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APRESENTAÇÃO 

A Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda iniciou 
suas atividades em outubro de 1963. A reestruturC1JÇão do Mi
nistério era então considerada fase nuclear e prioritária da ta
refa. 

Mas, a Fundação Getúlio Vargas, responsável pela Comis
são de Reforma, havia optado pela alternativa de apresentar 
de uma só vez, nas vésperas da expiração do contrato, todos o~ 
projetos e recomendações que formulasse para efeito de reor
ganização do aparelho fiscal federal. 

O Ministério da Fazenda distingue-se dos demais Ministé
rios pela natureza de suas atividades. É elementar que a missão 
dos Podêres Públicos, isto é, do Govêrno, não consiste em arre
cadar impostos. A tributação, por meio da qual o GovêrThO se 
apropria compulsoriamente de parte da renda dos governados, 
não se inclui entre os fins governamentais: é simplesmente um 
meio. Em outras palavras, o Govêrno não existe para arrecadar 
tributos, mas, arrecada tributos para financiar as atividades 
essenciais, promotoras do bem-estar geral - defesa da saúde 
pública, difusão da educação, segurança nacional, ordem inter
na, desenvolvimento econômico, progresso social etc. 

Incumbido da maior parte dos chamados serviços de admi
nistração geral, não pode o Ministério da Fazenda deixar de 
ser considerado, antes de qualquer outro, em tôda tentativa, 
que se fizer, de reforma do Poder Executivo. 

Como se sabe, o Govêrno Federal havia tomado, em 1963, 
a iniciativa de estabelecer um Ministro Extraordinário para 
estudar e propor a Reforma Administrativa Geral. Essa, aliás, 
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foi uma das várias tentativas feitas de reorganização adminis
trativa que abrangiam, necessàriamente, o Ministério da Fa
zenda. Ipso facto, a reforma que fôsse recomendada pelo Mi
nistro Extraordinário afetaria, inevitàvelmente, o Ministério da 
Fazenda, talvez em grau maior do que qualquer outro. Com 
efeito, o Projeto de Lei Orgânica do Sistema Administrativo 
Federal, formulado sob a autoridade do Ministro Extraordiná
rio para a Reforma Administrativa de 1963, propôs nova estru
tura para .o Ministério da Fazenda, ajustada, porém, a certos 
princípios orientadores que presidiam à reorganização geral do 
Poder Executivo. 

Enviado ao Congresso em fins de 1963, o Projeto achava-se, 
em 1964, na dependência do pronunciamento de uma Comissão 
Parlamentar presidida pelo Deputado Gustavo Capanema, para 
ser tramitado. Teve, porém, sorte igual ao Projeto, também 
de Reforma Administrativa Geral, submetido ao Legislativo, 
em 1953, pelo Presidente Getúlio Vargas: extinguiu-se por en
gavetamento. 

Em fins de 1964, o Govêrno Federal voltou novamente sua 
atenção para a Reforma Administrativa. Criou, no âmbito de 
ação do Ministro Extraordinário para o Planejamento e Coorde
nação Econômica, a Comissão Especial de Estudos de Reforma 
Administrativa (COMESTRA), que tinha por atribuição, preci
samente, reformular ou substituir os projetos existentes. 

Enquanto se desenvolviam os trCllbalhos de reorgnni
zação do Ministério da Fazenda, esperava a Comissão dêles 
encarregada a fixa<;ão das linhas gerais da reforma confiada à 
CO MESTRA . Essa expectativa era lógica e necessária. Tendo 
a seu cargo vários serviços de administração geral, poderia o 
Ministério da Fazenda ser reorgamizado desta ou daquela ma
neira, segundo as diretrizes da COMESTRA. Expirado, porém, 
o prazo do contrato da Fundação Getúlio Vargas com o Minis
tério da Fazenda a 14 de novembro de 1966, quatro meses, por
tanto, antes de se tornarem definitivas e conhecidas as prefe
rências da COMESTRA, a Comissão de Reforma não poderia 
conceber um projeto de reestruturação dêsse órgão que se afei
çoasse, em todos os sentidos, às diretrizes da Reforma Adminis
trativa Geral. Elaborou e propôs, honestamente, o esquema que 
lhe pareceu adequado. Cumpre deixar explícito, entretanto, 
que, se tivesse de reexaminar o assunto, depois da publicação 
do Decreto n.o 200. de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe "sôbre 
a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes 
para a Reforma Administrativa e dá outras providências", opta
ria tranqüilamente pelo seu Projeto sem modificação alguma. 
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A presente publicaçãO' tem por finalidade divulgar a prO'
posta da CO'missãO' de Reforma para reO'rganização do MinistériO' 
da Fazenda. DepO'is de ligeirO' preâmbulo sôbre as várias tentati
vas de refO'rma administrativa havidas até 1963, articula a es
trutura que se afigurO'u à CO'missãO', a um tempO', factível e cO'n
diciO'nada às necessidades dO'S órgãO's e às cO'nveniências dO' fiscO' 
federal. CO'mplementarmente, contém O'S AnteprO'jetO's de Lei, de 
RegulamentO's e de RegimentO's que, se adO'tadO's, dariam CO'~ 
teúdO' e instrumentO's à reestruturaçãO' prO'pO'sta. As bases dO' es
quema de reO'rganizaçãO' recO'mendadO' pela CO'missãO' de RefO'r
ma e cO'nstante dêste· vO'lume fO'ram elabO'radas pelO' SetO'r 
de Organização e MétO'dO'S, sO'b a respO'nsabilidade de seu últimO' 
CoO'rdenadO'r, EmbaixadO'r MO'acyr RibeirO' Briggs. 

A experiência adquirida e aferida aO' IO'ngO' dO'S trabalhO's 
da CO'missãO' de RefO'rma precO'niza, de maneira enfática, O' se
guinte: a reestruturaçãO' dO' Ministério da Fazenda nãO' deve 
ser feita de uma única vez, mas por etapas explO'ratórias e cO'n
secutivas. DepO'is de postas à prO'va e de demO'nstrarem suas 
virtudes e defeitO's, essas etapas deverãO' cO'nstituir degraus, rO'
teirO's e indicações para O'utras etapas mais aperfeiçO'adas. 

DadO' O' ritmo cada vez mais acelerado da ciência e da tec
nO'IO'gia, O' MinistériO' da Fazenda nãO' cO'nseguirá funcionar cO'm 
eficiência plena sem ajustar, freqüentemente, sua estrutura e 
seus métO'dO's de O'peraçãO' a nO'vas necessidades e a nO'vO's recur
SO'S tecnológicO'S. 

A criaçãO' dO' Departamento de AdministraçãO', cO'nstante 
dO' PrO'jeto elabO'radO' pela CO'missãO' de RefO'rma, talvez cO'ns
titua O' primeirO' passO' para .o adventO', nO' própriO' Ministério, 
de uma unidade de OrganizaçãO' e MétO'dO'S, incumbida de prO'
ceder a análises administrativas periódicas de suas dependên
cias e O'perações, a fim de prO'tegê-Ias cO'ntra O'S tentáculO'S dO' 
O'bsoletismo . 

Em que pêse às diretrizes estabelecidas pela CO'missãO' Es
pecial de Estudos de RefO'rma Ad.ministrativa, a FundaçãO' Ge
túliO' Vargas, respO'nsável pelas prO'pO'sta;s cO'nstantes desta pu
blicaçãO', está cO'nvencida de que a reestruturaçãO' dO' Ministé
riO' da Fazenda, aqui sugerida e explicada, cO'ntém O'pções idô
neas. Não lhe parece alvitre judiciO'so ignO'rá-Ias, menO's a~nda 
desprezá-las sumàriamente, antes de exame imparcial, feitO' pO'r 
especialistas cO'm antecedentes de cO'mpetência específica e ine
quívO'ca em matéria de O'rganizaçãO' administrativa. 
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INTRODUÇÃO 

o estudo da organização e funcionamento do Ministério da 
Fazenda constituiu tarefa a que a Comissão de Reforma, através 
de seu Setor de Organização e Métodos, procurou dar o melhor 
de sua atenção. 

O panorama que se tinha à vista revelava baixa produti
vidade da máquina administrativa, cujas causas tinham de ser 
diagnosticadas para se poder indicar a terapêutica adequada. 

Em qualquer trabalho de reorganização, o passo preliminar 
é a análise das finalidades da repartição a ser reestruturada. 
É indispensável fixar os limites de seus objetivos, a fim de 
identificar os diversos fatôres de influência sôbre a dinâmica 
da organização. Dessa forma, chegar-se-á ao exame de seu 
funcionamento, apontando as deficiências e anomalias do sis
tema. 

Geralmente, qualquer pessoa incumbida de estudar e pro
jetar uma reestruturação sabe que encontrará uma resistência 
passiva a vencer entre os elementos que atuam na repartição 
objeto de exame. Há uma tendência a tolher o imrulso nôvo 
que se pretenda dar à direção dos trabalhos, com descrença 
quanto ao dinamismo que se queira imprimir aos processos e 
métodos em uso. 

A modernização de rotinas de trabalho vem chocar-se com 
velhos e arraigados hábitos burocráticos, podendo originar uma 
atitude de ceticismo. A redução de etapas processuais pode 
significar redução estrutural e, conseqüentemente, extinção de 
cargos e funções. A idéia nova passa, assim, a ser encarada 
com reserva. 



Com a elucidação dos altos propósitos de uma tarefa de 
reorganização, as reações se amortecem e surge um clima de 
acolhimento ao trabalho reorganizador. 

Cabe salientar que, na realização de sua tarefa de reestru
turação, a Comissão de Reforma encontrou sempre um ambi
ente de grande receptividade, ao trocar idéias com dirigentes e 
dirigidos do Ministério da Fazenda, resultando uma colabora
ção franca, de grande proveito. Tôdas as divergências foram 
consideradas com o melhor espírito de conciliação, sem quebra 
da linha mestra de orientação estabelecida para se fixar o 
plano geral de reorganização. 

É, pois, da maior justiça, deixar aqui consignada nossa pa
lavra de agradecimento a todos os servidores do Ministério da 
Fazenda que nos trouxeram muito de sua experiência e de seus 
conhecimentos e, bem assim, a todos quantos, numa apreciável 
atitude de compreensão, não permitiram que suas restrições 
pudessem obstar a coleta dos dados necessários. 

O exame relativo a cada órgão a ser reestruturado obede-
ceu ao seguinte esquema de trabalho: 

a) levantamento da legislação correspondente; 

b) análise das finalidades que justificaram sua criação; 

c) exame da estrutura atual; 

d) estudo de seu funcionamento; e 

e) proposta de nova estrutura. 

A formulação final do plano de reforma foi, todavia, tarefa 
muito complexa, eis que deveriam ser harmonizadas contingên
cias atuais e perspectivas do processo evolutivo. Não se pre· 
tendeu apresentar um plano ideal sob o ponto de vista de 
técnica organizadora, mas procurou-se estabelecer uma fór
mula objetiva e operante, que não importasse modificações ra
dicais, de difícil e demorada implantação. 

Como é do conhecimento geral, a reorganização do Minis
tério da Fazenda já foi objeto de várias tentativas. Podería
mos citar os primeiros projetos apresentados pelo DASP, em 
1941 e em 1942, seguindo-se os chamados projetos Romero Es
telita, Paulo Martins, Sá Filho, A. M. Lederer e Mário da 
Câmara, respectivamente em 1943, 1947, 1953, 1954 e 1956. 

Além dessas tentativas isoladas de reorganização, o Minis
tério da Fazenda mereceu capítulo especial no anteprojeto de 
Reforma Administrativa Geral do Presidente Getúlio Vargas, na 
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proposta Amaral Peixoto e na mais recente de tôdas, a propos
ta da "Comissão Especial de Estudos de Reforma Adminis
trativa" . 

Vale acentuar que há um grande acervo de levantamentos, 
pesquisas e planos, realizados durante os trabalhos da Comis
são, pelas várias equipes que funcionaram no Setor de Orga
nização e Métodos. Pode-se assinalar, entre êsse material, o 
Relatório do Setor de Organização e Métodos, apresentado, 
em 31 de março de 1966, ao Presidente da Comissão de 
Reforma. Todos êsses elementos de grande interêsse poderão 
ser úteis aos posteriores estudos para aperfeiçoamento e de
senvolvimento dos métodos de trabalho nas diversas reparti
ções, tarefa essa a ser desenvolvida pela Comissão de Eficiên
cia, em colaboração com o Centro de Treinamento de Pessoal 
do Ministério da Fazenda. 

O presente trabalho, à semelhança das propostas já feitas 
sôbre a reestruturação do Ministério da Fazenda, leva a carac
terística comum a todos, qual seja o alto propósito de contri
buir para que a máquina fazendária disponha de uma organi
zação adequada à consecução de suas finalidades. 



Capitulo I 

Estrutura Atual do Ministério da Fazenda 



CAPITULO I 

ESTRUTURA ATUAL DO MINISTI!RIO DA FAZENDA 

o Ministério da Fazenda é composto, atualmente, dos se
guintes órgãos: 

Gabinete do Ministro 

Seção de Segurança Nacional 

Direção-Geral da Fazenda Nacional 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

Contadoria Geral da República 

1.0 Conselho de Contribuintes 

2.° Conselho de Contribuintes 

3.° Conselho de Contribuintes 

Conselho de Política Aduaneira 

Conselho Superior de Tarifa 

Conselho Técnico de Economia e Finanças 

Conselho de Terras da União 

Comissão de Defesa dos Capitais Nacionais 

Comissão de Construção do Edifício destinado à Delegacia 
Fiscal do Tesouro Nacional e demais repartições fede
rais em São Paulo 
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Comissão Consultiva dos Assuntos do Acôrdo de Tarifas 
e Comércio 

Comissão de Investimentos 

Comissão Executiva da Indústria de Material Automobilís
tico· 

Comissão Coordenadora das Atividades dos Conselhos e 
Juntas Fiscais 

Comissão de Programação Financeira 

Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior 

Departamento Federal de Compras 

Caixa de Amortização. 

A Direção-Geral da Fazenda Nacional compreende as se
guintes unidades: 

l' 

Departamento de Rendas Internas 

Departamento de Arrecadação 

Departamento do Impôsto de Renda 

Diretoria das Rendas Aduaneiras 

Diretoria da Despesa Pública 

Serviço do Pessoal 

Divisão do Material 

Divisão de Obras 

Serviço de Comunicações 

Cursos de Aperfeiçoamento 
Biblioteca 

Administração do Edifício da Fazenda 

Servico do Patrimônio da União ... 
Serviço de Estatística Econômica e Financeira 

Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional 
Comissão de Orçamento 

Seção de Organização 

Laboratório Nacional de Análises. 



Há, ainda, jurisdicionadas ou vinculadas aO Ministério da 
Fazenda, as seguintes autarquias, sociedades de eéonomia mista 
e . emprêsas públicas de natureza industrial: 

Banco do Brasil S. A. 

Banco Central da República do Brasil . 

Banco Nacional da Habitação 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 

Banco da Amazônia S. A. 

Banco do Nordeste S.A. 

Casa da Moeda 

Conselho Superior das Caixas EconômIcas Federais 

Conselho Monetário Nacional 

Serviço Federal de Processamento de Dados. 

A estruturà enunciada foi analisada em seus vários aspec
tos, através de diversos levantamentos, que permitiram foca
lizar os problemas mais carentes de solução. 

Confirmou-se, logo de início, a falta de coordenação entre 
repartições que exercem funções paralelas, em completa desar
ticulação de engrenagem. 

Igual falha de entrosamento se observa com referência às 
atividades de administração geral, que se processam através de 
órgãos autônomos, com subordinação à Direção-Geral da Fa
zenda Nacional, que, por sua vez, supervisiona também os pro
blemas de natureza fiscal e fazendária. 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que se observava hi.· 
pertrofia de órgãos por excesso de atribuições, constatava-se a 
inoperância de áreas decadentes. 

O excesso de centralização na chefia de alto nível acarreta, 
igualmente, entrave poderoso ao normal funcionamento da oro 
ganização. A direção superior fica assoberbada com o volume 
de papéis a serem despachados, não lhe sobrando tempo para 
atender a tarefas que não podem ser delegadas. O sistema 
vigente canaliza, por exemplo, para o Ministro de Estado a 
deliberação de assuntos de importância secundária, que fica
riam perfeitamente compreendidos nas esferas de ação de infra
estruturas. 

15 



Outro· ângulo de acentuada vulnerabilidade do sistema é o 
uso de métodos e normas de trabalhos anacrônicos, totalmente 
em desacôrdo com a dinâmica da administração moderna. Há 
etapas processuais sem a menor significação, próxima ou re
mota, acarretando perda de tempo e desperdício. 

Com essas observações, procurou-se formular uma proposta 
de reestruturação que permitisse elimin;u- as falhas encontra
da.!, possibilitando a obtenção de melhores padrões de rendi
mento. Assim, tentou-se refundir, gradual e metõdicamente, 
todo o conjunto do Ministério da Fazenda, sempre com atenção 
ao princípio de que a alteração de um processo de trabalho 
nunca deverá ser feita sem se ter absoluta certeza de que o 
resultado da modificação será plenamente satisfatório. 
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CAPITULO 11 

PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO 

A proposta de reestruturação do MiDistério da Fazenda, ela
borada pela Comissão de Reforma, apresenta a seguinte com
posição: 

Gabinete 

Secretaria do Tesouro 

Comissão de Eficiência 

Conselho Técnico de Economia e Finanças 

Contadoria Geral da República 

Procuradoria Geral da Fazenda 

Seção de Segurança Nacional 

Conselho de Política Aduaneira. 

Integrantes da Secretaria do Tesouro constam os seguintes 
órgãos: 

Departamento de Rendas Internas 

Departamr:-nio do lmpôsto de Renda 

Departamento de Rendas Aduaneiras 

Departamento de Arrecadação 



Departamento de Administração 

Departamento Federa~ de Co.l1pras 

Departamento de Obras e Patrimônio 

Conselhos de Cont:-lbtlintes e de Tarifa 

Serviço de Estatística Econômica e Financeira 

Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior. 

Ficam vinculadas ou jurisdicionadas ao Ministério da Fa
zenda as seguintes aut.arquias, sociedades de economia mista 
e emprêsas publicas de natureza industrial: 

Conselho MonetáriLl Nacional 

Banco Central ds. República do Brasil 

Banco do Brasil S. A . 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 

Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais 

Banco Nal!~onal da Habitação 

Banco do Nordeste S.A. 

Banco da Amazônia S. A. 

Casa da Moeda 

Caixa de Amortização 

Serviço Federal de Processamento de Dados. 

As diretrizes primordiais fixadas para a formulação da 
presente proposta podem ser assim descritas: 

a) descentralização de execução e contrôle; 

b) flexibilidade de ação; 

c) grupamento coordenado das unidades de trabalho; 

d) extinção de organismos inoperantes; e 

e) departamentalização das atividades de administração 
geral. 

A reestruturação dos órgãos componentes do Ministério da 
Fazenda baseou-se numa composição lógica, capaz re possibi
litar a completa transformação do inexpressivo aglomerado de 



ref.lrtições, em grande parte dependentes diretas do Ministro, 
estabelecendo-se uma distribuição de áreas homogêneas de ati
vidades, sem introduzir inovaçõ~s radicais. 

É atribuída ao Ministro de Estado a direção superior do 
Ministério, com o auxílio direto e imediato do Vice-Ministro 
e do Secretário do Tesouro. A execução é descentralizada, com 
distribuição de autoridade e competência nos diversos esca
lot.amentos. 

O Gabinete do Ministro deve estar destinado, exclusivamen
te, a funções político-sociais, isto é, a representações, audiên
cias, relações públicas etc., sem qualquer interferência no es
tudo e andamento de processo~. Os momentos preciosos de um 
Ministro de Estado devem ser aproveitados para estudo e re
solução de problemas da maiS alta relevância. Assim, o Mi
nistAo de Estado e o Vice-Ministro deverão ter como auxiliares, 
d(' imedia.ta confiar,ça e livre ~scolha, um Chefe de Gabinete, 
secretário par/~lcular, oficiais e auxiliares. 

Dentro dêsse sistema, consegue-se determinar a responsa
bilidade funcional de cada setor das repartições integrantes 
do Ministério da Fazenda. Dessa forma, as atribuições especí
ficas atualmente executadas pelo Gabinete do Ministro passam 
a se~ consignadas aos órgãos correspondentes, dentro da es
trutura proposta. 

Com a crescente complexidade dos problemas econômico
financeiros do país, a atuação de um Vice-Ministro é de enorme 
importância, pois que alivia o imenso volume de trabalho que 
ora é canalizado para a chefia fazendária do mais alto nível, 
podendo dec;empenhar tôdas as funções ministeriais, exceto as 
de competência privativa do Ministro. 

A experiência nos mostra que é relativamente freqLLente 
a instituição de Secretarias nos Ministérios de funções mais 
complexas, com a finalidade de superintender e coordenar a 
administração de vários serviços afins ou de alguma correla
ção. 

Assim, é proposta a criação da Secretaria do Tesouro que 
concentra a direção administrativâ de diversos órgãos, prestan
do assistência técnica ao Ministro. As unidades integrantes 
cabe a execução e contrôle das atividades que lhes são come
tidas, numa distribuição racional e homogênea. 

COMISSAO DE EFICI~NCIA 

Pareceu-nos oportuna a constituiçãl) de uma entidade lJ.ue 
venha promover e fiscalizar a implantação das reformas pro-



jetadas, bem como proceder ao exame das sugestões sôbre ra
cionalização dos serviços. 

A função organizadora não é processo estático. A im
plantação de qualquer reforma deve ser observada de perto, 
acompanhando-se seu comportamento na realidade da execu
ção. Se novos projetos complementares se impuserem, deverá 
haver um órgão capaz de propô-los, com base no que foi obser
vado_ 

1!:sse órgão, a que se denominou "Comissão de Eficiência", 
já foi instituído por Portaria Ministerial GB-205, de 21 de ju
nho de 1966, na conformidade de argumentação expendida pela 
Comissão de Reforma. A essa entidade será encaminhada 
tôda a documentação coligida, e que poderá servir de subsídio 
a novos projetos. 

CONTADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

A Contadoria Geral da República tem uma posição tôda 
especial, pelo seu entrosamento com os demais setores da Admi
nistração Pública e pela sua ação fiscalizadora, no tocante aos 
problemas vinculados ao Código de Contabilidade Pública. 

Além de suas funções, já tradicionais, de contabilização das 
receitas e despesas públicas e do levantamento do Balanço 
Geral da União, que serve de base à prestação de contas do 
Poder Executivo ao Congresso Nacional, o anteprojeto atribui 
a essa repartição a incumbência de proceder a auditoria, in
terna e externa, nos órgãos da Administração Pública, direta 
e indireta, com o objetivo de verificar a boa e regular aplica
ção dos bens e dinheiros públicos, examinando, ainda, as res
ponsabilidades de seus agentes, almoxarifes ou encarregados de 
depósitos de material_ 

Trata-se de matéria da mais alta relevância, que virá im
primir à administração pública um cunho de salutar austeri
dade, possibilitando ao Ministério da Fazenda, como gestor das 
fil~ançdas públicas, exercer ação realmente fiscalizadora, já que, 
a em o exame de documentos, poderá, externamente consta
tar in loco a irregular aplicação de bens ou dinheiros públicos_ 

É definida também com precisão a responsabilidade da 
Contadoria Geral da República, quanto à liquidação dos balan
cetes dos responsáveis pela guarda e manipulação de dinheiros 
públicos e no tocante ao levantamento das respectivas tomadas 
de contas, a serem encaminhadas, em tempo hábil, ao Tribunal 
de Contas. 



No objetivo de zelar pela coisa pública e fiscalizar as mu
tações do patrimônio da União, o anteprojeto de reestrutura
ção manda proceder à incorporação contábil dos bens patrimo
niais, no ato das suas aquisições, estabelecendo o contrôle pos
terior dêsses valôres, através dos inventários físicos anuais, 
que as repartições deverão, obrigatoriamente, levantar. 

Deu-se ênfase especial, entre as atribuições da Contadoria 
Geral da República, à fiscalização dos "Diversos Responsáveis", 
para que os respectivos débitos sejam recolhidos, com a maior 
presteza, aos cofres públicos, bem como à Dívida Ativa da 
União, no mesmo desiderato. 

Por fim, tendo em vista a falta de disciplina e contrôle fa
zendário, mesmo a posteriori, da aplicação de dotações orça
mentárias ou de créditos especiais, por alguns órgãos da Ad
ministração Federal, em regime excepcional de suprimento de 
fundos, caberá à Contadoria Geral da República estabelecer as 
medidas que, independentemente do possível crivo do Tribunal 
de Contas, permitam ao Ministério da Fazenda examinar, de
pois de realizada a despesa, a sua aplicação e a forma de sua 
comprovação. 

CONSELHO TÉCNICO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

Necessário se torna ativar a assistência técnica que cabe 
ao Conselho Técnico de Economia e Finanças prestar ao Mi
nistério, redefinindo seu atual esquema de trabalho. 

Incorporadas as atribuições anteriormente estabelecidas, 
foram consignadas ainda tarefas relativas ao contrôle eficaz 
dos compromissos assumidos no Exterior com o aval do Tesouro 
Nacional, ao disciplinamento e contrôle das operações de finan
ciamento às entidades da administração centralizada e descen
tralizada, e à melhor prestação de assistência financeira da 
União aos Estados e Municípios. 

Os novos encargos atribuídos a êsse órgão situam-se num 
plano compatível com a sua tradição e as características de 
especialização de seus serviços e equipes técnicas. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO 

A reestruturação proposta consagra a departamentalização 
das atividades de administração geral. A semelhança do que 
ocorre nos demais Ministérios Civis, são grupados no Depar
tamento de Administração os órgãos de pessoal, orçamento, 
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material, documentação, organização e métodos, comunicações, 
treinamento de pessoal é Administração do Edifício da Fazenda. 

Para uma atuação operante do Departamento de Adminis
tração, impõe-se a criação de Delegacias Regionais, com carac
terísticas próprias e responsabilidade definida, nos Estados e 
no Distrito Federal, deslocando-se para as áreas regionais cor
respondentes a prestação dos serviços auxiliares. 

As práticas centralizadoras até então vigentes constituem 
sérios entraves ao estabelecimento de um ritmo racional de 
trabalho, que se desloca para chefias executivas de nível hie
rárquico superior a soluçãc ue assuntos rotineiros ou a de
cisão de questões de interêsse muito restrito às áreas de ação 
de cada repartição. 

Basta citar as dificuldades de transporte e comunicações 
existentes num país com a extf'nsão territorial do Brasil para 
se verificar quão irrefutável é a necessidade de se adotar o 
princípio da descentralização de execução. 

Ao problema de administração de pessoal foi aplicada uma 
nova filosofia, de característica marcante, qual seja a da disso
ciação de atividades normativas e executivas. O órgão cen
tral, que é a Divisão do Pessoal, fixará as normas de ação, 
orientando a aplicação da legislação de pessoal. As unidades 
regionais de pessoal se incumbirão da execução da política 
traçada. 

Na organização dos demais Ministérios, o Departamer>tn 
de Administração é subordinado ao Ministro. No entanto, com 
o ponto de coordenação estabelecido na Secretaria do Tesouro 
e com a projeção que lhe e dada, a colocação do Departamento 
de Administração junto 3.s demais unidades comandadas pela 
Secretaria do Tesouro dará melhor organicidade ao sis~ ema; 

Quanto aos setores de material, comunicações e Adminis
tração do Edifício da Fazenda, as inovações introduzidas visa
ram a uma distribuição melhor de atividades. A modificação 
de estrutura é proposta no Regimento do Departamento de 
Administração. 

Ao problema de orçamento, porém, deu-se atenção especial, 
pois é proposta a transformação da Comissão de Orçamento 
em Divisão. 

As atividades de documentação não são tratadas, no Mi
nisténú da Fazenda, com a importância que lhe§ é devida, des~ 
prez!\ndo-se o real valor da divulga,ão. 



~ssim, na oportunidade da departamentalização das ativi
dades-meios, colocou-se o problema de documentação em suas 
devicas dimensões, criando-se um Serviço de Documentação 
como peça integrante do Departamento de Ac.-ninistração. 

Na estrutura dêsse órgão é incluída a Biblioteca, com suas 
atividades próprias. A divulgação das atividades fazendárias, 
a realização de concursos de monografias, a impressão de pu
blicações de interêsse do Ministério, a confecção l~e um Boletim 
Diário, a confecção de índices da legislação, são algumas das 
várias atribuições que justificam plenamente a existência de 
um órgão dessa natureza, particularmente quando se leva em 
conta a complexidade dos problemas econômico-financeiros, 
que transitam na esfera do Ministério da Fazenda. 

N a composição do Departamento de Administração, o pro
blema de treinamento foi considerado nas suas proporções reais. 

Nenhuma organização, por mais cuidadosamente idealizada 
que seja, conseguirá ter bom funcionamento se não se der aten
ção especial ao elemento humano. 

O Ministério da Fazenda, órgão de vanguarda na adminis
tração F".Íblica federal, necessita, vigorosamp.nte, de pessoal se
lecionado e treinado para o exe! ~ício de cad.a profissão e de 
cada chefia. O treinamento sistemático se impõe como peça 
essencial para obtenção de melhor rendimento no trabalho. 

Criados pelo Decreto-LeI n.o 7.311, de !! de fevereiro de 
1945, existe_il no Ministério da Fazenda os Cursos de Aperfei
çoamento, com a finalidade não só de formar pessoal habili
tado para o ingresso nas diversas carreiras e séries func~onais 
do Ministério, m~s também de promover o aperfeiçoamento e 
a espeCIalização de seus servidores. 

Por várias razões, não se registraram resultados dignes de 
nota na execução das tarefas que caberia aos Cursos de Admi
nistração desempenhar. E cada vez mais é flagrante a neces
sidade de se dar execu~ão a um programa amplo de treina
mento, em diversa') escalas, no Ministério da Fazenda. 

Decorreu daí a necessidade de ser reformulado o problema 
de treinamento, dando-lhe posição de relêvo no conjunto das 
atividades-meios. É proposta a criação, no Departamento de 
Administração, do Centro de Treinamento do Pessoal da Fa
zenda com ramififações regionais. 

Ainda dentro da estrutura do Departamento de Adminis
tração deu-se maior relêvo às ~Uvid3.des de organizaçã) e mé
todos, transformando-se a antiga Seç~Q de Organização em Ser
viço de Organização e Métodos" 



DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO 

A utilização da rêde bancária acarretou considerável redu
ção de tarefas, tornando inoperante grande número de reparti
ções que exerciam atividades complementares de pagamento e 
arrecadação. 

Dessa forma, é proposta modificação do Departamento de 
Arrecadação com redução substancial do número de Exatorias 
e extinção das Delegacias Seccionais e das Tesourarias. Quanto 
às Exatorias, será feita sua localização por ato do Diretor do 
Departamento de Arrecadação, que compulsará as reais neces
sidades dos serviços na distribuição dessas repartições pelas 
diversas regiões geofiscais. 

No tocante às atribuições das Tesourarias, passam elas a 
ser exercidas pelas Exatorias, pelas Agências de Arrecadação, 
pelas Tesourarias das Delegacias do Departamento de Admi
nistração, pelos estabelecimentos bancários autorizados ou pelos 
órgãos do Departamento dos Correios e Telégrafos. 

Na nova estrutura, pouca atuação teriam as Delegacias 
Seccionais de Arrecadação. Os objetivos que justificaram sua 
criação perderam consistência e uma estrutura racional, com 
simplificação de estágios, aconselha sua extinção. 

Assim, as atividades que não passaram a ser executadas 
pela rêde bancária ficarão a cargo dos demais órgãos da estru
tura ora proposta, sem maior sobrecarga de tarefas. 

DEPARTAMENTO DE RENDAS ADUANEIRAS 

O levantamento, a análise e a reformulação das atividades 
da Diretoria das Rendas Aduaneiras foram tarefas entregues 
à Equipe de Reforma do Impôsto Aduaneiro. 

Somente na última quinzena do mês de outubro de 1966, os 
elementos coligidos vieram a estudo do Setor de Organização e 
Métodos com o anteprojeto de lei, transformando a atual Di
retoria das Rendas Aduaneiras em Departamento de Rendas 
Aduaneiras. Introduzidas ligeiras modificações de forma, o 
trabalho foi incorporado ao anteprojeto de estrutura geral do 
Ministério. 

Vale esclarecer ainda que a presente proposição virá uni
formizar o tratamento dado aos demais órgãos de administra
ção específica, conferindo às Rendas Aduaneiras a mesma es
trutura em Departamento, já existente nos casos de Rendas In
ternas e Impôsto de Renda. 



DEPARTAMENTO FEDERAL DE COMPRAS 

Seguindo a orientação de descentralizar a execução, cria
ram-se màis cinco Agências do Departamento Federal de Com
pras nos Estados, com a finalidade de adquirir material de uso 
corrente para as repartições sediadas nas respectivas jurisdi
ções. 

O Departamento Federal de Compras teve, por outro lado, 
. sua estrutura modificada em virtude de ter sido proposta a de
volução da Divisão do Material (órgão normativo) para o 
DASP. 

Convém lembrar que por fôrça do Decreto-Lei n.o 8.323-A, 
de 7 de dezembro de 1945, foram transferidos para o Departa
mento Federal de Compras a Divisão do Material e o Conselho 
de Material, órgãos então integrantes do DASP. 

As atividades-meios, no que tange ao setor de material, 
foram, assim, isoladas do sistema coordenado de administração 
geral que se desenvolve através do DASP, com a transferência 
para um órgão executivo, como é o Departamento Federal de 
Compras, da tarefa de orientar e propor normas para a admi
nistração do problema de material no serviço público civil fe
deral. 

É, pois, proposta a recomposição da situação primitiva, re
tirando-se do Departamento Federal de Compras a atribuição 
normativa referente à política de material no serviço público 
e devolvendo-a ao DASP. 

DEPARTAMENTO DE OBRAS E PATRIMÓNIO 

O Serviço do Patrimônio da União não reúne, na sua estru
tura em vigor, as condições necessárias ao desempenho das suas 
atribuições e responsabilidades, das quais se destacam as de 
administrar, defender, guardar e conservar o patrimônio imó
vel da União, promovendo sua prosperidade. 

Basta que se atente para o fato de que a União possui em 
todo o território nacional um número avultado de bens imóveis 
jamais tombados ou cadastrados e uma costa atlântica de mi
lhares de quilômetros de extensão em que se localizam os ter
renos de marinha, para se comprovar a necessidade inadiável 
de reestruturação daquele órgão, dando-lhe maior elasticidade 
de ação. 

A reestruturação visada acarreta a extinção do Conselho 
de Terras da União, como conseqüência direta da adoção da 



nova política agrária, que vem sendo consubstanciada em vá
rios atos legislativos. 

O Conselho de Terras da União, criado pelo art. 186 do 
Decreto-Lei n.o 9.760, de 5 de setembro de 1946, em substitui
ção da Primeira Comissão Especial Revisora de Títulos de 
Terras e cuja extinção é considerada necessária, é órgão que 
já não preenche as finalidades para as quais fôra constituído, 
pâsto que a nova legislação agrária, consubstanciada na Lei 
n.o 4.504, de 30 de novembro de 1964, "que dispõe sôbre o Es
tàtuto da Terra", investe o Instituto Brasileiro de Reforma Agrá
ria (IBRA) dos podêres de representação da União, para pro
mover a discriminação das terras devolutas da União, "reco
nhecer a legitimidade das posses" e emitir os títulos de domí
nio, satisfeitas as condições da mesma lei. 

Como complemento à Lei n.o 4.504, foram baixados pri
meiro o Decreto n.o 55.891, de 30 de março de 1965, de natureza 
regulamentar e, a seguir, o de n.o 57.081, de 15 de outubro de 
1965, que dispondo sôbre a criação de "área prioritária de emer
gência", para fins de "Reforma Agrária", iI1cluiu nessa as 
"Regiões Administrativas" de Santa Cruz, Campo Grande e 
Jacarepaguá, e as zonas fisiográficas do Estado do Rio de Ja
neiro. 

O IBRA está ainda investid~ dos podêres de regularização 
da ocupação dos imóveis rurais pertencentes à União e dos tí
tulos de posse dos imóveis rurais de posseiros existentes na 
área prioritária. Pelo art. 5.° do referido Decreto n.o 57.081, 
ficou o Serviço do Patrimônio da União autorizado a transferir 
ao mesmo Instituto a "Fa.:~nda Nacional de Santa Cruz e de
mais imóveis rurais pertencentes à União", sem destinação es
pecífica; e, no seu patrimônio, incluem-se os Núcleos Coloniais 
e as terras que pertenceram ao Instituto Nacional de Imigração 
e Colonização, à Superintendência da Pulítica Agrária e ao Ser
viço Social Rura!, inclusive os remanescentes dos Núcleos eman
cipados. 

Além disso, serão transferidos para o Banco Nacional da 
Habitação os imóveis da União que se prestem à construção de 
núcleos habitaclOn~is ou que, disponíveis, pússam ser vendidos 
para os mesmos fins. 

Disso tudo, restariam os imóveis cadastrados pela União, 
reconhecidos de sua propriedade. e mais os terrenos da espécie 
de marinha, (uja situação jurídica - regime de aforamento -
está disciplinada pelo Decreto-Lei n.O 9.760, de 5 de setembro 
de 19.w. 

so 



Ao Conselho de Terras da União, portanto, caberia apenas 
julgar recursos contra atos do Diretor do Serviço do Patrimô
nio da União sôbre demarcação de faixa de marinha, e ser ton
sultado pelo Ministro da Fazenda, quando julgasse conveniente, 
a respeito de propriedade ou posse de imóveis entre si e ter
ceiros. Todavia, "as questões sôbre propriedades, servidão e 
posse são da competência dos Tribunais Judiciais" - parágrafo 
único do art. 105, do referido Decreto-Lei n.O 9.760. 

Eis por que, não haverá razão para manter-se um órgão de 
deliberação coletiva do gênero do Conselho de Terras da União. 

Dada a correlação de atividades entre o Serviço do Patri
mônio da União e a Divisão de Obras e tendo em vista a ne
cessidade de se utilizar os órgãos regionais do Patrimônio na 
execução de tarefas de obras, instalações e equipamentos a 
cargo do Ministério da Fazenda, promoveu-se a fusão das duas 
unidades num Departamento, a que se deu o nome de Departa
mento de Obras e Patrimônio. 

SERVIÇO DE ESTATtSTICA ECONóMICA E FINANCEIRA 

A reestruturação proposta para o Serviço de Estatística 
Econômica e Financeira visa a ajustar o órgão às suas reais fi
nalidades, enquadrando suas atividades nos padrões estabele
cidos para a~ demais unidad~s do Ministério. 

DELEGACIA DO TESOURO BRASILEIRO NO EXTERIOR 

A repartição que realiza os pagamentos de pessoal e ma
terial no ~strangeiro, que escritura as operações de crédito, 
que promove os lançamento:':. e a arrecadação dos impostos, 
taxas e contribuições cobráveis no exterior e devidos à Fa
zenda Nacional, além de execl~tar várias outras importantes 
funções, até hoje não dispõe de regimento próprio. Utiliza-se, 
como instrumento básico, dentro do qual orienta suas ativida
des, dispositivos de legislação de 1946 (Decretos-Leis n.os 9.696 
e 9.697), que lhe fixaram algumas atribuições. 

Dessa forma, impõe-se a atualização de sua estrutura com 
competência definida dos diversos setores de trabalho. 

Com a elevação do número de servidores em exercido no 
Exterior, quer da administração centralizada, quer da admi
nistração descentralizada, e com as constantes modificações da 
legislação sôbre impôsto de renda, torna-se necessário criar 
uma Seção de Impôsto de Renda pal'a exame das declarações, 
realização dos cálculos do impôsto devido, expedição de notifi-
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cações, revisão e tôdas as atividades relacionadas com a co
brança dêsse tributo. 

Parece igualmente aconselhável situar o problema de dí
vida externa na esfera de ação da Seção Financeira e de Con
trôle, deslocando-o da jurisdição da Seção de Administração, 
por inadequado entre as atividades dêsse setor. 

Dada sua posição de única repartição fazendária com sede 
no exterior, a Delegacia do Tesouro Brasileiro tem sido alvo 
de inúmeras críticas, que foram analisadas quando se cogitou 
de sua reestrutura. 

Alguns aspectos de seu funcionamento têm de ser revistos 
e a proposta de reestruturação procura disciplinar legislação es
parsa, incluindo assuntos de várias naturezas, mas que mere
cem ser focalizados, tais como prazo de notificação, de retôrno, 
problemas de lotação etc., o que consta do anteprojeto de lei 
e do projeto de regimento. 

NOTAS FINAIS 

Deve ainda ser esclarecido que os comentários feitos sôbre 
os órgãos anteriormente destacados signüicam que somente 
nêles foram introduzidas modificações. 

Quanto aos demais órgãos integrantes do Ministério da 
Fazenda, continuam com a mesma estrutura, até que a expe
riência recomende a sua alteração. 

Cabe assinalar que, pelo Ofício n.o 57, de 8 de novembro 
de 1966, foram enviados ao Senhor Ministro da Fazenda não 
só o anteprojeto de lei que reestrutura o Ministério, mas tam
bém tôda a legislação complementar necessária à implantação 
da aludida proposta. 

O expediente encaminhado aS. Ex.a contém ainda estudos 
e projetos relativos à simplificação de métodos e normas de 
serviço, inclusive anteprojeto de lei relativo à adoção do regime 
de "registro a posteriori" dos créditos orçamentários e adicio
nais, completando os trabalhos realizados pela Comissão de 
Reforma, através de seu Setor de Organização e Métodos. 
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Capítulo 111 

Estudos Sôbre Simplificação de Rotinas 
de Trabalho 



CAPITULO 111 

ESTUDOS SOBRE SIMPLI.=ICAÇÁO 
DE ROTINAS DE TRABALHO 

SEÇÃO 1.a 

PROCESSAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSõES 

A legislação vigente estabelece uma sistemática excessiva
mente centralizada para o estudo e solução dos processos dos 
funcionários que se aposentam, o que acarreta indesejável de
mora no pagamento dos re.spectivos proventos. 

Situação idêntica ocorre com os pensionistas, sendo que, 
nesse caso, por se tratar de beneficiários que, em sua maioria, 
não são servidores do Estado, as dificuldades em acompanhar 
a tramitação dos processos são bem maiores, e essa delonga na 
sua solução apresenta lamentáveis prejuízos aos interessados. 

A simplificação das rotinas de trabalho nesse Setor é me
dida fundamental de boa técnica de organização e imperativo 
de ordem humana. 

llnânimemente aprovada, por todos os órgãos interessados 
na matéria, a fórmula da descentralização no tratamento dos 
processos de aposentadorias e pensões, ficou estabelecido qu~ 
o Ministério da Fazenda procuraria atualizar os processos em 
curso, encaminhando-os, paulatinamente, aos Ministérios de 
origem. As novas concessões de aposentadorias e pensões se
riam processadas, desde o início, nas respectivas Divisões de 
Pessoal, ou órgãos equivalentes. 



Assim, foi elaborado anteprojeto de lei prevendo que, uma 
vez julgada a legalidade da concessão da aposentadoria ou da 
pensão, o Tribunal de Contas as registrará, encaminhando aos 
Ministérios de origem e órgãos subordinados à Presidência da 
República os títulos expedidos, para cadastramento de seus ina
tivos e pensionistas. As alterações posteriores, ou aumentos de 
proventos, decorrentes de leis supervenientes, não influindo na 
legalidade da concessão, importam apenas em acréscimos finan
ceiros. Por êsse motivo, não será necessário nôvo registro de 
tais fatos pelo Tribunal de Contas, o que trará incalculável bene
fício aos aposentados e pensionistas, além de grande economia 
de tempo, de material e diminuição de despesas aos cofres 
públicos. 

Os próprios Ministérios e órgãos .subordinados à Presidência 
da República efetuarão as apostilas subseqüentes, fazendo-as 
constar, conseqüentemente, do cadastro que lhes está afeto. 

SEÇÃO 2.a 

CONSIGNAÇõES EM FOLHA 

Ao ensejo da passagem dos pagamentos para a rêde bancá
ria, esta Comissão teve oportunidade de verificar que um dos 
grandes obstáculos à simplificação de rotinas e ao estabeleci
mento de uma codificação uniforme, em todo o país, é a extra
ordinária diversidade de casos de cOllsignações e de descontos 
em fôlha dos servidores civis da União. 

O Decreto-Lei n.o 312, de 3 de março de 1938, havia deter
minado: 

"Art.1.° A partir da data de vigência da pre
sente lei, além do que fôr devido por qualquer dos 
títulos indicados no art. 3.°, só serão averbadas novas 
consignações, para desconto em fôlha de pagamento dos 
funcionários civis da União, em favor do Instituto 
Nacional de Previdência, Caixas Econômicas Federais e 
Caixas oficiais de aposentadorias e pensões." 

f 
Posteriormente, por fôrça de outros estatutos legais, nota~ 

damente a Lei n.O 1.046, de 2 de janeiro de 1950 (alterada pela 
de n.O 2.853, de 28 de agôsto de 1956), a Lei 1.134, de 14 de junho 
de 1950, e a Lei n.O 4.069, de 11 de jU!Ilho de 1962, as consigna
ções em fôlha de servidores ativos e inativos têm sido autori
zadas, nos diversos Ministérios, às entidades representativas de 
servidores públicos, de âmbito nacional, que tenham tido seus 
estatutos· devidamente registrados, até 11 de junho de 1962. 



A comprovação necessária deveria ter sido feit~,ante a seção 
responsável de cada órgão ou Ministério, em tempo hábil. 

Verüicou, entretanto, esta Comissão que as Seções Finan· 
ceiras dos Ministérios e as Seções Administrativas dos órgãos 
da Presidência e das duas Casas do Congresso, bem como as 
Delegacias Fiscais, não possuíam as documentações a que se 
referiam aquêles diplomas legais, tanto que, apesar de 'muito 
instadas, não puderam exibi-las, sob alegação de que estariam 
arquivadas. 

Independentemente dessas medidas, a Comissão de Reforma 
dirigiu-se· também aos Delegados Fiscais nos Estados, solici
tando fôsse marcado prazo para as associações de classes parti
culares, autorizadas a operar com servidores, mediante desconto 
em fôlha, apresentarem a documentação a que estão obrigadas. 

Continuando seus estudos e debates com as seções e serviços, 
que se integram no processo de pagamento, concluiu esta Comis
são pela total inconveniência· da manutenção dos descontos e 
consignações em fôlha, relativamente a associações particulares, 
já pelo alto custo operacional, já pelo desinterêsse das mesmas 
em apresentar a documentação necessária e a receber as impor
iáncias que lhes vêm sendo creditadas em contás bancárias. 

Além de resguardar os interêsses da Fazenda Nacional, teve 
a Comissão· de Reforma a preocupação de não prejudicar os 
servidores, retirando-lhes benefícios já ass~~rados de garantia 
de desconto, em casos que lhe pareceram justos .. 

Assim é que, para disciplinar em definitivo a questão das 
consignações, a Comissão de ReforIlla elaborou um anteprojeto 
de lei, disciplinando a espécie, cujas linhas mestras foram as 
se~intes: 

a) manutenção de descontos e consignações previstas 
em lei para: 

indenização à Fazenda Nacional; 

cobrança de pensão alimentar; 

contribuição para montepio, meio-sôldo, pensão ou 
aposentadoria; 

pagamento de prêmio de seguro de vida; 

pagamento de aluguéis; 

fiança para o exercício do próprio cargo, função ou 
emprêgo; 



juros e amortização de empréstimos em dinheiro ou 
imobiliários, desde que em favor do Instituto de 
Previdência e Assistência aos Servidores do Estado 
ou das Caixas Econômicas Federais; pagamento 
parcelado de serviço hospitalar; 

b) manutenção dos seguintes consignatários e entidadei 
beneficiárias: 

Fazenda Nacional; 

Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores 
do Estado; 

Institutos e Caixas oficiais de Previdência Social; 

Montepio Geral de Economia dos Servidores do 
Estado; 

Associação dos Servidores Civis do Brasil; 

pessoas da família de servidores civis da União, em 
virtude de decisão judicial; 

proprietário ou locador de prédio ou apartamento 
residencial, que fizer prova de o haver locado ou 
sublocado a consignantes autorizados por lei, para 
residência sua ou de pessoas da família, e para pa
gamento do respectivo aluguel; 

c) exclusão das associações de classe particulares. 

SEÇÃO 3.a 

PADRONIZAÇÃO DE RELATÓRIOS 

É dever regimental das repartições públicas federa1s a 
apresentação no início de cada ano, do relatório circunstanciado 
de suas atividades, dando a conhecer as principais ocorrências 
havidas e sugerindo, ou solicitando medidas para o bom anda
mento dos trabalhos afetos à repartição. 

Essa providência é de grande alcance para o administrador 
que assim pode acompanhar o desenvolvimento dos programas 
de trabalho, verificar as deficiências ou falhas, possibilitando-o 
a corrigi-las, em tempo útil, mediante determinações próprias 
ou de outra autoridade. 

Entretanto, seria de grande conveniência que os relatórios 
parciais das repartições do :Ministério da Fazenda, que servirão 
de elemento para a elaboração do relatório final do Ministro, 
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observassem uma uniforme disposição da matéria, permitindo 
facilitar o exame de cada assunto e a concatenação de dados 
e elementos dispostos sempre na mesma ordem. 

Com êsse intuito, foi elaborado um esbôço de Relatório
-Padrão para ser observado pelas repartições do Ministério da 
Fazenda. 
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Capítulo IV 

Anexos 



Seção 1.0 

ANTEPROJETO DE LEI DE REESTRUTUUÇÁO DO 

MINISTtRIO DA FAZENDA 



ANTEPROJETO DE LEI 

Reorganiza o Ministério da Fazenda e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
li seguinte Lei: 

CAPiTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1.0 O Ministério da Fazenda tem a seu cargo a 
execução da política econômico-financeira e fiscal do Govêrno 
Federal e, notadamente: 

I - o estudo e despacho de todos os assuntos relacionados 
com a vida financeira do País; . . 

II - a instrução e o encaminhamento dos pedidos de auto
rização para a abertura de créditos adicionais; 

III - a realização das operações de crédito, devidamente 
autorizadas; 

IV - a administração da dívida pública, interna e externa, 
da União; 

V - a política cambial e as medidas concernentes à circula
ção monetária e à defesa do crédito público, interno e externo, 
bem como a fiscalização dos estabelecimentos bancários; 



VI - o registro da dívida pública dos Estados e Municípios, 
interna e externa, e o contrôle das operações concernentes aos 
empréstimos internos e externos; 

VII - a disciplina financeira das entidades autônomas de 
crédito popular e outras, que exerçam atividades relacionadas 
com as finanças públicas; 

VIII - a apuração e arrecadação da receita federal, assim 
como a promoção de sua cobrança judicial; 

IX - a realização, no exterior, dos pagamentos do Govêrno 
brasileiro; 

X - o serviço de contabilidade geral da União, extensivo 
a todos os órgãos, dependentes ou não do Ministério: que mani
pulem bens ou dinheiros públicos; 

XI - a fiscalização administrativa da execução das leis 
orçamentárias e o preparo da prestação anual de contas da 
União ao Congresso Nacional; 

XII - o preparo dos processos de tomadas de contas dos 
responsáveis por dinheiros e outros bens públicos sob sua juris
dição, a serem remetidos ao Tribunal de Contas; 

XIII - a organização e o funcionamento da justiça fiscal
-administrativa, através das suas várias instâncias; 

XIV - o tombamento, guarda, defesa, conservação e fisca
lização dos bens imóveis da União; 

XV - a defesa dos interêsses e capitais da União, nas socie
dades de economia mista e outras; 

XVI - a aprovação, celebração e fiscalização de contratos 
que interessem ao Ministério da Fazenda; 

XVII - a aquisição do material permanente e de consu
mo de uso corrente, destinado aos serviços civis da União; 

XVIII - o levantamento de estatísticas e a realização de 
pesquisas sôbre a situação econômico-financeira do País. 

Art. 2.° A jurisdição do Ministério da Fazenda estende-se 
a todo o território nacional e ao estrangeiro, até onde fôr reco
nhecida a aplicação extraterritorial das leis brasileiras, sôbre 
finanças públicas. 

Art. 3.° Nos limites de sua jurisdição legal, o Ministério 
da Fazenda tem competência para arrecadar, fiscalizar, aplicar 
as rendas da União, defender os interêsses patrimoniais desta 



e, em geral, praticar tOQOS os atos da gestão das finanças fe
derais, cumprindo às autoridades públicas, civis e militares, 
prestar aos seus servidores a assistência que se tornar ne
cessária. 

Art. 4.° A direção superior do Ministério da Fazenda 
compete ao Ministro, que será imediata e tecnicamente auxi
liado por um Vice-Ministro e por um Secretário do Tesouro. 

CAPÍTULO 11 

DA COMPOSIÇAO 

Art. 5.° O Ministério da Fazenda compõe-se de: 

Gabinete 

Secretaria do Tesouro 

Seção de Segurança Nacional 

Comissão de Eficiência 

Conselho Técnico de Economia e Finanças 

Contadoria Geral da República 

Procuradoria Geral da Fazenda 

Conselho de Política Aduaneira. 

Parágrafo único. Ficam vinculadas ou jurisdicionadas ao 
Ministério da Fazenda as seguintes autarquias, sociedades de 
economia mista e emprêsas públicas de natureza industrial: 

Conselho Monetário Nacional 
Banco Central da República do Brasil 
Banco do Brasil S. A. 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais 

Banco Nacional da Habitação 
Banco do Nordeste S. A. 
Banco da Amazônia S. A. 
Casa da Moeda 
Caixa de Amortização 

Serviço Federal de Processamento de Dados. 



Art. 6.° A Secretaria do Tesouro compreende os seguin
tes órgãos: 

Departamento de Rendas Internas 

Departamento do Impôsto de Renda 

Departamento de Rendas Aduaneiras 

Departamento de Arrecadação 

Departamento de Administração 

Departamento Federal de Compras 

Departamento de Obras e Patrimônio 

Conselhos de Contribuintes e de Tarifa 

Serviço de Estatística Econômica e Financeira 

Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior. 

CAPÍTULO IH 

DO MINISTRO DE ESTADO, DO VICE-MINlSTRO E DO 
SECRETARIO DO TESOURO 

SEÇÃo I 

Do Ministro de Estado 

Art. 7.° Ao Ministro de Estado incumbe, "especialmente: 

I - gerir as finanças da União; 

II - opinar em todos os pedidos de autorização para aber
tura de créditos adicionais e propor a abertura dos que forem 
autorizados por lei e se tornarem necessários à execução dos 
serviços do Ministério; 

IH - promover e realizar as operações de crédito que 
forem legalmente autorizadas; 

IV - zelar pelo fiel cumprimento das leis, dos decretos, 
referentes aos serviços do Ministério, e expedir os regimentos, 
instruções e circulares, que se fizerem mister; 

V - superintender a elaboração dos projetos de leis finan
ceiras a serem encaminhadas ao Poder Legislativo, bem como 
os de regulamentos; 



VI - dirigir a política monetária e cambial, de acôrdo com 
as normas legais, dando ao Banco do Brasil S. A. e ao Banco 
Central da República do Brasil e demais órgãos interessados, 
as instruções destinadas a êsse fim; 

VII - determinar as emissões do papel-moeda, autoriza
das ~or lei; 

VIII - determinar as diretrizes da política fiscal; 

IX - deliberar ou participar das decisões a respeito da 
intervenção do Estado nas atividades econômicas e, especial
mente, no comércio exterior; 

X - quando houver lei autorizativa, permitir aos Bancos 
de economia mista, ou autarquias, fazer empréstimos às enti
dades de direito público ou dar a garantia do Tesouro Nacional 
às operações de crédito; 

XI - determinar a alienação dos bens do patrimônio nacio
nal, quando autorizada por ato legislativo; 

XII - apresentar, anualmente, ao Presidente da República, 
o relatório circunstanciado das atividades do Ministério; 

XIII - propor ao Presidente da República a nomeação e 
demissão de funcionários; . 

XIV - indicar os nomes dos diretores e membros dos 
órgãos fiscais das sociedades de economia mista, a serem esco
lhidos pelos órgãos competentes; 

XV - comparecer à Câmara dos Deputados e ao Senado 
Federal, nos casos previstos na Constituição; 

XVI - cumprir e fazer cumprir as sentenças judiciais 
referentes ao Ministério da Fazenda. 

SEçÃO 11 

Do Vice-Ministro 

Art. 8.° Ao Vice-Ministro incumbe: 
I - desempenhar tôdas as funções ministeriais, exceto as 

de competência privativa do Ministro; 
II - substituir automàticamente o Ministro, nos seus impe

dimentos; 

III - decidir, em caráter definitivo, os assuntos relativos 
ao Ministério, em .grau de recurso; 

IV - il-companhar o andamento dos projetos de lei, infor
mando ao Ministro o que ocorrer. 



Do Secretário do Tesouro 

Art. 9.° Ao Secretário do Tesouro incumbe: 

I - orientar, coordenar e fiscalizar as atividades dos órgãos 
que lhe forem subordinados; 

II - proferir decisão em tôdas as questões de sua compe
tência, e que não estejam reservadas ao Vice-Ministro; 

III - despachar pessoalmente com o Vice-Ministro o expe
diente, que dependa da decisão dêste, promovendo as diligências 
ou audiências necessárias ao esclarecimento dos assuntos; 

IV - relatar ao Vice-Ministro as realizações dos órgãos que 
lhe são subordinados, assim como apresentar sugestões que 
visem a maior eficiência da administração; 

V - manter entendimento com as diversas repartições nas 
questões de interêsse comum do Ministério; 

VI - promover a simplificação e uniformização dos proces
lOS administrativos. 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO E COMPETt:NCIA DOS ÓRGÃOS 

SEÇÃO I 

Do Gabinete 

Art. 10. O Gabinete assiste o Ministro de Estado e o 
Vice-Ministro em sua representação política e social, prepara 
a correspondência pessoal e incumbe-se das relações públicas, 
vedada qualquer interferência no processamento e exame dos 
assuntos técnicos e administrativos do Ministério. 

Art. 11. Ao Gabinete, composto de um Chefe, dois secre
tários particulares, oficiais e auxiliares de Gabinete, compete: 

I - desincumbir-se da representação oficial do Ministro 
e do Vice-Ministro; 

II - transmitir aos órgãos componentes do Ministério as 
instruções e determinações do titular da Pasta e do Vice
-Ministro; 



111 - receber, processar e expedir a correspondência oficial 
do Ministro e do Vice-Ministro, que escape às atribuições dos 
órgãos competentes, bem como preparar sua correspondência 
pessoal; 

IV - executar os serviços de cerimonial do Ministério; 

V - acompanhar e documentar as atividades do Poder 
Legislativo, relacionadas com as atribuições do Ministério; 

VI - divulgar notícias sôbre as atividades do Ministério, 
informando ao público quanto à realização dos planos e ao 
andamento dos mesmos, bem como tratar de todos os assuntos 
ligados às relações públicas do Ministro de Estado e do Vice
-Ministro. 

SEÇÃo II 

Da Seção de Segurança Nacional 

Art. 12. A Seção de Segurança Nacional colabora com 
o Conselho de Segurança Nacional e o Serviço Nacional de 
Informações, observada a legislação específica sôbre as suas 
atividades. 

SEÇÃO III 

Da Comissão de Eficiência 

Art. 13. A Comissão de Eficiência compete: 

I - propor medidas de racionalização das tarefas fazen
dárias, em todos os seus setores; 

II - receber e estudar sugestões sôbre matéria que inte
resse à administração fazendária, selecionando as que forem 
merecedoras de atenção; 

IH - formular os atos complementares que se fizerem 
necessários à implantação das reformas propostas; 

IV - estudar, em colaboração com o Serviço de Organi
zação e Métodos, as normas e métodos de trabalho necessários 
à obtenção de maior rendimento. 

Art. 14. A Comissão de Eficiência, presidida pelo Secre
tário do Tesouro, será constituída de 3 membros designados 
por portaria m:nisterial e escolhidos dent.re servidores do Minis
tério da Fazenda. 
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§ 1.0 Enquanto fizerem parte da Comissão de Eficiência, 
os servidores ficarão dispensados dos trabalhos inerentes a qual
quer outra função que exerçam no Ministério da Fazenda. 

§2.0 O Secretário do Tesouro, na qualidade de Presidente 
da Comissão de Eficiência, designará os servidores necessários 
ao desempenho das atribuições da Comissão. 

SEÇÃO IV 

Do Conselho Técnico de Economia e Finanças 

Art. 15. Ao Conselho Técnico de Economia e Finanças 
(C.T.E.F.) compete: 

I - fiscalizar os empréstimos externos segundo os planos 
de liquidação aprovados por leis; 

II - prestar assistência técnica à União, Estados e Muni
cípios na aplicação da Lei n.o 4.320, de 17 de março de 1964; 

III - prestar assistência técnica para aplicação uniforme 
da Lei sôbre o Sistema Tributário Nacional; e 

IV - organizar e publicar o orçamento e o balanço conso
lidado das contas da União, Estados, Municípios e Distrito 
Federal, em perfeita articulação com os órgãos especializados. 

Art. 16. Ao Conselho Técnico de Economia e Finanças 
caberá ainda examinar as sugestões e memoriais que lhe sejam 
enviados pelas autoridades estaduais ou municipais ou por quais
quer entidades ou por particulares. 

Art. 17. O Conselho Técnico de Economia e Finanças 
compor-se-á de oito membros, todos de nomeação do Presidente 
da República, escolhidos dentre pessoas de reconhecida capaci
dade e notória competência. 

§ 1.0 O Ministro da Fazenda é o seu Presidente nato. 

§ 2.° Anualmente elegerá o Conselho, entre os seus mem
bros, um vice-presidente, em sua primeira sessão, o qual será 
substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo conselheiro 
mais idoso. 

Art. 18. Os Conselheiros se reunirão quando convocados 
pelo Presidente e sempre que houver matéria urgente a consi
derar ou resolver. 

Parágrafo único. A cada um dos membros do Conselho, 
será atribuída uma gratüicação de presença, de acôrdo com 
a lei vigente. . 



Art. 19. O atual cargo de Secretário Técnico do Conselho 
Técnico de Economia e Finanças passa a denominar-se Secre
tário Executivo .. 

Parágrafo único. Os servidores do Conselho Tecnico de 
Economia e Finanças serão designados pelo Ministro da Fa
zenda, por indicação do Secretário Executivo. 

SEÇÃo V 

Da Contadoria Geral da República 

Art. 20. Os serviços de auditoria, contabilidade e escri
turação e tomada de contas compreendendo todos os atos e fatos 
relativos às contas da gestão do patrimônio nacional, a inspeção 
e registro da receita e despesa federais, serão centralizados no 
Ministério da Fazenda, sob a imediata orientação, direção e fis
calização da Contadoria Geral da República. 

Art. 21. A Contadoria Geral da República compete: 

I - orientar, coordenarl centralizar, controlar e superin
tender os serviços de contabilidade e escrituração em todos os 
órgãos da administração pública federal, direta ou indireta; 

II - estabelecer normas contábeis e planos de contas para 
a execução de todos os serviços de contabilidade federal; 

III - opinar sôbre todos os projetos de leis e regulamentos 
que interessem à contabilidade pública federal; 

IV - proceder, pela forma que fôr determinada no seu 
Regimento, à escrituração das operações financeiras e patrimo-
niais da União, pondo em evidência a responsabilidade dos 
ordenadores de despesa e agentes de arrecadação;, 

V - proceder à escrituração dos custos dos serviços 
federais; 

VI - proceder a auditoria interna e externa, nos órgãos 
da administração pública, direta e indireta, com o objetivo de 
verificar a boa e regular aplicação dos bens e dinheiros públicos, 
examinandol ainda, as responsabilidades de seus agentes, almo
xarifes ou encarregados de depósitos de material; 

VII - lavrar têrmos e expedir certificados das auditorias 
realizadas; 

VIII - proceder à liquidação dos balancetes dos responsá
veis por dinheiros públicos; 



IX - relacionar os agentes encarregados de recebimentos 
e pagamentos, os ordenadores de despesa, bem como os almo
xarifes e encarregados de depósitos de material, promovendo
-lhes as respectivas tomadas de contas; 

X - remeter aos chefes das repartições a relação dos deve
dores da União não sujeitos a tomadas de contas, para a ins
crição e cobrança das responsabilidades como Dívida Ativa; 

XI - manter em dia e em ordem a escrituração e os regis
tros da Dívida Ativa da União; 

XII - proceder à incorporação contábil dos bens patri
moniais da União, no ato das suas aquisições pelas respectivas 
repartições; 

XIII - proceder ao contrôle dos bens da União à vista dos 
inventários que as repartições lhe devem remeter até 31 de 
março de cada ano. 

XIV - exercer contrôle a posteriori da aplicação de dota
ções postas à disposição de quaisquer órgãos federais, em regime 
especial de suprimento de fundos; 

XV - contabilizar e controlar a responsabilidade da União 
pelas garantias dadas a operações efetuadas por qualquer enti
dade; 

XVI - organizar o Balanço consolidado das autarquias, 
sociedades de economia mista e emprêsas estatais; 

XVII - levantar o Balanço Geral da União de cada 
exercício; 

XVIII - instruir os pedidos de redistribuição de créditos 
dos Ministérios e órgãos subordinados à Presidência da Re
pública; 

XIX - instruir os pedidos de suprimentos de numerário 
para quaisquer órgãos ou repartições, da administração direta 
ou indireta; 

XX - autorizar as operações de "Mpvimentos de Fundos". 

Art. 22. A Contadoria Geral da República será consti
tuída de um Órgão Central e de Órgãos Seccionais. 

Parágrafo único. Os Órgãos Seccionais poderão ser sub
divididos. 

Art. 23. A Contadoria Geral da República será dirigida 
por um Contador Geral, símbolo l-C, nomeado pelo Presidente 
da República, dentre os Contadores de sua lotação, de reco
nhecida competência e legalmente habilitado para o exercício 
da profissão. 



Art. 24. Ficam criados os cargos isolados de provimento 
em comissão, símbolo 3-C, de Auditor Chefe e de Diretor da 
Divisão de Balanços, da Divisão de Contrôle Financeiro e da 
Divisão Orçamentária. 

Art. 25. Fica extinto o cargo em comissão de Contador 
Geral da República, símbolo 2-C. 

SEÇÃO VI 

Do Departamento de Rendas Aduaneiras 

Art. 26. A Diretoria das Rendas Aduaneiras passa a deno
minar-se Departamento de Rendas Aduaneiras (D.RA.). 

Art. 27. Ao Departamento de Rendas Aduaneiras compete: 

I - dirigir, superintender, controlar, orientar e executar, 
em todo o território nacional, os serviços relacionados com a 
aplicação das leis fiscais concernentes aos tributos federais inci· 
dentes sôbre a importação e exportação de mercadorias; 

II - exercer, na esfera de sua competência, as demais atri
buições que lhe forem outorgadas pela legislação de câmbio 
e comércio exterior; 

III - promover o contrôle e a fiscalização da cobrança 
dos tributos incluídos no âmbito de sua competência; 

IV - executar ou promover a execução dos serviços de 
análises, exames e pesquisas químicas e tecnológicas, indis· 
pensáveis à identificação e classificação de mercadorias, para 
efeitos fiscais; 

V - dirigir, controlar, orientar e executar os serviços de 
prevenção e repressão das fraudes aduaneiras, elaborando os 
respectivos planos; 

VI - interpretar as leis e regulamentos relacionados com 
a matéria de suas atribuições e decidir os casos omissos; 

VII - instaurar e preparar processos fiscais relativos à 
apreensão de mercadorias estrangeiras ou de mercadorias na
cionais sujeitas a regime de vigilância aduaneira; 

VIII - julgar os processos fiscais sôbre matéria de suas 
atribuições, inclusive os de consulta quanto a tributos que inci· 
dem sôbre mercadorias importadas, os de restituição de tributos 
aduaneiros, os de reconhecimento de danos ou avarias ou ex
travio de mercadorias, os de infração de obrigações acessórias 
e sôbre outras matérias que venham a ser incluídas na sU.a 
competência; 



IX - expedir atos de designação e dispensa de despa" 
chantes aduaneiros e corretores de navios, seus ajudantes e 
prepostos; 

X - rever, fixar e adotar modelos de formulários para uso 
das repartições aduaneiras; 

XI - disciplinar o tratamento aduaneiro aplicado à nave
gação em geral, inclusive aérea, e ao tráfego de veículos através 
da fronteira, bem como em relação à respectiva tripulação, 
carga e passageiros. 

Art. 28. Além dos órgãos locais de execução e fiscalização, 
o Departamento de Rendas Aduaneiras poderá contar com 
órgãos regionais de supervisão e contrôle. 

Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a instalar 
Alfândegas e Postos Aduaneiros nos locais onde essa medida 
se impuser, bem como a extinguir as repartições aduaneiras 
cuja manutenção não mais se justüique. 

Parágrafo único. As atuais Mesas de Rendas, Agências 
Aduaneiras, Registros Fiscais e Postos Fiscais serão, se justi
ficada a sua manutenção, transformados em Alfândegas ou 
Postos Aduaneiros. 

Art. 30. Os serviços do Laboratório Nacional de Análises 
passam a integrar o Departamento de Rendas Aduaneiras. 

Art. 31. A medida em. que forem sendo instalados os 
órgãos previstos no Regimento do Departamento de Rendas 
Aduaneiras, irão sendo extintos os órgãos correspondentes do 
Ministério da Fazenda. 

Art. 32. O atual cargo em comissão de Diretor da Dire
toria das Rendas Aduaneiras passa a denominar-se Diretor do 
Departamento de Rendas Aduaneiras, símbolo 2-C, da Parte 
Permanente do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda. 

sEÇÃo VII 

Do Departamento de Administração 

Art. 33. O Departamento de Administração (D.A.) é o 
órgão encarregado da orientação, fiscalização e execução das 
atividades relativas a pessoal, orçamento, material, documen
tação, organização e métodos, comunicações, treinamento do 
pessoal e administração de edifícios do Ministério da Fazenda. 

Art. 34. O Departamento de Administração será consti
tuído de Órgão Central e de Delegacias. 



Art. 35. Enquanto não forem instituídos nos demais Minis
térios Civis órgãos incumbidos do pagamento de suas despesas 
nos Estados, tais serviços serão executados pelas Delegacias do 
Departamento de Administração. 

Art. 36. Fica criado o cargo em comissão, símbolo 2-C, 
de Diretor do Departamento de Administração, para o qual será 
nomeado funcionário do Ministério da Fazenda, que tenha 
conhecimentos especializados de administração pública .. 

Art 37. As dotações orçamentárias, ou créditos adicionais 
vigentes, destinados aos atuais: Serviço do Pessoal, Divisão do 
Material, Seção de Organização, Serviço de Comunicações. 
Biblioteca, Cursos de Aperfeiçoamento, Administração do Edi
fício da Fazenda e Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional e, 
bem assim, os créditos dos demais Ministérios e órgãos subor
dinados à Presidência da República, atualmente distribuídos a 
essas Delegacias, passarão à jurisdição do Departamento de 
Administração. 

SEÇÃO VIII 

Do Departamento Federal de Comp1'llS 

Art. 38. O Departamento Federal de Compras (D.F.C.) 
tem por finalidade a aquisição de material permanente e de 
consumo, de uso corrente, destinado ao Serviço Público Civil 
Federal. 

Art. 39. O Departamento Federal de Compras terá jUl'is
dição em todo o território nacional e compor-se-á de um órgão 
Central e de Agências. 

Art. 40. As Agências cabe a aquisição de material desti
nado aos. órgãos da administração civil federal, que forem loca
lizados nas zonas de suas jurisdições, inclusive a estocagem do 
material, à conta de crédito rotativo. 

Art. 41. Publicado o Orçamento Geral da União, consi
deram-se registrados e distribuídos, automàticamente, às Agên
cias do Departamento Federal de Cómpras, os créditos orça
mentários e adicionais, destinados à aquisição do material para 
os órgãos mencionados no artigo anterior. 

Parágrafo único. Enquanto não forem instaladas as Agên
cias, o material será adquirido pelos órgãos beneficiários do 
crédito. 

Art. 42. Cabe ao Diretor do Departamento Federal de 
Compras fixar a jurisdição de cadª ,Agência, bem como designar 
os respectivos chefes, 

5'1. 



Art. 43. O cargo isolado de provimento em comissão, de 
Diretor-Geral do Departamento Federal de Compras, símbolo 
2-C da Parte Permanente do Quadro de Pessoal do Ministério 
da Fazenda passa a denominar-se cargo em comissão de Di
retor do D~partamento Federal de Compras, símbolo 2-C. 

Art. 44. Ficam criados, na Parte Permanente do Quadro 
de Pessoal do Ministério da Fazenda, os cargos em comissão 
de Diretor da Divisão de Contrôle e de Diretor da Divisão 
Comercial do Departamento Federal de Compras, símbolo a-c, 
extinguindo-se os cargos em comissão de Diretores de Divisão, 
símbolo 5-C, do atual Departamento Federal de Compras. 

SEÇÃo IX 

Do Departamento de Obras e Patrimônio 

·Art. 45. A Divisão de Obras e o Serviço do Patrimônio 
da União passam a constituir o Departamento de Obras e Patri
mônio (D.O.P.), com jurisdição em todo o território nacional, 
e terá por finalidade superintender, promover, orientar e fisca
lizar as medidas de ordem técnica, administrativa, econômica e 
fiscal, concernentes aos serviços ou trabalhos de obras, insta
lações e equipamentos a cargo do Ministério da Fazenda, bem 
como administrar, defender, guardar· e conservar o Patrimônio 
da União e promover a sua prosperidade. 

Art. 46. O Diretor do Departamento, na Sede, e os 
Delegados Regionais, nos Estados e nos Territórios, comunicar
~se-ão diretamente com as Procuradorias da Fazenda, que lhes 
prestarão, ainda, cooperação, em assuntos de natureza estri.ta
mente jurídica. 

Art. 47. O Departamento de Obras e Patrimônio será 
constituído de Órgão Central e de Delegacias Regionais. 

Art. 48. Fica transformado no cargo isolado de provimento 
em comissão, símbolo 2-C, de Diretor do Departamento de Obras 
e Patrimônio, do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, 
o atual cargo de provimento em comissão, símbolo 2,:,C, de Dire
tor do Serviço do Patrimônio da União, do mesmo quadro e 
Ministério. 

Art. 49. Ficam criados, no Quadro Permanente do Minis
térioda Fazenda, os cargos isolados de provimento em comis
são, símbolo a-c, de Diretor da Divisão de Patrimônio e de 
Diretor da Divisão de Obras, extinguindo-se a cargos de Di
retor de Divisão, símbolo 5-C, existentes no antigo Serviço do Pa
trimônio da União e 1 cargo de Diretor da antiga Diviliã.Q 4.e 
Obras, símbolo 4-C. 



SEÇÃo X 

Da Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior 

Art. 50. A Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior 
(D.T.B.), com sede em Nova Iorque, é o órgão que tem por 
finalidade: 

I - efetuar o pagamento dos juros, amortização e demais 
despesas da dívida externa federal, estadual e municipal; 

II - pagar e escriturar as despesas no estrangeiro, sejam 
de pessoal ou de material, de todos os Ministérios, mediante 
distribuição do crédito respectivo, por movimento de fundos, 
ou ainda, em virtude. de numerário remetido diretamente à 
Delegacia, para fins especiais; 

III - registrar e escriturar tôdas as operações de crédito 
externas; 

IV - fazer aquisição de títulos da dívida pública externa, 
quando lhe fôr ordenado, usando das cautelas indispensáveis; 

V - receber e restituir, quando devidamente autorizada, 
os depósitos e cauções para garantia do funcionamento de em
prêsas estrangeiras no Brasil ou para outros fins; 

VI - distribuir as estampilhas consulares, receber, fisca
lizar e escriturar a arrecadação da renda de emolumentos con
sulares, fixando as taxas de câmbio da cobrança; 

VII - remeter, mensalmente, ao Ministério das Relações 
Exteriores demonstração da arrecadação da renda consular; 

VIII - substituir, na forma das instruções em vigor, os 
títulos extraviados ou estragados dos empréstimos federais, 
estaduais e municipais, contraídos no exterior, de acôrdo com 
as respectivas cláusulas contratuais; 

IX - incorporar aos balanços da Delegacia as contas dos 
agentes financeiros do Brasil no exterior; 

X - fazer os adiantamentos e suprimentos previstos em 
lei ou ordenados pelas autoridades competentes por conta dos 
créditos distribuídos e recursos fornecielos, providenciando 
sôbre as prestações de contas dos mesmos, segundo as pres
crições da legislação vigente e julgando as que forem de sua 
alçada; 

XI - promover o lançamento e a arrecadação dos impostos, 
taxas e outras contribuições cobráveis no exterior e devidos à 
Fazenda Nacional; 



XII - julgar reclamações contra o lançamento e cobrança 
dos tributos e outras contribuições, autorizando a restituição 
do pago a maior, segundo as normas das legislações específicas. 

Art. 51. A Delegacia do Tesouro Brasileiro é constituída 
dos seguintes órgãos: 

Seção Financeira e de Contrôle (S.F.C.) 

Seção Administrativa e de Tomada de Contas (S.A.T.C.) 

Seção do Impôsto de Renda (S.I.R.) 

Tesouraria (T.). 

Art. 52. Junto à Delegacia do Tesouro Brasileiro funcio
nará, em regime de estreita colaboração, uma Contadoria Sec
cional da Contadoria Geral da República. 

Art. 53. A Delegacia do Tesouro Brasileiro é dirigida por 
um Delegado, escolhido dentre os funcionários do Ministério 
da Fazenda e nomeado, em comissão, pelo Presidente da 
República. 

Parágrafo único. O Delegado do Tesouro Brasileiro é o 
representante do Ministro da Fazenda no Exterior e Conse
lheiro Financeiro da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos 
da América. 

Art. 54. O funcionário terá exercício na Delegacia do 
Tesouro Brasileiro pelo prazo máximo de 4 anos, ficando, auto
màticamente, notificado do seu desligamento 90 dias antes de 
completar o prazo de 4 anos. 

Parágrafo único. A partir da data do desligamento que 
coincidirá com a data em que completar os 4 anos de efetivo 
exercício na Delegacia, o funcionário terá 30 dias para embar
car e 15 dias, a contar do dia de sua chegada à sede da reparti
ção em que estiver lotado, para entrar em exercício. 

Art. 55. O Delegado e o Contador Seccional terão o prazo 
de 60 dias após a publicação do decreto de exoneração, para 
se apresentarem à repartição em que estiverem lotados. 

Art. 56. A lotação da Delegacia do Tesouro Brasileiro é 
de 10 servidores e da Contadoria Seccion::ll anexa é de 5 servi~ 
dores. 

Parágrafo único. Ficam proibidas as designações em ca",
ráter excepcional a que se refere o Decreto-Lei n.O 8.542, de, 
2 de janeiro de 1946, 



'CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 57. A Procuradoria Geral da Fazenda, o Conselho 
de Política Aduaneira, o Departamento de Rendas Internas, 
o Departamento do Impôsto de Renda, o Departamento de Arre
cadação, os 1.0, 2.° e 3.° Conselhos de Contribuintes, o Conselho 
de Tarifa e o Serviço de Estatística Econômica e Financeira 
serão regidos por disposições da legislação própria. 

Art. 58. Fica criado o cargo em comissão de Vice-Minis
tro, para o qual será nomeado, por indicação do Ministro de 
Estado, funcionário de reconhecido saber e notória experiência 
nos assuntos do Ministério da Fazenda. 

Parágrafo único. O cargo em comissão de Vice-Ministro 
terá vencimento correspondente a 95% (noventa e cinco por 
cento) do que percebe o Ministro de Estado. 

Art. 59. Fica criado o cargo em comissão de Secretário 
do Tesouro, para o qual será nomeado, por indicação do Minis
tro de Estado, funcionário do Ministério da Fazenda, de compe
tência notória. 

Parágrafo único. O cargo de Secretário do Tesouro terá 
vencimento correspondente a 90% (noventa por cento) do que 
percebe o Ministro de Estado. 

Art. 60. Fica extinta a Direção-Geral da Fazenda Nacional, 
a que se refere o art. 1.0, letra b, do Decreto n.o 24.036, de 26 de 
março de 1934, e o correspondente cargo em comissão l-C, de 
Diretor-Geral. 

Art. 61. Ficam extintas as gratificações fixadas nos têrmos 
do item IV do art. 145, da Lei n.o 1.711, de 28 de outubro de 
1952, de Assistente Técnico, Assessôres e Auxiliares Técnicos 
do atual Conselho Técnico de Economia e Finanças. 

Art. 62. Fica extinto o Conselho de Terras da União 
(C.T.U.), criado pelo art. 186 do Decreto-Lei n.o 9.760, de 5 de 
setembro de 1946. 

Parágrafo único. Passarão a ser exercidas pelo Departa
mento de Obras e Patrimônio as atribuições do extinto Con
selho de Terras da União, cujos processos, livros e documentos 
ser-Ihe-ão entregues dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a 
partir da data da publicação desta Lei. 



Art. 63. Fica extinta a Comissão de Construção do Edi
fício destinado à Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional e demais 
repartições federais em São Paulo, criada pelo Decreto-Lei 
n.O 5.859, de 29 de setembro de 1943. 

Art. 64. Fica extinta a Comissão de Investimentos (C.I.) 
criada pelo art. 92 da Lei n.O 3.470, de 28 de novembro de 1958. 

Parágrafo único. O remanescente das atividades da Co
missão de Investimentos é transferido ao Departamento do 
Impôsto de Renda. 

Art. 65. Fica extinta a Diretoria da Despesa Pública 
(D.D.P.) bem como o cargo de seu Diretor, símbolo 2-C, após 
90 (noventa) dias da publicação do Regimento do Departa
mento de Administração. 
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Art. 66. Ficam extintas as Delegacias Fiscais do Tesouro 
Nacional nos Estados, passando suas atribuições a serem exe
cutadas pelas Delegacias do Departamento de Administração. 

Art. 67. Ficam revogadas as disposições dos Decretos-Leis 
n,os 204, de 25 de janeiro de 1938 (art. 6.°); 980, de 23 de dezem
bro de 1938; 2.206, de 20 de maio de 1940 (art. 2.°); 5.841, de 
22 de setembro de 1943; 6.046, de 29 de novembro de 1943 
(art. 1.°); 6.159, de 30 de dezembro de 1943; 6.210, de 20 de 
janeiro de 1944; 6.211, de 20 de janeiro de 1944; 6.872, de 15 de 
setembro de 1944 (art.1.°); 7.311, de 8 de fevereiro de 1945, 
e demais disposições em contrário. 

Art. 68. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ 1.000.000.000 
(hum bilhão de cruzeiros), para atender às despesas decorrentes 

da reestruturação da Contadoria Geral da República. 

. Art. 69. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministério da Fazenda, os seguintes créditos especiais, à dispo
sição do Departamento Federal de Compras: 

a) . para despesas de instalações 
das Agências ............. . 

b) para refôrço da conta de Es
toque, de que trata o Decreto 
n.O 3.296, de 22 de maio de 1941 

Cr$ 1.500.000.000 

Cr$ 500.000.000 

Art. 70. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um 
crédito especial de Cr$ 3.000.000.000 (três bilhões de cruzei
ros) destinado a atender às despesas indispensáveis ao re~pa-



relhamento e à reestruturação do Departamento de Rendas 
Aduaneiras. 

Art. 71. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o 
crédito especial de Cr$ 3.000.000.000 (três bilhões de cruzei
ros), destinado a atender às despesas ind:spensáveis ao apare
lhamento do Departamento de Administração e de suas De
legacias. 

Art. 72. Fica vedada a admissão de pessoal à conta dos 
créditos acima mencionados. 

Art. 73. Os créditos especiais previstos na presente lei 
serão automàticamente registrados e distribuídos ao Tesouro 
Nacional. 

Art. 74. O Poder Executivo expedirá os regimentos cor
respondentes aos órgãos reestruturados pela presente Lei. 

Art. 75. Esta Lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias após 
a sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 
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Seção 2.a 

PROJETOS DE REGIMENTOS DOS óRGÃOS REESTRUTURADOS 



CONSELHO TtCNICO 

DE ECONOMIA E FINANÇAS 



DECRETO N.o DE DE DE 196 

Aprova o Regimento do Conselho 
Técnico de Economia e Finanças do Minis
tério da Fazenda e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, item r, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento do Conselho Técnico 
de Economia e Finanças, do Ministério da Fazenda, que com 
êste baixa. 

Art. 2.° Ficam criadas, na Parte Permanente do Quadro 
de Pessoal, do Ministério da Fazenda, nos têrmos do art. 11 
da Lei n.o 3.780, de 12 de julho de 1960, as funções gratificadas 
constantes da Tabela anexa a êste Decreto. 

Art. 3.° Ficam extintas tôdas as gratificações existentes 
no atual Conselho Técnico de Economia e Finanças. 

Art. 4.° 1!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 



CONSELHO TtCNICO DE ECONOMIA E FINANÇAS 

N. o de Funções 

1 

1 

1 

1 

1 

70 

TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

Denominação 

Chefe do Serviço de Divul
gação 

Chefe do Serviço de Orça
mento e Contabilidade 

Chefe do Serviço de Fiscali
zação da Dívida Externa 

Chefe do Serviço de Tribu
tação 

Chefe da Seção de Adminis
tração 

Símbolo 

1 F 

lF 

1 F 

1 F 

2F 



REGIMENTO DO CONSELHO T~CNICO DE ECONOMIA 
E FINANÇAS 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1.0 O Conselho Técnico de Economia e Finanças do 
Ministério da Fazenda (C.T.E.F.), órgão subordinado ao Ministro 
da Fazenda, tem por finalidade fiscalizar os empréstimos exter
nos segundo os planos de liquidação aprovados por leis, prestar 
assistência técnica à União, Estados e Municípios na aplicação 
da Lei n.o 4.320, de 17 de março de 19ti4, e para aplicação uni
forme do Sistema Tributário Nacional, e organizar e publicar o 
orçamento e o balanço consolidado das contas da União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal, em perfeita articulação com os 
órgãos especializados. 

CAPÍTULO 11 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2.° O Conselho Técnico de Economia e Finanças 
compõe-se de: 

Plenário 

Serviço de Divulgação (S.D.) 

Serviço de Orçamento e Contabilidade (S. O. C.) 
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Serviço de Fiscalização da Dívida Externa (S.F.D.E.) 

Serviço de Tributação (S.T.) 

Seção de Administração (S.A.) 

Comissões Especiais 

Conferências Econômicas e Financeiras. 

Art. 3.° O C.T.E.F. terá como Presidente nato o Ministro 
da Fazenda e se comporá de oito conselheiros, nomeados pelo 
Presidente da República dentre pessoas de notória competência 
em assuntos econômico-financeiros. 

CAPÍTULO III 

DA COMPET:6:NCIA DOS óRGÃOS 

SEÇÃO I 

Do Plenário 

Art. 4.° O Plenário deliberará sôbrc todos os assuntos 
submetidos ao seu exame, estudará e emitirá parecer acêrca de 
sugestões e memoriais sôbre matéria econômico-financeira que 
lhe forem enviados por quaisquer entidades públicas ou 
privadas. 

SEÇÃO II 

Dos Serviços e Seção 

Art.5.0 Ao Serviço de Divulgação compete publicar, men
salmente, um boletim Com estudos, informações e pesquisas 
sôbre economia e finanças públicas e dar publicidade a todos 
os assuntos relacionados com o C.T.E.F. 

Art. 6.° Ao Serviço de Orçamento e Contabilidade 
compete: 

I - organizar para publicação o balanço consolidado das 
contas da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas 



autarquias e outras entidades, e o quadro estruturalmente idên
tico com base em dados orçamentários; 

n - realizar apurações estatísticas dos orçamentos e balan
ços da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, analisando 
as suas implicações; 

111- analisar a execução orçamentária da União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal, focalizando os seus reflexos eco
nômico-financeiros especialmente no tocante aos investimentos 
públicos. 

IV - efetuar a escrituração, contrôle e fiscalização dos em
préstimos externos da União, Estados e Municípios, inclusive 
dos serviços referidos nos Decretos n.OS 22.089, de 16 de novem
bro de 1932; 22.246, de 22 de dezembro de 1932; 24.533, de 3 de 
julho de 1934, e o Decreto-Lei n.O 6.019, de 23 de novembro 
de 1943. 

Art. 7.° Ao Serviço de Fiscalização da Dívida Externa 
compete: 

I - controlar e fiscalizar o serviço dos empréstimos exter
nos da União, Estados e Municípios; 

n - atender às consultas e promover intercâmbio de dados 
informativos e expedir recomendações técnicas necessárias a 
fiel execução da Lei n.o 4.3201 de 17 de março de 19064; 

In - executar os trabalhos de atualização dos anexos que 
integram a Lei n.o 4.320, de 17 de março de 1964; 

IV - promover a coleta e sistematização de dados e infor
mações sôbre matéria pertinente às finanças públicas; 

V - controlar e fiscalizar os débitos dos Estados e Muni
cípios para com a União, decorrentes de adiantamento dos ser
viços de suas dívidas externas; 

VI - acompanhar a evolução da conjuntura interna e exter
na em todos os aspectos que afetam a política geral. 

Art. 8.° Ao Serviço de Tributação compete proceder à aná
lise do sistema tributário brasileiro, catalogando sua legislação, 
e estudar a técnica fiscal com o fim de sugerir medidas de atua
lização e aperfeiçoamento. 

Art. 9.° A Seção de Administração compete executar e co
ordenar as atividades-meios do C.T.E.F. 
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SEÇÃO 111 

Das Comissões Especiais 

Art. 10. Para os assuntos de grande relevância ou que 
exijam estudos demorados e alto grau de especialização técnica, 
poderão ser constituídas Comissões autônomas, com o fim espe
cial de emitir parecer, propor soluções, organizar os planos ou 
elaborar os anteprojetos de lei que se fizerem necessários. 

Parágrafo único. Ficarão a cargo do Secretário Executivo 
os serviços de documentação e expedientes das comissões de que 
trata êste artigo. 

SEÇÃO IV 

Das Conferências Econômicas e Financeiras 

Art. 11. Com o objetivo de coordenar, no plano nacional, 
medidas de política econômica e financeira, o Conselho promo
verá reuniões periódicas de consultas dos órgãos técnicos da 
União, Estados e Municípios. 

§ 1.° As reuniões poderão ser precedidas de conferências 
regionais, sempre que o exigir a natureza dos assuntos em 
discussão. 

§ 2.° Cabe ao Secretário Executivo preparar a agenda dos 
trabalhos, realizar estudos preliminares, prestar assistência téc
nica e secretariar as reuniões. 

§ 3.° As Conferências Econômicas e Financeiras serão pre
sididas pelo Presidente do Conselho e, na sua ausência ou impe
dimento, pelo Secretário Executivo. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL 

Art. 12. Ao Secretário Executivo compete: 

. I - _preparar o expediente e, quando solicitado, prestar 
mformaçoes em todos os processos submetidos ao exame do 
Conselho; 
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11 - promover a coleta, catalogação e fichamento de dados 
e informações sôbre todos os assuntos econômicos e financeiros 
da competência do Ministério da Fazenda; 

111 - responder a consultas, emitir parecer, fazer sugestões 
e prestar assistência técnica aos órgãos federais, estaduais e 
municipais, em todos os assuntos de sua competência; 

IV - coordenar o trabalho dos diversos Serviços e da Seção; 

V - assinar o expediente do Conselho e supervisionar seu 
órgão executivo; 

VI - preparar os serviços de documentação e expediente 
das comissões especiais, quando constituídas; 

VII - preparar a agenda dos trabalhos realizando estudos 
preliminares para a instalação das Conferências Fazendárias, 
quando houver; 

VIII - orientar, dirigir e coordenar os trabalhos do C.T.E.F.; 

IX - baixar portarias, instruções e ordens de serviço, para 
execução dos trabalhos do C.T.E.F.; 

X - despachar, pessoalmente, com o Ministro da Fazenda; 

XI - resolver os assuntos relativos às atividades do 
Conselho; 

XII - designar servidores do Conselho para execução de 
serviços fora da sede; 

XIII - arbitrar diárias e ajudas de custo, por prestação de 
serviços fora da sede; 

XIV - empenhar despesas, autorizar pagamentos, requi
sitar adiantamentos e solicitar passagens à Divisão do Material; 

XV - propor a designação de seu substituto eventual; 

XVI - delegar competência aos seus subordinados para 
praticarem atos de sua alçada; 

XVII - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a 
de suspensão até 30 dias, representando, quando exceder de sua 
alçada; 

XVIII - determinar a instauração de processos administra
tivos; 

XIX - expedir boletins de merecimento e conceder férias 
aos servidores que lhe forem subordinados; 
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· xx - apresentar, anualmente, ao Ministro da Fazenda, 
relatório das atividades do C.T.E.F.; 

XXI - designar e dispensar os ocupantes das funções gra
tificadas; 

Art. 13. Aos Chefes de Serviço compete: 

I ~ dirigir, coordenar e supervisionar os trabalhos dos ór
gãos sob sua chefia e resolver os assuntos de sua competência; 

II - opinar, nos papéis que tenham de ser submetidos à 
apreciação superior; 

III - propor ao Secretário Executivo as medidas neces
sárias ao aperfeiçoamento ou à mais fácil execução dos ser
viços; 

IV - indicar o seu substituto eventual; 

V - baixar portarias, instruções e ordens de serviço; 

VI - antecipar ou prorrogar o período normal de tra
balho; 

VII - expedir boletins de merecimento e conceder férias 
aos seus subordinados; 

VIII - empenhar, autorizar despesas e requisitar paga
mentos; 

IX ~ solicitar à Divisão do Material transporte de pessoal 
e material, para atender aos serviços do órgão que chefia; 

X - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de 
suspensão até 15 dias, propondo à autoridade superior o que 
exceder de sua alçada; 

XI - apresentar, anualmente, relatório dos trabalhos do 
Serviço; 

XII - determinar a instauração de processo administra
tivo; 

XIII - autorizar a execução de serviço externo e fora da 
sede; 

XIV - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária do 
órgão sob sua chefia; 

XV - delegar competência aos seus subordinados para 
praticarem atos de sua alçada; 

XVI - organizar, conforme as necessidades doservíço, 
turmas de trabalho, com horário especial; 
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XVII - conceder diárias e ajudas de custo por prestação 
de serviço fora da sede. 

Art. 14. Ao Chefe da Seção de Administração compete: 

I - opinar nos processos que lhe forem encaminhados e 
distribuir os trabalhos pelo pessoal; 

II - propor medidas convenientes à boa execução dos tra
balhos; 

111 - expedir boletins de merecimento e conceder férias 
aos seus subordinados; 

IV - indicar o seu substituto eventual; 

V - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de 
suspensão até 8 dias, e representar quando a penalidade não 
couber na sua alçada. 

Art. 15. Aos demais servidores em exercício no C.T.E.F., 
cabe executar os trabalhos de que forem incumbidos pelos che
fes imediatos, observadas as normas legais e regulamentares 
vigentes. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 16. Serão substituídos, em seus impedimentos e fal
tas eventuais, até 30 dias: 

I - o Secretário Executivo, por um Chefe de Serviço de 
sua indicação; 

II - os Chefes de Serviço e Seção, por servidores por êles 
indicados. 

Parágrafo único. Haverá, sempre, servidores previamente 
designados para as substituições de que trata êste artigo. 

Art. 17. O horário normal de trabalho é o fixado para 
o serviço público federal, respeitadas as normas estabelecidas 
na legislação vigente. 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secre
tário Executivo. 

Brasília, 
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CONTADORIA GERAL DA REPOBLlCA 



DECRETO N.o DE DE DE 196 

Aprova o Regimento da Contadoria 
Geral da República. cria e extingue fun
ções gratificadas. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, item l, da Constituição, 

DECRETA 

Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento da Contadoria Geral 
da República, do Ministério da Fazenda, que com êste baixa. 

Art. 2.° Ficam criadas, na Parte Permanente. do Quadro 
de Pessoal do Ministério da Fazenda, nos têrmos do art. 11 da 
Lei n.o 3.780, de 12 de julho de 1960, as funções gratificadas 
constantes da Tabela anexa a êste Decreto. 

Art. 3.° Ficam extintas, na Parte Permanente do Quadro 
de Pessoal do Ministério da Fazenda, as funções gratíficadas 
existentes na Contadoria Geral da República e na antiga Dire
toria da Despesa Pública. 

Art. 4.° A implantação dos serviços será realizada dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 5.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, . 



N.O de 
Funções 

82 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

CONTADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

TABELAS DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

1. ÓRGÃO CENTRAL 

Denominação 

Chefe do Serviço de Administração 
Chefe do Serviço de Divulgação 
Chefe da Seção de Planejamento 
Chefe da Seção de Contrôle de Admi

nistração Centralizada 
Chefe da Seção de Contrôle de Admi-

nistração Descentralizada 
Chefe da Seção de Fiscalização Interna 
Chefe da Seção de Fiscalização Externa 
Chefe da Seção de Balanço Financeiro 
Chefe da Seção de Balanço Patrimonial 
Chefe da Seção de Movimento de Fun-

dos 
Chefe da Seção de Balanços Gerais 
Chefe da Seção de Fiscalização Ban-

cária 
Chefe da Seção de Registro e Contrôle 
Chefe da Seção de Créditos 
Chefe da Seção de Contrôle 
Chefe da Seção de Receita e Despesa 
Chefe da Seção do Pessoal 
Chefe da Seção de Material 
Chefe da Seção de Encargos Gerais 
Chefe do Boletim 
Chefe da Biblioteca 
Secretário do Contador Geral 
Auxiliar do Contador Geral 
Secretário do Auditor-Chefe 
Secretário do Diretor da Divisão de Ba

lanços 
Secretário do Diretor da Divisão de Con

trôle Bancário 
Secretário do Diretor da Divisão Orça

mentáiia 
Secretário do Chefe do Serviço de Ad

ministração 
Secretário do Chefe do Serviço de Di

vulgação 

Símbolo 

lF 
lF 
2F 

2F 

2F 
2F 
2F 
2F 
2F 

2F 
2F 

2F 
2F 
2F 
2F 
2F 
3F 
3F 
3F 
3F 
3F 
4F 
5F 
5F 

5F 

5F 

5F 

6F 

6F 



N.O de 
Funções 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
6 

N.O de 
Funções 

22 
22 
22 
22 
22 

22 

22 

13 
13 
13 
13 
13 

1 

Denominação 

Encarregado da Turma de Cadastro e 
Contrôle 

Encarregado da Turma Financeira 
Encarregado da Turma de Contrôle e 

Requisições 
Encarregado da Turma de Distribuição 
Encarregado da Turma de Mecanografia 
Encarregado da Turma de Protocolo 
Encarregado da Turma de Servo Auxi-

liares 

2. CONTADORIAS SECCIONAIS 

Denominação 

Nos Estados 

Contador Seccional 
Chefe da Seção de Auditoria 
Chefe da Seção de Créditos e Empenhos 
Chefe da Seção de Escrituração 
Encarregado da Turma do Movimento 

Próprio 
Encarregado da Turma do Movimento 

Centralizador 
Encarregado da Turma de Serviços Au-

xiliares 

Nos ~inistérios 

Contador Seccional 
Chefe da Seção de Auditoria 
Chefe da Seção de Créditos e Empenhos 
Chefe da Seção de Escrituração 
Encarregado da Turma de Serviços Au-

xiliares 

No Departamento dos Correios e Telé
grafos (DCT) 

Contador Seccional 

Símbolo 

6F 
6F 

6F 
6F 
6F 
6F 

6F 

Símbolo 

1 F 
3F 
3F 
3F 

6F 

6F 

6F 

lF 
3F 
3F 
3F 

6F 

lF 

8S 



N.O de 
Funções 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

Denominação 

Chefe da Seção de Auditoria 
Chefe da Seção de Créditos e Empenhos 
Chefe da Seção de Escrituração 
Encarregado da Turma do Movimento 

Próprio 
Encarregado da Turma do Movimento 

Centralizador 
Encarregado da Turma de Serviços Au

xiliares 

Na Delegacia do Tesouro Brasileiro no 
Exterior 

Contador Seccional 
Chefe da Seção de Auditoria 
Chefe da Seção de Escrituração 

No Distrito Federal, na Presidência da 
República, no Departamento de Impren
sa Nacional, no Departamento Federal 
de Compras, no Estado Maior das Fôr
ças Armadas, na Caixa de Amortização, 
no Corpo de Bombeiros, na Polícia Mi
litar e no Departamento Federal de Se
gurança Pública 

Símbolo 

3F 
3F 
3F 

6F 

6F 

6F 

lF 
3F 
3F 

9 Contador Seccional 1 F 
9 Chefe da Seção de Auditoria 3 F 
9 Chefe da Seção de Créditos e Empenhos 3 F 
9 Chefe da Seção de Escrituração 3 F 
9 I Enc.a:regado da Turma de Serviços Au-I 

N.O de 
Funções 

33 
33 

xlhares 6 F 

3. SUBCONTADORIAS SECCIONAIS 

Denominação 

Nas Diretorias Regionais do DCT 

Subcontador Seccional 
Encarregado da Turma de Escrituração 

I Símbolo 

3F 
8F 



N.D de Denominação Símbolo 
Funções 

33 Encarregado da Turma de Serviços Au-
xiliares 8F 

Nas Alfândegas 

12 Subcontador Seccional 3F 
12 Encarregado da Turma de Escrituração 8F 
12 Encarregado da Turma de Serviços Au-

xiliares 8F 

Na Agência do DFC em São Paulo 

1 Subcontador Seccional 3F 
1 Encarregado da Turma de Escrituração 8F 
1 Encarregado da Turma de Serviços Au-

xiliares 8F 
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REGIMENTO DA CONTADORIA GERAL DA REPOBLlCA 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1.0 A Contadoria Geral da República (C.G.R.), di
retamente subordinada ao Ministro da Fazenda, tem por finali
dade: 

I - estabelecer normas contábeis e planos de contas para 
a execução de todos os serviços de Contabilidade da União; 

II - orientar, controlar, fiscalizar, centralizar e superin
tender as atividades relativas à contabilidade e escrituração em 
todos os órgãos de administração pública federal, direta ou 
indireta; 

In - zelar pelo cumprimento da legislação sôbre conta
bilidade pública; 

IV - proceder à escrituração analítica, em suas delega
ções, com base nos documentos de receita, despesa e quais
quer outros recebidos, examinando as responsabilidades dos or
denadores de despesa e de pagamento, bem como dos agentes 
encarregados do recebimento da receita; 

V - proceder à escrituração analítica dos custos, por suas 
delegações; 

VI - proceder à escrituração sintética, à vista dos balan
ços recebidos de suas delegações; 
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VII - proceder a auditorias interna e externa, nos 6rglos 
de administração pública, direta ou indireta, com o obje
tivo de verificar a boa e regular aplicação dos bens e dinhei
ros públicos, examinando, ainda, as responsabilidades de seus 
agentes, almoxarifes ou encarregados de depósito de material; 

VIII - lavrar têrmos e expedir certificados das auditorias 
realizadas; 

IX - promover a liquidação dos balancetes dos responsá
veis por dinheiro público; 

X - relacionar os agentes encarregados de recebimentos 
e pagamentos, os ordenadores de despesa, bem como os de 
pagamento, promovendo-lhes as respectivas tomadas de contas; 

XI - remeter aos chefes das repartições, sob sua juris
dição contábil, a relação nominal dos diversos responsáveis, 
para que os intimem, inclusive por edital, a regularizar os 
respectivos débitos; 

XII - manter rigorosamente atualizada a escrituração da 
inscrição e da cobrança da Dívida Ativa da União, represen
tando a quem de direito, para obter os elementos indispensá
veis à execução dessa tarefa; 

XIII - proceder, por suas delegações, à incorporação con
tábil dos bens patrimoniais da União, no ato das aquisições 
pelas respectivas repartições; 

XIV - proceder ao contrôle dos bens da União, à vista 
dos inventários anuais levantados pelas repartições, represen
tando a quem de direito, para obter os elementos indispen
sáveis à execu.ção dessa tarefa; 

XV - exercer contrôle a posteriori da aplicação de dola
ções postas à disposição de quaisquer órgãos federais, em regime 
especial de suprimento de fundos; 

XVI - levantar o Balanço Geral da União, de cada exer
cício; 

XVII. - instruir os pedidos de redistribuição de créditos 
dos Ministérios e órgãos subordinados à Presidência da Re
pública; 

XVIII - instruir os pedidos de suprimentos de nume
rário, à disposição das repartições federais; 

XIX - autorizar as operações de ('MoVimento dê Ft.mdo."; 



xx - cqpÚJpijj;;p- e controlar o valor da ref;J)onsabili
dade da União, no tocante às garantias dadas pelo Tesouro 
Nacional, em quaisquer operações e a favor de qualquer en
tidade. 

C.APÍTULo 11 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art.2.0 A Contadoria Geral da República é constituída de: 

órgão Central 

Contadorias Seccionais 

Subcontadorias Seccionais. 

Art.3P O órgão Central compõe-se de: 

4uditoria (Adt.) 

Divisão de Balanços (D. B.) 

Divisão de Contrôle Bancário (D. C . B . ) 

Oivisão Orçamentária (D. O.) 

Serviço de Administração (S.A.) 

Serviço de Divulgação (S. D.) . 

Art. 4.0 As Contadorias e Subcontadorias Seccionais são 
delegações da Contadoria Geral da República, criadas por de
creto executivo, segundo as necessidades dos serviços, me
diante proposta do Contador Geral. 

§ 1.° São Contadorias Seccionais aquelas cujos Balanços 
são incorporados ao Órgão Central. 

§ 2.° São Subcontadorias Seccionais as que têm seus Ba
lanços incorporados às Contadorias Seccionais. 

§ .3.0 Ficam extintas as demais Delegações da Contadoria 
Geral da República. 

fort .5.0 As atuais Contadorias e Subcontadorias Seccio
nais são às seguintes: 



22 - Contadorias Seccionais nos Estados. 

1 - Contadoria Seccional no Distrito Federal. 

1 - Contadoria Seccional junto à Presidência da Ré
pública. 

1 - Contadoria Seccional junto à Delegacia do Te
souro Brasileiro no Exterior. 

13 - Contadorias Seccionais junto aos Ministérios. 

1 - Contadoria Seccional junto ao Departamento dos 
Correios e Telégrafos. 

1 - Contadoria Seccional junto ao Departamento de 
Imprensa Nacional. 

1 - Contadoria Seccional junto ao Departamento Fe
deral de Compras. 

1 - Contadoria Seccional junto ao Estado Maior das 
Fôrças Armadas. 

1 - Contadoria Seccional junto à Caixa de Amorti
zação. 

1 - Contadoria Seccional junto ao Corpo de Bombei
ros do Distrito Federal. 

1 - Contadoria Seccional junto à Polícia Militar do 
Distrito Federal. 

1 - Contadoria Seccional junto ao Departamento Fe
deral de Segurança Pública. 

33 - Subcontadorias Seccionais junto às Diretorias 
Regionais dos Correios e Telégrafos. 

12 - Subcontadorias Seccionais junto às Alfândegas: 

1 - Subcontadoria Seccional junto à Agência do De
partamento Federal de Compras - São Paulo. 

Art. 6.° A Contadoria Geral da República será dirigida 
por um Contador Geral, nomeado, em comissão, pelo Presidente 
da República, escolhido dentre os Contadores lotados naquele 
órgão e que possua experiência administrativa e competência 
notória. 

Parágrafo único. O Contador Geral da República terá um 
secretário e dois auxiliares de sua livre escolha. . 
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'. ,.;Art. 7.Q · o Auditor Chefe e· os' Diretores de Divisão serão 
.• nOJ1leados, em comissão, pelo Presidente da República, escolhi
~dos deÍltreoscúntadores lotados na C.G.R. 

Parágrafo único. O Auditor Chefe e os Diretores de Di
·visão terão um secretário de sua livre. escolha. 

CAPÍTULO lU 

DA ESTRUTURA E COMPETtNCIA DOS ÓRGAOS 

SEÇÃO I 

Da Auditoria 

, Art. 8.° COmpete à Auditoria (Adt.) a orientação e con
trôletéçnico de todos os atos e ·fatos oriundos de leis, regula
mentos e instruções expedidos por quaisquer órgãos de admi
nistração pública, direta e indireta, que afetem a administração 
econômico-financeira do País, bem como proceder a auditorias 
interna e externa nesses mesmos órgãos, objetivando a veri
ficação da boa e regular aplicação dos dinheiros e bens da 
União, e exame das responsabilidades de seus agentes, almo
xarifes ou encarregados de depósitos de material. 

Art. 9.° A Auditoria (Adt.) compreende: 

Seção de Planejamento (S.Pl.) 

Seção de Contrôle de Administração C-entralizada 
. (s.e.c.) 
Seção de Contrôle de Administração Descentralizada 
(S.C.D.) 

Seção de Fiscalização Interna (S.F.I.) 

Seção de Fiscalização Externa (S.F.E.) 

Turma de Serviços Auxiliares (T. S . A.) . 

Art. 10. A Seção de Planejamento compete: 
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, I..;.;..., estudar' ~ regUlamentOs, ordens' e instruçÕê8' expe
didos por quaisquer órgãos' de administração pública, dvi1 e 
militar, direta e indireta, que afetem a administraçlo eco
nômico-financeira do JlaÍS,; 

II - estudar, em confronto com a legislaçlo vigente, aS 
ordens e circulares da C.G.R., visando à sua unificação e atua
lização; 

III - estudar os modelos de livros e fórmulas em uso na 
C. G .R., mantendo-os atualizados; 

IV - estudar as sugestões, de caráter técnico, constantes 
dos relatórios anuais das' delegações da C.G.R.; 

V - estudar e apreciar planos de contas que lhe forem 
submetidos por outros órgãos; 

VI - realizar estudos e análises administrativos, propon
do soluções que melhorem' o· aproveitamento dos vários seto
res da C.G.R.; 

VII '- realizar estudos e análises de sistemas contábeis, 
visando ao constante aperfeiçoamento dos métodos utilizados 
ria Contabilidade da União. 

Art. 11. A Seção de Contrôle de Administração Centra
lizada compete: 

I - realizar estudos e análises de sistema de contrôle, 
propondo a adoção de normas de exames internos e externos, 
visando às tomadas de contas das administrações públicas di
retas; 

II - realizar estudos e propor métodos de zditoria a 
ser efetuada pelas delegações da C.G~R., quanto aos órgãos de 
_.admin~tração -direta; ..'. . . .' . 

III - realizar estudos e propor métodos de auditoria a 
-ser levada a efeito pelo órgão centr.alda C.G.R., quanto aos 
órgãos de administração direta; 

IV - dar parecer nosprocess.os que envolvem tomada de 
contas de administradores de órgãos de administração direta~ 
sugerindo as sanções cabíveis. . 

Art. 12. A Seção de Contrôle de Administração Descen
tralizada compete:' .. 



I - realizar estudos e análises do contrôlefiscal, propon
do a adoção de normas de exames externos, visa'lldo às tomadas 
de contas das administrações públicas indiretas; 

II - realizar estudos e propor métodos de auditoria a 
ser efetuada pelos auditores da C. G. R., quanto aos órgãos de 
administração indireta; 

111 - dar parecer nos processos que envolvem responsabi
lidades de pessoas, entidades ou administradores de órgãos de 
administração indireta, sugeri'lldo as sanções cabíveis. 

Art. 13. À Seção de Fiscalização Interna compete: 

I - inspecionar, permanentemente, as Contadorias e Sub
contadorias Seccionais, examinando livros, balanços, documen
. tos e relatórios, no tocante à sua exatidão e atualização; 

li - verificar "in loco" as condições das delegações em 
geral, no que se refere a pessoal, material, instalações e equi
pamentos e as suas relações com as repartições sob sua juris· 
dição contábil; 

m - propor alterações, ou revogação de normas de ser
viço, sempre que oportuno; 

IV -apreciar sugestões oferecidas pelos dirigentes das de
legações, visando à melhoria e racionalização dos serviços, pro
movendo seu encaminhamento aos órgãos competentes; 

V :...- apresentar relatórios ao Auditor Chefe sôbre os fatos 
observadOs no exercício de suas atribuições, com propostas das 
medidas necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços; 

VI - expedir os certificados da auditoria realizada. 

Art. 14. A Seção de Fiscalização Externa compete: 

I - inspecionar as Tesourarias, Recebedorías, Pagadorias, 
Almoxarifados, Depósitos de Material ou de outros valôres, em 
quaisquer órgãos federais, de administração direta ou indireta, 
a fim de verificar sua exatidão e atualização, inclusive quanto 
à cobrança ou arrecadação de suas receitas; 

11 - inspecionar os departamentos de contabilidade, ou 
órgãos equivalentes, das entidades mencionadas no item ante
rior, para o mesmo fim e, especialmente, para colhêr elementos 
que complementem os trabalhos de auditoria de que fôr in
eumbida ou elucidem dúvidas na interpretação de Balanços, 
Inventários e outras peças contábeis; 
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111 - examinar fôlhas de pagamento e registros de pessoal, 
permanente ou temporário, de quaisquer órgãos federais,. de 
administração direta ou indireta, para verificar sua veracidade 
e exatidão, em relação aos servidores ou trabalhadores que 
perceberem quaisquer vantagens pelos cofres das respectivas en
tidades, inclusive através de dotações globais; 

IV - cotejar faturas, contas ou recibos de aquisição de 
material de consumo e permanente, inclusive máquinas, insta
lações e equipamentos, com os respectivos registros e inventá
rios físicos, bem como os comprovantes de consumo, aplicação, 
saída, alienação ou baixa, verificando "in loco" a existência, es
pecificações, qualidade e demais características, em confronto 
com os documentos de despesa, que lhe deram origem, inclusive 
quando se tratar de dotações globais; 

V - examinar os comprovantes de pagamento da prestação 
de serviços de qualquer natureza e verificar sua boa e regular 
aplicação, inclusive quando custeada por dotações globais; 

VI - verificar "in loco", ou por outros meios ao seu al
cance, a existência real e funcionamento regular de entidades 
públicas ou privadas, que recebam subvenções ou auxílio dos 
cofres federais, a qualquer título, e tenham obrigação de· com
provar sua aplicação; 

VII -- examinar os registros e documentos vinculados aos 
pagamentos do salário-família e do abono familiar, no objetivo 
de positivar, por todos os meios a seu alcance, falsas declara
ções que importem em pagamentos indevidos ou irregulares; 

VIIJ - verificar a boa e regular aplicação de dinheiros 
públicos na execução de programas de trabalho, de qualquer 
natureza, custeados pelo Erário Federal; 

IX - expedir os certificados da auditoria realizada. 

Art. 15. Para o bom e completo desempenho de suas atri
buições, os contadores incumbidos de auditoria poderão soli
citar a quaisquer órgãos federais seu auxílio e colaboração, que 
devam ser dados em caráter prioritário e urgente, segundo as 
circunstâncias. 

SEÇÃO 11 

Da Divisão de Balanços 

Arto 113. Compete à Divisão de Balanços (D.B.) a centra
lização e contrôle dos balanços recebidos, bem como o levanta
mento anual do Balanço Geral da União. 



Art. 17. A Divisão de Balanços (D.B.) compreende: 

Seção de Balanço Financeiro (S. B. F . ) 

Seção de Balanço Patrimonial (S.B.P.) 

Seção de Movimento de Fundos (S.M.F.) 

Seção de Balanços Gerais (S.B.G.) 

Turma de Serviços Auxiliares (T.S.A.). 

Art. 18. A Seção de Balanço Financeiro compete: 

I - centralizar, mensalmente, as operações de receita e de 
despesa, constantes dos balanços financeiros recebidos; 

11 - levantar, mensalmente, demonstração da "Execução 
Financeira", compreendendo o resultado da gestão financeira 
da União, apurado à vista dos balanços que lhe forem 
enviados; 

111 - levantar os "Balanços de Receita e Despesa" mensais 
e acumulados a fim de evidenciar as operações financeiras 
ocorridas no mês e até o mês, com base nos elementos que 
lhe forem enviados; 

IV - fornecer à Divisão Orçamentária os elementos neces
sários às respectivas baixas nas contas de previsão da Receita 
e da execução da Despesa; 

V - fornecer, quando autorizado pelo Contador Geral, da
dos suplementares que forem solicitados pelos órgãos interes
sados; 

VI - levantar anualmente o "Balanço de Receita e Des
pesa" da União e as demonstrações respectivas. 

Art. 19. A Seção de Balanço Patrimonial compete: 

I - centralizar, mensalmente, as operações patrimoniais, 
constantes dos "Balanços de Ativo e Passivo" enviados pelas 
delegações; 

11 - manter em ordem e em dia os registros das operações 
de afivo e passivo; 

111 - levantar, anualmente, o "Balanço do Ativo e Pas
sivo" da União e as demonstrações respectivas. 

95 



Art. 20. A Seção de Movimento de Fundos com~: 

I - controlar, em face dos extratos recebidos 40 Banco do 
Brasil S.A., os recolhimentos efetuados na conta ··~eceita da 
União", bem como os suprimentos e saques à conta da uDespe
sa da União", cotejando-os com os elem~ntos constan.tes dos ba
lanços recebidos; 

11 - controlar as operações de uMovimento de Fundos", 
direto e indireto, autorizadas pelo Contador Geral; 

111 - fiscalizar tôdas as operações, tomaIijlo as providên
cias necessárias para que as mesmas fiquem ultimadas dentro 
do exercício em que se realizarem; 

IV - organizar, no fim do exercício, a demonstJ.'açio da 
conta "Movimento de Fundos". 

Art. 21. A Seção de Balanços Gerais compete: 

I - escriturar o "Diário" e o "Razão" centralizadores, le
vantando balancetes mensais e de exercício, visando ao con
trôle da escrituração geral e ao levantamento das contas de cada 
exercício; 

11 - preparar previamente os dados e quadros para o levan
tamento dos Balanços Gerais da União; 

111 - organizar a estatística permanente dos dados relati
vos à situação econômico-financeira da União; 

IV - congregar todos os trabalhos destinados à prepalll
ção da prestação geral de contas da União, nos prazos legais. 

SEÇÃO 111 

Da Divisão de Contrôle Bancário 

Art. 22. Compete à Divisão de Contrôle Bancário (D.e.S.) 
o contrôle das operações autorizadas pela União, efetuadas di
retamente com os bancos e correspondentes ou por iritennédio 
dêles, bem como o das delegações da C.G.R., por movimento de 
fundos, contabilizando-as para preparo mensal dos balanços 
financeiros e patrimoniais, destinados à Divisão de Balanços. 
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Art. 23. A Divisão de Contrôle Bancário (D.C.B.) com
pl'etnde: 

Seção de Fiscalização Bancária (S.F.B.) 

Seção de Registro e Contrôle (S.R.C.) 

Turma de Serviços Auxiliares (T.S.A.). 

Art. 24. A Seção de Fiscalização Bancária compete: 

I - fiscalizar a exatidão dos lançamentos feitos nas contas 
do Tesouro Nacional por seus banqueiros e correspondentes; 

II - preparar as ordens de lançamentos em correspondên
cia com as operações bancárias e com as das delegações da 
C.G.R., para escrituração analítica na Seção de Registro e 
Contrôle; 

III - providenciar, à vista dos respectivos processos ou me
diante representação, para que sejam regularizadas as despesas 
efetuadas e receitas arrecadadas dependentes de classificação; 

IV - manter atualizada a documentação sôbre os contra
tos, ajustes ou acôrdos celebrados com os banqueiros ou agentes; 

V - manter atualizada a coletânea das ordens de paga
mento através dos bancos e das instruções sôbre arrecadação, 
expêdldàs pelo Ministro da Fazenda e pelos órgãos de fiscali
zação. 

Art. 25. A Seção de Registro e Contrôle compete: 

I - proviaenciar no sentido de serem mantidas regulari
Mdas aS contas de ativo e passivo, promovendo ou sugerindo, 
à vista dos respectivos processos ou mediante representação, as 
medidas necessárias; 

II - levantar, mensalmente, os balanços de Receita e Des
pesa, bem como os de Ativo e Passivo, destinados à Divisão de 
Balanços; 

III - levantar, no fim de cada exercício, os balanços de
fiBitivos da Receita e Despesa e do Ativo e Passivo, organi
zando as respectivas demonstrações; 

IV - manter registro das operações relativas à Dívida Ex
terna com indicação de cada empréstimo, das importâncias 
remetidas para o serviço de juros, amortização, comissões e das 
dtapesas da aplicação dad.a às mesmas pelos agentes pagadores 
ou banqueiros; 



v - manter atualizadas as operações que envolvam res
ponsabilidades de pessoas ou entidades, providenciando OU su· 
gerindo a forma de regularização das mesmas. 

SEÇÃO IV 

Da Divisão Orçamentária 

Art. 26. Compete à Divisão Orçamentária (D.O.) acom
panhar a execução do orçamento geral da União e dos créditos 
adicionais. 

Art. 27. A Divisão Orçamentária (D.O.) compreende: 

Seção de Crédito (S.Cr.) 

Seção de Contrôle (S.Ct.) 

Seção de Receita e Despesa (S.R.D.) 

Turma de Serviços Auxiliares (T.S.A.). 

Art. 28. A Seção de Créditos compete: 

I - acompanhar a execução do orçamento geral da União, 
registrando todos os fatos a êle relativos, bem como aos cré
ditos adicionais; 

II - acompanhar a tramitação das leis de autorização de 
abertura de créditos adicionais; 

IH - manter rigorosamente em dia as anotações dos cré
ditos adicionais abertos e registrados pelo Tribunal de Con
tas, assim como os transferidos de exercícios anteriores. 

Art. 29. À Seção de Contrôle compete: 

I - controlar a movimentação dos créditos adicionais, bem 
como o saldo e respectiva vigência; 

H - organizar a proposta geral de créditos adicionais de 
cada exercício; 

IH - opinar quanto à oportunidade da abertura de cré
ditos adicionais; 

IV - acompanhar a execução geral da programação fi· 
nanceira. 
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Art. 30. A Seção de Receita e Despesa compete: 

I - escriturar a receita orçamentária e suas alterações, 
demonstrando 'a previsão, a arrecadação efetiva e a diferença 
para mais ou para menos, mensalmente; 

11 - dar baixa, mensalmente, na receita prevista e na des
pesa fixada, em face dos elementos fornecidos pela Divisão 
de Balanços; 

111 - organizar, no fim de cada exercício, as demonstra
ções relativas ao orçamento e sua execução. 

SEÇÃO V 

Do Serviço de Administração 

Art. 31. Ao Serviço de Administração (S. A.) compete 
prestar e orientar os serviços de administração geral que se 
fizerem necessários à execução dos trabalhos da Contadoria 
Geral da República. 

Art. 32. O Serviço de Administração (S.A.) compreende: 

Seção de Pessoal (S.P.) 

Seção de Material (S.M.) 

Seção de Encargos Gerais (S.E.G.). 

Art. 33. A Seção de Pessoal compreende: 

Turma de Cadastro e Contrôle 

Turma Financeira. 

§ 1.0 A Turma de Cadastro e Contrôle compete: 

I - organizar e manter atualizados os registros numéricos 
e nominais relativos ao pessoal da C.G.R.; 

11 - controlar a freqüência dos servidores do órgão 
central; 

111 - organizar a escala geral de férias do pessoal lotado 
no órgão central; 
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IV - emitir a caderneta de identificação dos servidores; 

V - acompanhar a legislação sôbre pessoal e providenciar 
a sua observância; 

VI - controlar a movimentação de servidores; 

VI! - estudar as sugestões relativas a pessoal, apresen
tadas pelas delegações em seus relatórios anuais. 

§ 2.° A Turma Financeira compete: 

I - coligir e fornecer elementos para a elaboração da 
proposta de orçamento, na parte relativa às despesas de 
pessoal; 

I! - escriturar os créditos relativos a pessoal; 

lU - preparar as fôlhas de pagamento relativas ao pessoal 
da C.G.R.; 

IV - organizar a tabela de redistribuição dos créditos or
çamentários, atribuídos à C.G.R. e às diversas delegações. 

Art. 34. A Seção de Material compreende: 

Turma de Contrôle e Requisições 

Turma de Distribuição. 

§ 1.0 A Turma de Contrôle e Requisições compete: 

I - providenciar a requisição de material necessário aos 
serviços da repartição; 

II - fiscalizar a entrada de material no almoxarifado, ten
do em vista a data da entrega, espécie, quantidade, qualidade, 
pêso e valor; 

lU - controlar o estoque do depósito da C.G.R.; 

IV - catalogar os modelos impressos em uso na repar
tição; 

V - organizar o inventário dos bens móveis em uso nas 
dependências da C.G.R.; 

VI - fazer a classificação e codificação do material per
manente; 

VI! - registrar as dotações consignadas no orçamento, na 
parte relativa a material, bem assim os empenhos feitos para 
sua aquisição de modo a serem apurados os saldos existentes; 
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VIII - coligir e fornecer elementos à elaboração da pro
posta do orçamento, na parte referente a material; 

IX - acompanhar a legislação sôbre material e providen
ciar sôbre sua observância. 

§ 2.° A Turma de Distribuição compete: 

I - providenciar a requisição do material necessano às 
delegações subordinadas, de acôrdo com as necessidades dos 
serviços; 

II - fazer a marcação do material permanente; 

III - organizar a pauta de consumo; 

IV - providenciar o reparo e consêrto do material per
manente; 

V - providenciar as requisições de transporte para re
messa de material; 

VI - organizar a tabela de redistribuição de créditos rela
tivos a material às diversas delegações; 

VII - manter sob sua guarda e conservação todo o mate
rial permanente e de consumo; 

VIII - controlar a saída de material requisitado. 

Art. 35. A Seção de Encargos Gerais compreende: 

Turma de Mecanografia 

Turma de Protocolo. 

§ 1.0 A Turma de Mecanografia compete executar os tra
balhos de mecanografia do Serviço de Administração, da Audi
toria e das Divisões, quando solicitados. 

§ 2.° A Turma de Protocolo compete: 

I - receber, registrar, distribuir e expedir os papéis e do
. cumentos afetos ao órgão central; 

II - atender às partes e prestar informações sôbre o anda
mento e despacho dos processos e demais papéis; 

III - controlar o andamento dos processos do órgão 
central. 
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SEÇÃO VI 

Do Serviço de Divulgação 

Art. 36. Compete ao Serviço de Divulgação (8.0.) a pu
blicidade da matéria técnica, afeta à Contadoria Geral da Re
pública. 

Art. 37. O Serviço de Divulgação (S.D.) compreende: 

Boletim (BoI.) 

Biblioteca (Bbl.) 

Turma de Serviços Auxiliares (T.S.A.). 

Art. 38. Através do Boletim será divulgada matéria dou
trinária, informativa, noticiosa, de crítica e de qualquer outro 
gênero, que contribua para a maior düusão de conhecimentos 
relativos à Contabilidade Pública e assuntos correlatos. 

Art. 39. A Biblioteca compete: 

I - adquirir, registrar, classificar, catalogar, guardar, 
conservar e permutar obras nacionais e estrangeiras, de inte
rêsse da Contadoria Geral da República e assuntos correlatos; 

II - coligir, classificar e conservar legislação, pareceres, 
decisões e instruções da C.G.R.; 

III - organizar e manter atualizados fichários de legisla
ção e jurisprudência atinentes e de interêsse da C.G.R.; 

IV - promover, através de serviço próprio, o empréstimo 
e utilização de livros e de outras divulgações aos servidores 
da C.G.R.; 

V - confeccionar e organizar fichários dos órgãos e pes
soas interessadas nas publicações; 

VI - propor a aquisição de obras ou publicações que inte
ressem à C.G.R. 

Art. 40. As Turmas de Serviços Auxiliares do Órgão 
Central compete: 

I - receber, registrar, distribuir e arquivar papéis e cor
respondência; 
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II - organizar e manter atualizado o índice remissivo dos 
documentos expedidos; 

III - proceder ao serviço de limpeza das dependências; 

IV - providenciar quanto ao pedido médico formulado pe
los servidores, encaminhando-o ao setor competente; 

V - providenciar quanto à requisição e distribuição do ma
terial de consumo necessário aos serviços da repartição; 

VI - registrar e aplicar os créditos distribuídos bem como 
processar a liquidação das respectivas despesas. 

Parágrafo único. A Turma de Serviços Auxiliares do Ser
viço de Divulgação compete ainda: 

I - manter sob sua guarda e contrôle tôdas as publicações 
a serem distribuídas ou vendidas; 

li - expedir as publicações, bem como distribuí-las inter
namente; 

III - providenciar a publicação de atos e outras informa
ções, quando autorizada pelo Contador Geral. 

SEÇÃO VII 

Das Contadorias e Sub contadorias Seccionais 

Art. 41. Compete às Contadorias Seccionais (C.S.) a su
pervisão, contrôle, levantamento dos balanços das repartições 
e a auditoria destas e dos demais órgãos sob sua jurisdição 
contábil. 

Art. 42. As Contadorias Seccionais junto aos Ministérios 
e demais órgãos no Distrito Federal compreendem: 

Auditoria (Adt.) 

Seção de Créditos e Empenhos (S.C.E.) 

Seção de Escrituração (S.E.) 

Turma de Serviços Auxiliares (T.S.A.). 

Art. 43. A Auditoria compete: 

I - examinar os documentos de receita e despesa dos 
Caixas "Geral" e "Especial", para o fim de verificar se os mes-
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mos guardam conformidade com as leis e regulamentos em 
vigor; 

II - proceder a auditorias com o objetivo de verificar a boa 
e regular aplicação dos dinheiros públicos; 

III - visar e controlar as guias de recolhimento organiza
das pelas repartições; 

IV - proceder a auditorias externas, na forma das instru
ções emanadas do órgão central, expedindo os respectivos cer
tificados; 

V - levantar as tomadas de contas dos agentes responsá
veis por bens e dinheiros públicos; 

VI - exercer contrôle, a posteriori, da aplicação de do
tações postas à disposição de quaisquer órgãos, em regime es
pecial de suprimento de fundos; 

VII - proceder ao contrôle físico dos bens patrimoniais, à 
vista dos inventários anuais levantados pelas repartições; 

VIII - levantar a relação dos "Diversos Responsáveis" 
para ser remetida ao Chefe da Repartição. 

Art. 44. A Seção de Créditos e Empenhos compete: 

I - escriturar os créditos consignados no orçamento e as 
alterações posteriores; 

II - registrar as leis de autorização de abertura de cré
ditos adicionais; 

UI - escriturar os créditos adicionais abertos e os trans
feridos de exercícios anteriores; 

IV - dar baixa na despesa autorizada; 

V - registrar as distribuições e movimentação dos crédi
tos a serem aplicados pelas repartições que tenham êsse 
encargo; 

VI - fiscalizar, pelas respectivas análises da despesa, a 
correspondência das operações de distribuição, anulação e re
distribuição de crédito de uma para outra repartição; 

VII - escriturar a despesa empenhada, anotar previamente 
as ordens de pagamento e dar baixa na despesa paga; 

VIII - registrar e controlar a programação financeira e as 
cotas de aplicação de numerário estabelecidas; 
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IX - organizar a relação de "Restos a Pagar" de cada 
exercício; 

X - instruir os pedidos de suprimento, distribuição e re
distribuição de créditos; 

XI - organizar os demonstrativos da análise da despesa. 

Art. 45. A Seção de Escrituração compete: 

I - escriturar a receita e despesa orçamentária e extra
orçamentária, os bens patrimoniais, o orçamento e sua execução; 

II - levantar os balanços mensais e definitivos. 

Art. 46. As Contadorias Seccionais nos Estados com
preendem: 

Auditoria (Adt.) 

Seção de Créditos e Empenhos (S.C.E.) 

Seção de Escrituração (S.E.) 

Turma de Serviços Auxiliares (T.S.A.). 

Art. 47. A Auditoria compete exercer as funções discri
minadas no art. 43. 

Art. 48. A Seção de Créditos e Empenhos compete: 

I - escriturar os créditos orçamentários e adicionais dis
tribuídos às repartições nos Estados e anulações ou redistribui
ções dos mesmos; 

II - escriturar a despesa empenhada, a,notar previamente 
as ordens de pagamento e dar baixa na despesa paga; 

lU - organizar a análise da despesa, para remessa à Con
tadoria Geral da República e às Contadorias Seccionais junto 
aos Ministérios interessados; 

IV - dar baixa na despesa autorizada; 

V - registrar e controlar a programação financeira e as 
cotas de aplicação de numerário estabelecidas; 

VI - instruir os pedidos de suprimento, distribuição e 
redistribuição de créditos; 
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VII - organizar a relação de "Restos a Pagar" de cada 
exercício. 

Art. 49. A Seção de Escrituração compreende: 

Turma do Movimento Próprio 

Turma do Movimento Centralizador. 

§ 1.0 A Turma do Movimento Próprio compete executar 
as tarefas indicadas no art. 45. 

§ 2.0 A Turma do Movimento Centralizador compete: 

I - incorporar os balanços do Movimento Próprio e das 
Subcontadorias Seccionais; 

II - incorporar os balancetes das exatorias; 

III - escriturar os livros principais e auxiliares; 

IV - organizar os balanços mensais e definitivos. 

Art. 50. A Contadoria Seccional junto ao Departamento 
dos Correios e Telégrafos compreende: 

Auditoria (Adt.) 

Seção de Créditos e Empenhos (S.C.E.) 

Seção de Escrituração (S.E.) 

Turma de Serviços Auxiliares (T.S.A.). 

Art. 51. A Auditoria e Seção de Créditos e Empenhos 
competem as funções discriminadas nos arts. 43 e 44, respecti
vamente. 

Art. 52. A Seção de Escrituração compreende: 

Turma de Movimento Próprio 

Turma do Movimento Centralizador. 

§ 10 A Turma do Movimento Próprio compete exercer as 
tarefas indicadas no art. 45. 

§ 2.0 A Turma do Movimento Centralizador compete exer-
cer as tarefas do § 2.0 do art. 49, no que couber. . 
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Art. 53. A Contadoria Seccional junto à Delegacia do 
Tesouro Brasileiro no Exterior compreende: 

Auditoria (Adt.) 

Seção de Escrituração (S. E.) . 

Art. 54. A Auditoria competem as funções discriminada!! 
no art. 43. 

Art. 55. A Seção de Escrituração competem as funções 
discriminadas no art. 45. 

Art. 56. As Subcontadorias Seccionais (S.C.S.) se divi
dem em: 

Subcontadorias Seccionais junto às Diretorias Regio
nais dos Correios e Telégrafos; 

Subcontadorias Seccionais junto às Alfândegas nos 
Estados; 

Subcontadoria Seccional junto à Agência do D.F.C. 
em São Paulo. 

Art. 57. As Subcontadorias Seccionais compreendem: 

Turma de Escrituração 

Turma de Serviços Auxiliares. 

Parágrafo único. A Turma de Escrituração compete exe
cutar as tarefas especificadas no art. 45 . 

Art. 58. As Turmas de Serviços Auxiliares das Contado
rias e Subcontadorias Seccionais compete: 

I - receber, registrar, distribuir e arquivar papéis e cor
respondência; 

II - organizar e manter atualizado o índice remissivo dos 
documentos expedidos; 

lU - proceder ao serviço de limpeza das dependências; 

IV - zelar pela conservação das máquinas e móveis; 

V - providenciar quanto ao pedido médico formulado 
pelos servidores, encaminhando-o ao setor compe
tente; 
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VI - providenciar quanto à requlSlçao e distribuição do 
material de consumo necessário aos serviços da re
partição; 

VII - registrar e aplicar os créditos distribuídos, bem como 
processar a liquidação das respectivas despesas. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL 

Art. 59. Ao Contador Geral da República compete: 

I - responder perante o Ministro da Fazenda pela regu
laridade dos trabalhos relativos à contabilidade da 
União; 

II - apresentar, ao Ministro da Fazenda, nos prazos legais, 
os balanços gerais da União, acompanhados de rela
tório sôbre os mesmos; 

UI - orientar, coordenar, dirigir e supervisionar os traba
lhos da Contadoria; 

IV - baixar portarias, instruções e ordens de serviço para 
execução dos trabalhos; 

V - apr~sentar ao Ministro da Fazenda, anualmente, um 
relatório sôbre as atividades da C.G.R.; 

VI - propor o nome do servidor a ser designado para 
exercer função de Contador Seccional junto à De
legacia do Tesouro Brasileiro no Exterior, e dos que 
constituirão a sua lotação; 

VII - propor a designação de seu substituto; 

VUI - propor, dentre os servidores lotados na C.G.R., da 
série de classes de Contador, os que deverão exercer 
as funções de Chefes de Serviço; 
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IX - designar, dentre os servidores da série de classes de 
Contador, lotados na C.G.R., os que exercerão as 
funções de Contadores Seccionais e· Subcontadores 
Seccionais; 

x - desi~ar e dispensar seu secretário e au.~Uiaref)i 



XI - designar servidores para auxiliar os trabalhos das 
Contadorias e Sub contadorias Seccionais; 

XII - conceder férias e expedir boletins de merecimento 
ao pessoal que lhe é diretamente subordinado; 

XIII - movimentar, dentro da lotação estabelecida, o pessoal 
lotado na C.G.R.; 

XIV - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de 
suspensão até 30 dias, e representar ao Ministro da 
Fazenda, quando a penalidade exceder da sua alçada; 

XV - determinar a instauração de processo administrativo; 

XVI - empenhar despesas, autorizar pagamentos, requisitar 
adiantamentos e solicitar passagens à Divisão do 
Material; 

XVII - rubricar os livros "Diário" e "Razão" do órgão central; 

XVIII - antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho; 

XIX - arbitrar diárias e ajudas de custo por prestação de 
serviços fora da sede; 

XX - delegar competência aos seus subordinados para pra
ticarem atos de sua alçada; 

XXI - autorizar a movimentação, em objeto de serviço, dos 
servidores da C. G . R. 

Art. 60. Ao Auditor Chefe e Diretores de Divisão compete: 

I - responder perante o Contador Geral pela regularida
de dos trabalhos; 

II - orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos; 

III - apresentar, no fim de cada exercício, os elementos 
destinados à publicação nos Balanços Gerais da União; 

IV - apresentar anualmente o relatório sôbre as atividades 
da Auditoria e das Divisões; 

V - designar e dispensar os Chefes de Seção e Encarre
gados de Turma; 

VI - designar e dispensar seu Secretário; 

VII - propor a designação de um Chefe de Seção da Audi
toria ou de um Chefe de Seção das Divisões, para seu 
substituto eventualj 
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VIII - distribuir e redistribuir o pessoal pelas Seções e 
Turmas; . 

IX - conceder férias aos Chefes de Seção e Encarregados 
de Turma; 

X - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de 
suspensão até 15 dias, aos servidores que lhe forem 
subordinados, e representar ao Contador Geral quan
do a penalidade exceder da sua alçada; 

XI - assinar e distribuir tôda a correspondência; 

XII - assinar os têrmos de abertura e encerramento dos 
livros de escrituração; 

XIII - expedir boletins de merecimento dos Chefes de Seção 
e dos Encarregados de Turma; 

XIV - propor antecipação ou prorrogação do período nor
mal de trabalho; 

XV - arbitrar diárias e ajudas de custo por prestação de 
serviços fora da Sede. 

Art. 61. Ao Chefe do Serviço de Administração incumbe: 

I - orientar, dirigir e fiscalizar os respectivos trabalhos; 

11 - propor ao Contador Geral a distribuição e lotação do 
pessoal e responder perante o mesmo pelo forneci
mento de material ao órgão central, Contadorias e 
Subcontadorias Seccionais; 

111 - assinar a correspondência do S. A. ; 

IV - conceder férias aos Chefes de Seção e Encarregado. 
de Turma; 

V - apresentar ao Contador Geral o relatório das ativida
des do S.A.; 

VI - propor ao Contador Geral admissões, remoções, trans
ferências e localização de pessoal; 

VII - designar os servidores para chefiar as Seções e Tur
mas do S.A.; 

VIII - propor a designação de um Chefe de Seção, para seu 
substituto eventual; 
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IX - expedir boletins de merecimento dos Chefes de Seção 
e dos Encarregados de Turma; 



x - elaborar a proposta orçamentária da C . G. R. , de 
acôrdo com as instruções do Contador Geral; 

XI - solicitar passagens à D. M. ; 

XII - propor a antecipação ou prorrogação do período nor
mal de trabalho; 

XIII - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de 
suspensão até 15 dias, aos servidores que lhe forem 
subordinados, e representar ao Contador Geral quan
do a penalidade exceder da sua alçada. 

Art. 62. Ao Chefe do Serviço de Divulgação incumbe: 

I - orientar, dirigir e fiscalizar os respectivos trabalhos; 

11 - assinar a correspondência do S. D . ; 

111 - conceder férias aos Chefes de Seção, aos Encarregados 
de Turma e aos servidores que lhe são diretamente 
subordinados; 

IV - apresentar, anualmente, o relatório sôbre as atividades 
do S.D.; 

V - dar informações e pareceres nos processos que tenham 
relação com os serviços que lhe estão afetos; 

VI - designar os servidores para chefiar a Biblioteca, o 
Boletim e a Turma de Serviços Auxiliares; 

VII - propor a designação de seu substituto eventual; 

VIII - expedir boletins de merecimento dos Chefes de Tur
ma e dos servidores que lhe são diretamente subordi
nados; 

IX - elogiar e aplicar pena disciplinar, até a de suspensão 
por 15 dias, aos servidores que lhe forem subordina
dos, e representar ao Contador Geral quando a pena
lidade exceder da sua alçada. 

Art. 63. Aos Chefes de Seção incumbe: 

I - responder pela regularidade dos trabalhos; 

11 - distribuir o trabalho aos seus subordinados, orientan
do e fiscalizando sua execução; 

111 - propor a designação de um Encarregado de Turma 
para seu substituto eventual; 

IV - rubricar os livros de escrituração; 
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v - rubricar a correspondência da Seção; 

VI - propor ao Chefe imediato o elogio e aplicação de 
penas disciplinares, inclusive a de suspensão até oito 
dias, aos servidores que lhes forem subordinados; 

VII - conceder férias aos servidores que lhes forem subor
dinados; 

VIII - informar e opinar nos processos e demais papéis que 
lhe forem distribuídos, instruindo-os com os elemen
tos constantes da escrituração e registros da Seção 
ou diligenciando para obtê-los; 

IX - expedir boletins de merecimento dos servidores; 

X - designar os Encarregados de Turma. 

Art. 64. Aos Contadores e Sub contadores Seccionais 
incumbe: 

I - responder perante o Contador Geral pela regularida
de dos trabalhos da C .S. ou S.C.S.; 

II - orientar, dirigir e fiscalizar os respectivos trabalhos; 

III - orientar os órgãos sob sua jurisdição contábil, bem 
como os bancos responsáveis pela arrecadação ou pa
gamento; 

IV - entender-se com as autoridades competentes, sôbre as 
medidas convenientes à perfeita ordem dos trabalhos, 
propondo as providências necessárias e, quando não 
atendidas, dentro de 30 dias, fazer imediata comuni
cação ao Contador Geral; 

V - conceder férias aos servidores que lhes forem subor
dinados; 

VI - apresentar ao Contador Geral o relatório anual dos 
trabalhos realizados; 

VII - assinar tôda a correspondência e os têrmos de abertu
ra e de encerramento dos livros de escrituração ru
bricando as fôlhas dos que estiverem sujeitos a essa 
formalidade; 

VIII - enviar ao órgão competente o boletim de freqüência, 
bem como todos os elementos necessários à atividade 
do referido órgão; 
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IX - remeter os processos de tomada de contas dos agentes 
responsáveis por bens ou dinheiros públicos ao Tri
bunal de Contas, nos prazos fixados; 

X - remeter as relações dos "Restos a Pagar", ao Tribu
nal de Contas, nos prazos fixados; 

XI - proceder a balanços nos valôres das Tesourarias no 
mínimo duas vêzes por ano; 

XII - propor ao Contador Geral a designação de um dos 
Chefes de Seção ou um dos Encarregados de Turma, 
quando fôr o caso, para seu substituto eventual; 

XIII - expedir boletins de merecimento dos Chefes de Se
ção ou Encarregados de Turma em exercício na Con
tadoria ou Subcontadoria Seccional; 

XIV - ordenar o empenho da despesa e requisitar o paga
mento à conta dos créditos distribuídos à delegação; 

XV - remeter cópia dos balanços financeiros mensais ao 
Tribunal de Contas. 

§ 1.0 Compete ainda aos Contadores Seccionais elogiar e 
aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 15 dias, 
aos seus subordinados, e representar ao Contador Geral quando 
a penalidade exceder da sua alçada. 

§ 2.° Compete ainda aos Subcontadores Seccionais elogiar 
e aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 8 dias, 
aos seus subordinados e representar, quando a penalidade não 
couber na sua alçada, à autoridade imediatamente superior. . 

Art. 65. As Contadorias Seccionais atenderão às consultas 
das Sub contadorias Seccionais sempre que versarem sôbre ma
téria de sua competência. 

Art. 66. Aos Secretários do Contador Geral, dos Diretores 
de Divisão e dos Chefes de Serviço compete: 

I - atender as pessoas que desejarem comunicar-se com a 
autoridade a que estão subordinados, encaminhando-as ou dando 
a esta conhecimento do assunto a tratar; 

II - registrar e controlar a documentação vinda a despacho 
ou estudo; 

IH - representar a autoridade a que estão subordinados, 
quando para isso forem designados. 
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Art. 67. Aos Auxiliares do Contador Geral e demais ser
vidores compete executar os trabalhos que pelas autoridades 8 
que estiverem subordinados lhes forem determinados. 

CAPÍTuLO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 68. A lotação dos servidores da C.G.R. constituída 
em um todo pelo Órgão Central e pelas Contadorias e Subcon
tadorias Seccionais, obedecerá ao critério regional, distribuindo
se os servidores, em conjunto, para cada Estado e para o Dis
trito Federal. 

Parágrafo único. A C. S. junto à Delegacia do Tesouro 
Brasileiro no Exterior terá lotação própria e a movimentação 
dos respectivos servidores será leita em decreto, por proposta 
dO Contador Geral. 

Art. 69. Serão substituídos, em seus impedimentos e faltu 
eventuais, até 30 dias: 

I - o Contador Geral, pelo Auditor Chefe ou um Diretor 
de Divisão; 

H - o Auditor Chefe e Diretor de Divisão, por um Chefe 
de Seção da Auditoria ou um Chefe de Seção da Divisão; 

IH - os Chefes de Ser:viço, por um Chefe de Seção; 

IV - os Chefes de Seção, por um Encarregado de Turma; 

V - os Contadores Seccionais e Subcontadores Seccionais, 
por um Chefe de Seção ou um Encarregado de Turma; 

VI - os Encarregados de Turma, por um servidor, por 
êles indicados. 

Parágrafo único. Haverá, sempre, servidores previamente 
designados para as substituições de que trata êste artigo. 

Art. 70. O horário de trabalho será fixado pelo Contador 
Geral, observada a legislação em vigor. 

Art. 71. Os casos omissos serão resolvidos pelo Contador 
Geral. 

Brasília, 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 



DECRETO N.o DE DE DE 196 

Aprova o Regimento do Departamento 
de Administração do Ministério da Fazen
da, cria e extingue funções gratificadas e 
dá outras providências_ 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, item l, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento do Departamento de 
Administração do Ministério da Fazenda, que com êste baixa. 

Art. 2.° Ficam criadas, na Parte Permanente· do Quadro 
de Pessoal do Ministério da Fazenda, nos têrmos do art. 11 da 
Lei n.o 3.780, de 12 de julho de 1960, as funções gratificadas 
constantes da Tabela anexa a êste Decreto. 

Art. 3.° Ficam extintas na Parte Permanente do Quadro 
de Pessoal do Ministério da Fazenda tôdas as funções gratifi
cadas existentes no atual Serviço do Pessoal, Divisão do Ma
terial, Seção de Organização, Serviço de Comunicações, Bi
blioteca, Cursos de Aperfeiçoamento e Administração do Edi
fício da Fazenda. 

Art. 4.° A implantação dos serviços será realizada dentro 
do prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 5.° :a:ste Decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

N.O de 
Funções Denominação 
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1 Secretário do Diretor do D. A. 
2 Auxiliar do Diretor do D.A. 

Divisão do Pessoal 

1 Chefe da Seção de Classificação e Re-

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

muneração 
Chefe da Seção de Lotação 
Chefe da Seção de Orientação e Fisca-

lização 
Chefe da Seção de Movimentação 
Chefe da Seção de Contrôle Financeiro 
Chefe da Seção de Estudos 
Chefe da Seção de Administração 
Chefe do Cadastro 
Secretário do Diretor da D. P. 
Encarregado da Turma de Classificação 
Encarregado da Turma de Remuneração 
Encarregado da Turma de Fiscalização 
Encarregado da Turma de Direitos e 

Vantagens 
Encarregado da Turma de Ação Disci-

plinar e Inquéritos 
Encarregado da Turma de Provimento 
Encarregado da Turma de Vacância 
Encarregado da Turma· de Promoção 
Encarregado da Turma de Acesso 
Encarregado da Turma de Créditos 
Encarregado da Turma de Exercícios 

Findos 
Encarregado da Turma de Pessoal 
Encarregado da Turma de Material 
Encarregado da Turma de Orçamento 
Encarregado da Turma de Comunica-

ções 
Encarregado da Turma de Mecanografia 
Encarregado da Turma de Divulgação 

Símbolo 

4F 
5F 

2F 
2F 

2F 
2F 
2F 
2F 
2F 
2F 
5F 
5F 
5F 
5F 

5F 

5F 
5F 
5F 
5F 
5F 
5F 

5F 
6F 
6F 
6F 

6F 
6F 
6F 



N.O de 
Funções Denominação Símbolo 

1 Encarregado da Turma de Contrôle de 
Cargos e Funções Gratificadas 5 F 

1 Encarregado da Turma de Contrôle de 
Lotação 5 F 

1 Encarregado da Turma de Contrôle de 
Inativos e Pensionistas 5 F 

1 Encarregado da Turma de Almanaque 5 F 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

Divisão do Orçamento 

Chefe da Seção de Previsão 
Chefe da Seção de Execução 
Chefe da Seção de Fiscalização 
Encarregado da Turma de Adminis-

tração 
Secretário do Diretor da D. O. 

Divisão do Material 

Chefe da Seção Administrativa 
Chefe da Seção Financeira 
Chefe da Seção de Requisições, Contrô

le e Distribuição 
Chefe da Seção de Fiscalização e Re

cuperação 
Encarregado da Turma de Adminis-

tração 
Encarregado da Turma de Requisições 
Encarregado darurma de Contrôle 
Encarregado da Turma de Distribuição 
Secretário do Diretor da D. M. 

Serviço de Organização e Métod.os 

Chefe da Seção de Organização 
Chefe da Seção de Métodos de Trabalho 
Secretário do Chefe do S. O . M. 
Encarregado da Turma de Administra-

ção 

Serviço de Comunicações 

Chefe da Seção de Recebimento e Co
dificação 

2F 
2F 
2F 

5F 
5F 

2F 
2F 

2F 

2F 

5F 
5F 
5F 
5F 
5F 

2F 
2F 
5F 

6F 

2F 
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N.O de 
Funções 
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1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

Denominação Símbolo 

Chefe da Seção de Expedição 2 F 
Chefe da Seção de Informações 2 F 
Chefe da Seção de Publicações de Des-

pachos 2 F 
Chefe da Seção de Orientação e Recla-

mações 2 F 
Chefe do Arquivo 2 F 
Secretário do Chefe do S. C. 5 F 
Chefe da Seção de Preparação e Clas-

sificação do Arquivo 5 F 
Chefe da Seção de Guarda e Conserva-

ção do Arquivo 5 F 
Chefe da Seção de Certidões do Arquivo 5 F 
Chefe da Seção de Microfilme do Ar-

quivo 5 F 
Chefe do Laboratório do Arquivo 6 F 
Encarregado da Turma de Adminis-

tração 6 F 
Encarregado da Turma de Recebimento 6 F 
Encarregado da Turma de Codificação 6 F 
Encarregado da Turma de Processos 

Transitados 6 F 
Encarregado da Turma de Registro e 

Entrega 6 F 
Encarregado da Turma de Numeração 

e Correspondência 6 F 
Encarregado da Turma de Informações 

em Processos 6 F 
Encarregado da Turma de Informações 

Gerais 6 F 
Encarregado da Turma de Anotação e 

Classificação 6 F 
Encarregado da Turma de Publicação 6 F 
Encarregado da Turma de Redação 6 F 
Encarregado da Turma de Orientação 6 F 
Encarregado da Turma de Atendimento 

ao Público 6 F 
Encarregado da Turma de Requisições 

e Juntadas 7 F 
Encarregado da Turma de Buscas e 

Informações 7 F 
Encarregado da Turma de Recebimento 

e Classificação 7 F 



N.O de 
Funções Denominaçã.o Símbolo 

1 Encarregado da Turma de Guarda 7 F 
1 Encarregado da Turma de Conservação 7 F 
1 Encarregado da Turma de Informações 7 F 
1 Erncarregado da Turma de Certidões 7 F 
1 Encarregado da Turma de Microfil- 7 F 

magem 

Serviço de Documentação 
1 Chefe da Seção de Documentação 2 F 
1 Chefe da Seção de Publicações e Ex· 

pedição 2 F 
1 Chefe da Biblioteca 2 F 
1 Secretário do Chefe do S. D. 5 F 
1 Chefe do Laboratório de Reprografia 5 F 
1 Chefe da Oficina de Encadernação e 

Restauração 5 F 
1 Encarregado da Turma de Adminis-

tração 6 F 
1 Encarregado da Turma de Aquisição 6 F 
1 Encarregado da Turma de Catalogação e 

Classificação 6 F 
1 Encarregado da Turma de Bibliografia 

e Referência 6 F 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

Centro de Treinamento do Pessoal 

Chefe da Seção de Planejamento e Ava-
liação 

Chefe da Seção de Execução 
Chefe da Secretaria 
Secretário do Chefe do CETREMF A 

Administração do Edifício da Fazenda 

Administrador na Guanabara 
Administrador em Brasília 
Chefe da Seção de Manutenção e Re

paros 
Chefe da Seção de Conservação e Lim

peza 
Chefe da Seção de Transportes 
Chefe do Corpo da Guarda 

2F 
2F 
2F 
5F 

lF 
2F 

5F 

5F 
5F 
5F 
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N.O de 
Funções Denominação 

1 Chefe da Seção de Administração 
2 Chefe de Oficina 
1 Encarregado da Turma de Material 
1 Encarregado da Turma de Alvenaria e 

Correlatos 
1 Encarregado da Turma Telefônica 
1 Encarregado da Turma de Ascenso-

ristas 
1 Encarregado da Turma da Manhã 
1 Encarregado da Turma da Tarde 
1 Encarregado da Turma da Noite 
1 Secretário do Administrador na Gua-

nabara 
1 Secretário do Administrador em Brasília 

Simbolo 

5F 
6F 
6F 

7F 
7F 

7F 
7F 
7F 
7F 

6F 
7F 



REGIMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1.0 O Departamento de Administração (D.A.) , do Mi· 
nistério da Fazenda, subordinado ao Secretário do Tesouro, é 
o órgão que tem por finalidade orientar, fiscalizar e executar 
as atividades-meios relativas a pessoal, orçamento, material, co
municações, organização e métodos, documentação, treinamento 
de pessoal e administração de edifícios. 

CAPÍTULO 11 

DA ORGANIZAÇAO 

Art. 2.° O D.A. é constituído de: 

Divisão do Pessoal (D. P . ) 

Divisão do Orçamento (D. O. ) 

Divisão do Material (D. M. ) 

Serviço de Organização e Métodos (S. O. M.) 

Serviço de Comunicações (S. C. ) 

Serviço de Documentação (S. D .) 
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Centro de Treinamento do Pessoal (CETREMF A) 

Administração do Edifício da Fazenda (A.E.F.) 

Delegacias nos Estados e no Distrito Federal (D.D.A). 

Art. 3.° O D.A será dirigido por um Diretor, nomeado, 
em comissão, pelo Presidente da República, e escolhido dentre 
funcionários do Ministério da Fazenda. que possuam experiên
cia administrativa e competência notória. 

Parágrafo único. O Diretor do D.A terá um secretário e 
dois auxiliares, de sua livre escolha, por êle designados e 
dispensados. 

Art. 4.° Os Diretores de Divisão, os Chefes de Serviço, o 
Chefe do Centro de Treinamento do Pessoal e os Delegados 
serão nomeados pelo Presidente da República, e escolhidos 
dentre funcionários do Ministério da Fazenda. 

Art. 5.° O Administrador do Edifício da Fazenda na Gua
nabara será designado pelo Diretor do D.A 

Art. 6.° Os Diretores de Divisão, Chefes de Serviço, Che. 
fe do Centro de Treinamento do Pessoal, Administradores e 
Delegados terão, cada um, um secretário. 

Art. 7.° Os Chefes de Seções, que integram os 6rgã~s do 
D. A, serão designados e dispensados pelos respectivos Dire
tores de Divisão, Chefes de Serviço, Chefe do Centro de Trei
namento do Pessoal, Administrador do Edifício na Guanabara 
e Delegados. 

Art. 8.° Fica criada a Administração do Edifício da Fa
zenda, em Brasília. 

CAPiTULO lU 

DA ESTRUTURA E COMPET~NCIA DOS ÓRGAOS 

SEÇÃO I 

Da Divisão do Pessoal 

Art. 9.° A Divisão do Pessoal (D.P.) é o órgão incumbido 
de traçar normas e propor diretrizes da administração do pes
soal e assegurar uniformidade de aplicação da legislação res-



pectiva, orientando nesse sentido tôdas as repartições do Mi
nistério. 

Art. 10. A Divisão do Pessoal (D. P .) compreende: 

Seção de Classificação e Remuneração (S. C. R. ) 

Seção de Lotação (S.L.) 

Seção de Orientação e Fiscalização (S. O . F . ) 

Seção de Movimentação (S.M.) 

Cadastro (C.) 

Seção de Contrôle Financeiro (S. C. F .) 

Seção de Estudos (S. E.) 

Seção de Administração (S.A.). 

Parágrafo único. Junto à Divisão do Pessoal funcionarão 
as Comissões de Promoção e Acesso, previstas na legislação 
em vigor. 

Art. 11. A Seção de Classificação e Remuneração COIJl
preende: 

Turma de Classificação 

Turma de Remuneração. 

§ 1.0 A Turma de Classificação compete: 

I - organizar listas numéricas e nominais de enquadra
mento dos servidores; 

11 - realizar pesquisas sôbre atribuições e responsabilida
des dos cargos e funções gratificadas integrantes do Ministério, 
a fim de propor sua classificação ou reclassificação à Divisão 
de Classificação de Cargos do Departamento Administrativo do 
Serviço Público; 

111 - preparar especificações de classes para cargos novos 
ou transformados do Ministério; 

IV - elaborar descrições sucintas dos cargos que não cons
tem dos Anexos relativos ao Sistema de Classificação de Cargos; 

V - informar processos de revisão de enquadramento; 
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VI - proceder a análises e estudos para criação, alteração, 
extinção, supressão ou transferência de cargos ou funções gra
tificadas. 

§ 2.0 A Turma de Remuneração compete: 

I - instruir os casos de tempo integral, submetendo-os à 
decisão superior, nos têrmos da legislação vigente; 

II - dar parecer em questões que versem sôbre vencimen
to, remuneração e gratificação de função; 

III - colaborar nos estudos do mercado de trabalho com o 
objetivo de fixar salários para o pessoal temporário e de obras; 

IV - instruir os processos relativos aos programas de apli
cação de recursos destinados ao pagamento de pessoal tempo
rário e de obras, examinando a respectiva escala de salários e 
mantendo registro nominal e numérico dêsse pessoal; 

V - colaborar na elaboração e estudos da proposta orça
mentária com relação às despesas com o custeio de pessoal in
tegrante do Quadro de Pessoal do Ministério. 

Art. 12. A Seção de Lotação compete: 

I - organizar o Quadro de Pessoal do Ministério e propor 
tôdas as modificações que se tornarem necessárias; 

II - estudar, em estreita colaboração com os órgãos de pes
soal das Delegacias do D. A., a organização da sup. lotação e 
relotação. 

Art. 13. A Seção de Orientação e Fiscalização compreende: 

Turma de Fiscalização 

Turma de Direitos e Vantagens 

Turma de Ação Disciplinar e Inquéritos. 

§ 1.0 A Turma de Fiscalização compete: 

I - fazer inspeções sistemáticas dos trabalhos dos órgãos 
de pessoal das Delegacias do D. A. ; 

II - fiscalizar e fazer cumprir leis, decretos, circulares, ins
truções e demais determinações sôbre assuntos de pessoal; 

126 



111 - examinar os casos de acumulação de cargos. 

§ 2.° A Turma de Direitos e Vantagens compete: 

I - orientar a parte executiva da administração de pessoal 
referente a direitos e vantagens; 

11 - sugerir soluções, de caráter geral, decorrentes do exa
me de casos concretos sôbre legislação de pessoal. 

§ 3.° A Turma de Ação Disciplinar e Inquéritos compete: 

I - examinar os processos de inquérito administrativo, en
caminhados à sua apreciação, que exceàam a alçada de outros 
órgãos; 

11 - examinar as revisões de inquérito administrativo; 

111 - opinar sôbre as penalidades e providências propostas 
nos pareceres e relatórios correspondentes; 

IV - orientar a parte executiva de administração de pes
soal referente a deveres e responsabilidades; 

V - examinar recursos sôbre penalidades aplicadas; 

VI - estudar pedidos de readmissão com fundamento em 
dispensa por motivo disciplinar. 

Art. 14. A Seção de Movimentação compreende: 

Turma de Provimento 

Turma de Vacância 

Turma de Promoção 

Turma de Acesso. 

§ 1.° A Turma de Provimento compete: 

I - informar os processos relativos à nomeação, readmis
são, reversão, aproveitamento, transferência e reintegração, exe
cutando o necessário expediente; 

II - informar os processos relativos à remoção ex offício 
ou a pedido. 
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§ 2.° A Turma de Vacância compete informar os processos 
relativos à vacância de cargos, decorrente de exoneração, de
missão, aposentadoria e disponibilidade, executando o necessá
rio expediente. 

§ 3.° A Turma de Promoção compete: 

I - proceder a levantamentos de tempo de serviço e me
recimento à vista de documentação que nesse sentido fôr envia
da pelos órgãos de pessoal das Delegacias; 

H - apurar condições complementares de promoção; 

IH - manter rigorosamente em dia os elementos necessá· 
rios ao processamento das promoções dos funcionários do Mi
nistério; 

IV - remeter à Comissão de Promoção, nos têrmos da le
gislação vigente, os elementos necessários ao desempenho de 
suas funções. 

§ 4.° A Turma de Acesso compete: 

I - manter rigorosamente em dia os elementos necessários 
ao processamento das nomeações por acesso, dos funcionários 
do Ministério; 

H - remeter à Comissão de Acesso, nos têrmos da legisla
ção vigente, os elementos necessários ao desempenho de suas 
funções. 

Art. 15. O Cadastro compreende: 

Turma de Contrôle de Cargos e Funções Gratificadas 

Turma de Contrôle de Lotação 

Turma de Contrôle de Inativos e Pensionistas 

Turma de Almanaque. 

§ 1.0 A Turma de Contrôle de Cargos e Funções Gratifi
cadas compete organizar e manter atualizados os registros nu
méricos e nominais dos cargos e funções gratificadas e seus 
ocupantes. 
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§ 2.° A Turma de Contrôle de Lotação compete organizar 
e manter atualizados os registros numéricos e nominais de lo
tação e de pessoal afastado. 

§ 3.° A Turma de Contrôle de Inativos e Pensionistas com
pete organizar e manter atualizados os registros nominais de 
pessoal inativo e dos pensionistas do Ministério. 

§ 4.° A Turma de Almanaque compete organizar e pu
blicar, anualmente, o "Almanaque do Pessoal". 

Art. 16. A Seção de Contrôle Financeiro compreende: 

Turma de Créditos 

Turma de Exercícios Findos. 

§ 1.0 A Turma de Créditos compete: 

I - providenciar a distribuição dos créditos relativos a pes
soal, consignados às repartições do Ministério da Fazenda se
diadas nos Estados, e o respectivo expediente da remessa ao 
Tribunal de Contas; 

H - administrar e escriturar, de acôrdo com a orientação 
e as instruções da Contadoria Geral da República, os créditos 
orçamentários e adicionais destinados a despesas de pessoal; 

IH - expedir empenhos para atender às despesas sujeitas 
a registro prévio e a posteriori; 

IV - propor alteração do orçamento analítico da D.P., de 
acôrdo com as necessidades e disponibilidades das rubricas or
çamentárias. 

§ 2.° A Turma de Exercícios Findos compete examinar os 
processos de exercícios findos quanto ao direito, não só classi
ficando a despesa em cumprimento de dispositivos do Código de 
Contabilidade Pública, mas também promovendo o reconheci
mento da dívida para efeito de encaminhamento ao órgão 
próprio. 

Art. 17. A Seção de Estudos compete a realização de es
tudos e pesquisas sôbre todos os problemas gerais da adminis
tração de pessoal, visando a seu constante aperfeiçoamento, 
pelo traçado de normas, propostas de modificação da legislação 
em vigor e elaboração de planos de aplicação generalizada, e, 
bem assim, o levantamento de dados estatísticos que possibili
tem o estudo dos trabalhos afetos ao órgão de pessoal. 



Art. 18. A Seção de Administração compreende: 

Turma de Pessoal 

Turma de Material 

Turma de Orçamento 

Turma de Comunicações 

Turma de Mecanografia 

Turma de Divulgação. 

§ 1.0 A Turma de Pessoal compete providenciar todos os 
atos que digam respeito aos servidores com exercício na D.P. 

~ 2.° A Turma de Material compete providenciar o abas
tecimento de material necessário, mediante requisição à Divisão 
do Material, escriturando, guardando e distribuindo êsse mate
rial e, bem assim, promovendo a recuperação e conservação dos 
bens pertencentes a D. P . 

~ 3.U A Turma de Orçamento compete: 

I - elaborar a proposta orçamentária da D .P., com os ele
mentos que forem fornecidos pelas Seções; 

II - escriturar e controlar as dotações orçamentárias con
signadas em favor da Divisão; 

III - examinar as comprovações de adiantamentos conce· 
didos a servidores da D. P . 

§ 4.° A Turma de Comunicações compete receber, regis
trar, distribuir, expedir e guardar a correspondência oficial e 
papéis que transitem na D. P. 

§ 5.° A Turma de Mecanografia compete executar os tra
balhos mecanográficos, que lhe forem fornecidos pelas Seções. 

§ 6.° A Turma de Divulgação compete publicar e distri
buir o "Boletim do Pessoal", no qual serão incluídos, obrigatõ
riamente, todos os atos relativos aos funcionários. 



SEÇÃO 11 

Da Divisão do Orçamento 

Art. 19. A Divisão do Orçamento (D.O.) tem por fina
lidade elaborar a proposta orçamentária do Ministério, bem 
como os orçamentos analíticos e os planos tendentes a fixar 
normas de execução orçamentária, promovendo a sua· fiscaliza
ção, inclusive no tocante aos créditos extra-orçamentários, com 
o objetivo de examinar as necessidades das repartições fazen
dárias, a boa aplicação dos recursos concedidos à execução dOi 
planos de trabalho. 

Art. 20. A Divisão do Orçamento (D.O.) compreende' 

Seção de Previsão (S.P.) 

Seção de Execução (S.E.) 

Seção de Fiscalização (S.F.) 

Turma de Administração (T.A.). 

Art. 21. A Seção de Previsão compete: 

I - orientar os órgãos do Ministério na preparação das 
propostas orçamentárias parciais; 

11 - estudar os programas de trabalho das diversas repar
tições do Ministério e as respectivas propostas de orçamento
programa; 

IH - preparar a proposta orçamentária da D. O. ; 

IV - rever as propostas orçamentárias parciais, com o 
objetivo de elaborar e justificar, tendo em vista as diretrizes 
traçadas pelo Govêrno, a proposta orçamentária do Ministério; 

V - propor ao Diretor da D. O. o encaminhamento, ao 
órgão encarregado da elaboração do Orçamento Geral da União, 
de estudos com o fito de alterar o esquema de classificação da 
receita ou despesa pública; 

VI - elaborar, de acôrdo com as instruções superiores, 
planos de economia ou fundo de reserva, tendentes a ajustar 
as despesas do Ministério às disponibilidades do Tesouro 
Nacional; 

VII - programar, no início de cada exercício financeiro, 
em perfeita consonância com a política financeira adotada pelo 
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Govêrno, os limites trimestrais de dispêndios à conta de cré
ditos orçamentários ou extra-orçamentários, outorgados ao Mi
nistério; 

VIII - examinar e instruir os planos de aplicação de cré
ditos globa:is, deferidos aos órgãos do Ministério; 

IX - estudar os reflexos financeiros das medidas de orga
nização administrativa e das disposições regimentais das re
partições fazendárias visando a reduzir, sem perda de eficiên
cia, suas despesas; 

X - estudar em colaboração com o Serviço de Organiza
ção e Métodos, medidas que anulem ou venham anular defici
ência no rendimento dos serviços, em decorrência de falta de 
meios adequados; 

XI - coligir dados relativos à receita arrecadada e esti
mar a arrecadação de rendas públicas, cujas fontes estejam sob 
a jurisdição do Ministério; 

XII - organizar demonstrações mensais da receita orça
mentária, baseada nos balancetes e demais elementos enviados, 
obrigatoriamente, pelas repartições do Ministério· que, de qual
quer forma, arrecadam rendas da União; 

XIII - preparar os atos relativos à discriminação dos cré
ditos globais, atribuídos, na lei de meios, às unidades orçamen
tárias do Ministério. 

Art. 22. A Seção de Execução compete: 

I - promover os expedientes relativos à redistribuição dos 
créditos sob o contrôle da D. O., e opinar sôbre os pedidos dessa 
natureza oriundos de outros órgãos fazendários; 

II - administrar e escriturar, de acôrdo com a orientação 
e as instruções do órgão competente, os créditos orçamentários 
e adicionais controlados pela D. O.; 

III - opinar sôbre pedido de adiantamento à conta dos 
créditos mencionados no item precedente; 

IV - preparar, de acôrdo com as instruções da Contadoria 
Geral da República, o balancete mensal da movimentação dos 
créditos controlados pela D. O., enviando uma cópia à Seção 
de Fiscalização e outra à Contadoria Seccional junto ao Minis
tério, dentro do prazo preestabelecido; 

V - opinar a respeito de pedidos de aplicação de créditos 
em regime de exceção; 
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VI - estudar e emitir parecer sÔbre planos de aplicação 
de créditos globais, que devam ser submetidos à aprovação pre
sidencial ou ministerial; 

Vil - opinar sôbre quaisquer expedientes, quando dêles 
decorrerem despesas para o Ministério. 

Art. 23. A Seção de Fiscalização compete: 

I - acompanhar a execução do orçamento do Ministério, 
na parte referente à despesa, por meio de exame e escritura
ção dos créditos movimentados pelas suas repartições, à vista 
dos balancetes e documentos, por elas obrigatoriamente reme
tidos à D. O., dentro da primeira quinzena de cada mês; 

II - organizar demonstrações mensais e de exercício da 
situação orçamentária das repartições e do Ministério baseadas 
na escrituração a que se refere o item anterior; 

III - tomar conhecimento das comprovações de adianta
mentos concedidos à conta dos créditos controlados pela Divisão. 

Art. 24. A Turma de Administração compete: 

I - receber e distribuir o expediente, guardar a corres
pondência oficial e papéis relativos às atividades da D.O.; 

II - fiscalizar a fiel observância do horário de expediente, 
controlando o ponto dos servidores em exercício nas Seções; 

III - elaborar os expedientes relativos ao pessoal lotado 
na Divisão; 

IV - inventariar, guardar, controlar e distribuir o mate
rial de consumo ou permanente da Divisão; 

V - executar os serviços mecanográficos; 

VI - preparar os empenhos, adiantamentos, comprovação 
e quaisquer serviços contábeis necessários à Divisão; 

VII - controlar as verbas atinentes à Divisão; 

VIII - coligir e orde!}ar os elementos necessários à pre
paração do relatório anual das atividades da D. O. 

SEÇÃO III 

Da Divisão do Material 

Art. 25. A Divisão do Material (D. M.) compete a orien
tação, coordenação, execução e contrôle das medidas de caráter 
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administrativo, econOInlCO e financeiro, relativas a material, 
em todos os setores do Ministério, qualquer que seja a nature
za e forma de aplicação dos créditos respectivos. 

§ 1.0 Para efeito de contrôle do material permanente, 
adquirido nas repartições do Ministério, deverão as mesmas re
meter à Divisão do Material, nos dez primeiros dias de janeiro 
e julho de cada ano, mapas explicativos das alterações havidas 
em seu patrimônio, durante o semestre respectivo. 

§ 2.° Nos Estados e Territórios, a remessa será feita atra
vés da Delegacia do Departamento de Administração, que so
licitará, sempre, a audiência da Contadoria Seccional compe
tente. 

Art. 26. A Divisão do Material (D.M.) compreende: 

Seção Administrativa (S. A. ) 

Seção Financeira (S. F . ) 

Seção de Requisições, Contrôle e Distribuição 
(S.R.C.D.) 

Seção de Fiscalização e Recuperação (S. F . R.) 

Turma de Administração (T.A.). 

Art. 27. A Seção Administrativa compete: 

1 - proceder aos trabalhos de expediente, relativos às con
corrências e coletas de preço, para aquisição ou alienação de 
material e para execução de serviços que competir à D. M., de 
acôrdo com o que lhe fôr atribuído, lavrando os respectivos atos; 

II - lavrar os têrmos de ajuste, acôrdos, contratos, e quais
quer outros atos relativos à aquisição, alienação, cessão, per
muta e baixa de material ou prestação de serviço que compe
tir ti D. M.; 

11I - examinar, do ponto de vista legal e administrativo, 
as questões relativas a material; 

IV - organizar e manter em dia o registro dos fornecedores; 

V - proceder ao exame do aspecto legal das contas; 

VI - examinar o aspecto legal da comprovação dos adian
tamentos concedidos à conta de créditos para despesas de ou 
com material; 
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VII - propor ao Diretor a aplicação de penalidades aos 
fornecedores que hajam incorrido em falta; 

VIII - manter em dia o registro de prazos e vencimentos 
das prestações de contas dos responsáveis por adiantamentos 
concedidos à conta de créditos orçamentários e adicionais; 

, . ::c;.,;k''''' .. &~ 

IX - extrair guias de recolhimentos de cauções e provi
denciar ou instruir os expedientes relativos ao seu levantamento. 

Art. 28. A Seção Financeira compete: 

I - escriturar os créditos orçamentários e adicionais, para 
aquisição de material e prestação de serviços, que competirem 
à D.M.; 

I! - preparar balancetes mensais e anuais do movimento 
dos créditos, de acôrdo com as instruções da Contadoria Geral 
da República, enviando cópia à Divisão do Orçamento e à Con
tadoria Seccional junto ao Ministério, de forma que permita, 
a cada momento, o conhecimento dos saldos correspondentes; 

lI! - manter atualizada a conta-corrente dos responsáveis 
pela guarda de bens e proceder ao balanço e tomadas de contas; 

IV - preparar os expedientes de redistribuição de crédi
tos de material, encaminhando-os à Divisão do Orçamento; 

V - processar as despesas, providenciando a sua liquida
ção e a entrega de adiantamentos, relativos aos créditos de ma
terial, que lhe competir movimentar; 

VI - promover as tomadas de contas dos responsáveis por 
bens móveis e semoventes do Ministério; 

VI! - examinar, do ponto de vista contábil, os processos 
de comprovação de adiantamentos a serem submetidos a julga
mento do Tribunal de Contas ou do Órgão Central de Compras; 

VIII - rever as propostas orçamentárias das unidades 
administrativas do Ministério, na parte referente a material; 

IX - extrair os empenhos de despesas à conta de créditos 
movimentados pela Divisão; 

X - preparar anualmente as Tabelas de Créditos a serem 
enviadas a registro, no Tribunal de Contas; 

XI - organizar a proposta orçamentária da D . M. com 
base nos elementos fornecidos pelas demais Seções. 
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de obter-se identidade de organização, uniformidade de processo 
de registro e de contrôle do material, execução de inventários 
e observância das mesmas formalidades, nos casos de aquisição, 
venda, cessão, permuta ou baixa de material; 

III - propor ao Diretor, por conveniência ou por interêsse 
das repartições do Ministério, a venda, permuta, cessão ou baixa 
de material em desuso, imprestável, desnecessário e, bem assim, 
a aprovação dos têrmos de' baixa decorrentes; 

IV - providenciar o consêrto e a conservação dos bens mó
veis do Ministério, diretamente ou por intermédio de outro 
órgão, de acôrdo com as instruções baixadas para êsse fim; 

V - propor ao Diretor o recolhimento do material inserví
vel, em desuso, obsoleto, imprestável, desnecessário ou que se 
encontre nas repartições, além das quantidades normais esta
belecidas, providenciando, depois de autorizada, a efetivação 
da medida; 

VI - inventariar e controlar os materiais de consumo e 
permanente da D.M.; 

VII - verificar a existência. uso e estado de conservação 
dos bens móveis do Ministério; 

VIII - examinar os inventários dos bens móveis e semo
ventes e os mapas mensais de movimento de material perten
centes às repartições do Ministério e propor ao Diretor a sua 
aprovação; 

IX - examinar e submeter à aprovação do Diretor as pro
postas de baixa de responsabilidade, ou baixa por acidente, 
inutilização, cessão e alienação de material; 

X - fornecer ao Diretor dados estatísticos relativos a ma
terial, inclusive os de seu custeio; 

XI - propor normas para utilização e consumo de mate
rial e fiscalizar a sua aplicação; 

XII - anotar, no cadastro do material permanente, os adi
antamentos já aplicados e comprovados, para verificação da re
incidência de despesas de consertos ou reparos em máquinas e 
equipamentos; 

XIII - examinar os processos referentes à venda de pro
dutos e de material inutilizados, fora de uso ou inservíveis, 
realizada pelas repartições do Ministério; 

XIV - propor a realização de inspeções periódicas às de
pendências do Ministério, com o objetivo de fiscalizar os servi-
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ços concernentes aos bens móveis e semoventes e efetuar a ve- . 
rificação da gestão dos responsáveis. 

Art. 31. A Turma de Administração compete: 

I - receber e distribuir o expediente, guardar a correspon
dência oficial e papéis relativos às atividades da D. M. ; 

11 - fiscalizar a fiel observância do horário de expediente, 
controlando o ponto dos servidores em exercício nas Seções; 

, 111 - elaborar os expedientes relativos ao pessoal lotado 
na Divisão; 

IV - inventariar, guardar, controlar e distribuir o mate
rial de consumo ou permanente da Divisão; 

V - executar os serviços mecanográficos; 

VI - preparar os empenhos, adiantamentos, comprovações 
e quaisquer serviços contábeis necessários à Divisão; 

VII - controlar as verbas atinentes à Divisão e elaborar 
as respectivas propostas orçamentárias; 

VIII - coligir e ordenar os elementos necessários à pre
paração do relatório anual das atividades da D. M. 

SEÇÃO IV 

Do Serviço de Organização e Métodos 

Art. 32. O Serviço de Organização e Métodos (S. O . M. ) , 
vinculado tecnicamente ao D. A. S . P ., tem por finalidade o es
tudo da organização, condições de funcionamento, normas e 
métodos de trabalho adotados no Ministério da Fazenda, com 
vistas à obtenção de maior eficiência e redução de gastos, su
gerindo as medidas que julgar necessárias à consecução dêsse 
objetivo. 

Art. 33. O Serviço de Organização e Métodos (S. O . M.) 
compreende: 

Seção de Organização (S.O.) 

Seção de Métodos de Trabalho (S.M.) 

Turma de Administração (T. A. ) . 
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Art. 34. A Seção de Organização compete: 

I - proceder ao levantamento da estrutura do Ministério 
e sugerir alterações que julgar necessárias, visando à simplifi
cação e à redução do custo dos serviços; 

11 - estudar a supressão de órgãos que a prática tornar 
inúteis, a transformação dos que perderem atribuições ou adqui
rirem novas e a criação dos que venham a atender às necessi
dades supervenientes; 

111 - estudar a eliminação de duplicidade, concorrência e 
oposição de atribuições, que se evidenciarem pelo levantamento 
da estrutura do Ministério e pelo exame dos métodos de tra
balho; 

IV - opinar a respeito de projetos de estrutura e reestru
tura, que devam ser submetidos à apreciação do Ministro de 
Estado; 

V - orientar, do ponto de vista técnico, as repartições do 
Ministério, no preparo de projetos que visem agrupar, seccio
nar ou redistribuir órgãos ou atribuições; 

VI - articular-se com a Seção de Métodos de Trabalho, 
nos trabalhos de implantação progressiva dos novos planos 
aprovados; 

VII - divulgar os dados que sejam de interêsse para o 
público, relativos à organização e funcionamento das reparti
ções do Ministério da Fazenda. 

Art. 35. A Seção de Métodos de Trabalho, compete: 

I - realizar estudos e pesquisas sôbre as condições e mé
todos de trabalho das unidades administrativas do Ministério; 

11 - organizar um repositório contendo, para cada espécie 
de trabalho, a indicação da maneira mais conveniente de exe
cutá-lo; 

111 - orientar, tecnicamente, as repartições do Ministério 
na análise d()s métodos de trabalho adotados e' no planejamento 
e implantação de novas normas e rotinas; 

IV - colaborar, com as repartições do Ministério, na redu
ção do custo dos programas de trabalho, e indicar as modifica
ções aconselháveis, no caso; 

V - estabelecer as bases de avaliação da eficiência dos 
serviços do Ministério; 
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VI - elaborar folhetos, cartazes etc., para a difusão de 
conhecimentos de racionalização do trabalho entre os servi
doresl do Ministério; 

VII - elaborar formulários e instruções sôbre exigências 
e trâmites de processos, ou outras providências administrativas, 
destinados à orientação do público; 

VIII - colaborar, com os órgãos do Ministério, na prepa
ração de gráficos, manuais e outros elementos úteis ao respec
tivo funcionamento; 

IX - articular-se com a Seção de Organização, no estudo 
e resoluçãol de problemas decorrentes da instalação de serviços, 
ou órgãos do Ministério; 

X - colaborar, com as repartições do Ministério, na iden
tificação das causas determinantes da diminuição do rendimen
to do serviço e no estudo das medidas tendentes a racionalizar 
os métodos e normas; 

XI - estudar os processos relativos a métodos de trabalho, 
submetendo-os à apreciação do Chefe do Serviço. 

Art. 36. A Turma de Administração compete: 

I - receber e distribuir o expediente e guardar a corres
pondência oficial e papéis relativos às atividades do S.O.M.; 

II - fiscalizar a fiel observância do horário de expediente, 
controlando o ponto dos servidores em exercício nas Seções; 

III - elaborar os expedientes relativos ao pessoal lotado 
no S.O.M.; 

IV - inventariar, guardar, controlar e distribuir o mate
rial de consumo ou permanente do S. O. M. ; 

V - executar os serviços mecanográficos; 
VI - preparar os empenhos, adiantamentos, comprovações 

e quaisquer serviços contábeis necessários ao S. O. M. ; 
VII - controlar as verbas atinentes ao S. O. M. e elaborar 

as respectivas propostas orçamentárias; 
VIII - coligir e ordenar os elementos necessários à prepa

ração do relatório anual das atividades do S. O . M. 

SEÇÃO V 

Do Serviço de Comunicações 

Art. 37. O Serviço de Comunicações (S. C.) é o órgão 
incumbido de receber, expedir e movimentar tôda a correspon-
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dência oficial e papéis encaminhados ao Ministério da Fazenda, 
no edifício-sede, prestar informações sôbre andamento de pro
cessos, orientar o público em assunto de seu interêsse e arqui
var os documentos considerados findos, quando expressamente 
determinado por quem de direito. 

Art. 38. O Serviço de Comunicações (S. C .) compreende: 

Seção de Recebimento e Codificação (S. R. C . ) 

Seção de Expedição (S.E.) 

Seção de Informações (S.!.) 

Seção de Publicações de Despachos (S. P . D . ) 

Seção de Orientação e Reclamações (S. O . R.) 

Arquivo (A.) 

Turma de Administração (T.A.). 

Art. 39. A Seção de Recebimento e Codificação com
preende: 

Turma de Recebimento 

Turma de Codificação 

Turma de Processos Transitados. 

§ 1.0 A Turma de Recebimento compete: 

I - receber tôda a correspondência destinada às repartições 
do Ministério da Fazenda, localizadas no edifício-sede, dando 
os recibos necessários; 

I! - verificar se a correspondência está redigida em têrmos 
e se atende às exigências legais e regulamentares; 

lI! - examinar e classificar o conteúdo da correspondên
cia oficial, conferir o número de anexos, quando houver, obser
vadas as normas estabelecidas para a aludida correspondência; 

IV - registrar a correspondência em rigorosa ordem nu
merica de entrada; 

V - fornecer às partes, no ato de entrega, o comprovante 
de entrada do documento, com o número correspondente ao 
registro. 
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§ 2.° A Turma de Codificação compete: 

I - examinar, confrontando-as, as fichas e capas dos pro
cessos, para assegurar a perfeita identidade da numeração res
pectiva; 

n - coordenar e rubricar os elementos dos processos; 

In - preencher as fichas-capas e mapas, que devem conter 
a espécie, a procedência, o destino da correspondência e o re
sumo do assunto. 

§ 3.0 A Turma de Processos Transitados compete conferir 
e registrar os processos já protocolizados anteriormente e que 
retornam ao Ministério da Fazenda. 

Art. 40. A Seção de Expedição compreende: 

Turma de Registro e Entrega 

Turma de Numeração e Correspondência. 

§ 1.0 A Turma de Registro e Entrega compete: 

I - receber e relacionar tôda a correspondência vinda da 
S.R.C. e enviá-la às repartições destinatárias; 

II - entregar, direta e imediatamente, aos destinatários, a 
correspondência "Secreta", "Confidencial" e "Reservada"; 

IH - ma'nter atualizados os endereços das repartições do 
S. P . F. e, bem assim, os horários das vias de transportes uti
lizáveis para expedição da correspondência. 

§ 2.° A Turma de Numeração e Correspondência compete: 

I - examinar e numerar a correspondência a expedir, ve
rificando se o original está assinado, as cópias rubricadas e se 
os anexos conferem; 

H - preparar as sobrecartas e as guias de remessa para 
expedição da correspondência. 

Art. 41. A Seção de Informações compreende: 

Turma de Informações em Processos 

Turma de Informações Gerais 

Turma de Anotação e Classificação. 
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§ 1.0 A Turma de Informações em Processos: compete 
prestar informações em processos. 

§ 2.° A Turma de Informações Gerais compete atender aos 
pedidos de informações sôbre movimentação de processos, nos 
guichês, "telespeakers" e telefones, verificando, sempre, se o 
processo corresponde ao interessado indicado e, em caso nega
tivo, orientar como resolver o assunto. 

§ 3.0 A Turma de Anotação e Classificação compete: 

l-anotar a movimentação dos processos, observando, 
antes, se têm relação com as repartições respectivas; 

II - classificar as fichas, de acôrdo com as normas vigoran
tes, arquivando-as em seguida. 

Art. 42. A Seção de Publicação de Despachos compreende: 

Turma de Publicação 

Turma de Redação. 

§ 1.0 A Turma de Publicação compete: 

I - providenciar a publicação, no Diário Oficial, de tôda 
matéria enviada pelos órgãos do Ministério da Fazenda, loca
lizados no edifício-sede; 

II - promover, através de órgão próprio, a divulgação do 
noticiário das repartições do Ministério; 

III - zelar pela regularidade da publicação, republicando 
ou retificando as omissões havidas. 

§ 2.° A Turma de Redação compete preparar as súmulas 
do expediente enviado à publicação, organizando os respectivos 
fichários e pastas. 

Art. 43. A Seção de Orientação e Reclamações compreende: 

Turma de Orientação 

Turma de Atendimento ao Público. 

§ 1.0 A Turma de Orientação compete: 

I - fornecer modelos, fórmulas ou instruções para OrIen
tação dos interessados; 
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11 - restituir documentos de processos, quando expressa
mente indicados pela autoridade competente; 

lU - entrar em entendimento direto com as repartições 
do Ministério, com o fim de orientar o público sôbre as exigên
cias necessárias à instrução dos processos, bem como para obter 
soluções rápidas das queixas e reclamações. 

§ 2.° A Turma de Atendimento ao Público compete pres
tar informações sôbre as repartições do Ministério da Fazenda, 
a fim de habilitar o público à objetivação de suas pretensões: e, 
bem assim, receber as queixas ou reclamações formuladas por 
escrito pelos interessados e encaminhá-las a quem de direito. 

Art. 44. O Arquivo (A.) compreende: 

Seção de Preparação e Classificação (S.P.Cl.) 

Seção de Guarda e Conservação (S. G. C.) 

Seção de Certidões (S. Ce.) 

Seção de Microfilme (S. M. ) . 

Art. 45. A Seção de Preparação e Classificação com
preende: 

Turma de Requisição e Juntadas 

Turma de Buscas e Informações 

Turma de Recebimento e Classificação. 

§ 1.0 A Turma de Requisição e Juntadas compete prepa
rar e arquivar as fichas de referências necessárias à pronta 
localização dos processos e documentos arquivados. 

§ 2.° A Turma de Buscas e Informações compete: 

I - fazer juntadas de processos e informar o motivo quan
do não o fizer; 

II - proceder a pesquisas nos fichários e índices, com o 
fim de localizar os documentos e processos pedidos. 

§ 3.° A Turma de Recebimento e Classificação compete 
receber e examinar tôda a correspondência a ser arquivada. 

Art. 46. A Seção de Guarda e Conservação compreende: 

Turma de Guarda 
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Turma de Conservação 

Depósito. 

§ 1.° A Turma de Guarda compete dispor o material a 
ser arquivado, segundo as indicações de classificação, em estan
tes ou arquivos e atender às requisições de processos ou do
cumentos, para estudo ou consulta. 

§ 2.° A Turma de Conservação compete: 

I - promover a desinfecção dos processos e documentos; 

H - examinar, periôdicamente, o material arquivado, res
taurando o que não estiver em bom estado de conservação; 

HI - providenciar sôbre a remessa de documentos a serem 
microfilmados na S.M., remetendo ao Arquivo Nacional os de 
valor histórico. 

§ 3.° Ao Depósito compete guardar os documentos pen
dentes de solução e inutilizar ou incinerar os papéis sem valor, 
mediante autorização do Chefe do S. C . 

Art. 47. A Seção de Certidões compreende: 

Turma de Informações 

Turma de Certidões. 

§ 1.0 A Turma de Informações compete prestar informa
ções em processos e obter da S. G. C. os documentos e processos 
para informações aos pedidos formulados pelos outros órgãos 
do Ministério. 

§ 2.° A Turma de Certidões compete: 

I - iavrar certidões de tempo de serviço, de títulos de 
aposentados e pensionistas, de peças de processos e outros do
cumentos arquivados, após a autorização dos dirigentes dos 
órgãos a que disser respeito o assunto; 

H - extrair cópias de documentos arquivados, a pedido 
dos órgãos do Ministério; 

IH - fazer averbações em documentos arquivados de con
formidade com o pedido dos órgãos próprios do Ministério. 
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Art. 48. A Seção de Microfilme compreende: 

Turma de Microfilmagem 

Laboratório Técnico. 

§ 1.0 A Turma de Microfilmagem compete microfilmar 
processos e documentos de interêsse do Ministério. 

§ 2.° Ao Laboratório Técnico compete fornecer cópias am
pliadas de microfilmes de documentos arquivados, desde que 
autorizados pelos dirigentes dos órgãos a que disser respeito o 
assunto. 

Art. 49. Os documentos, quando extraídos de elementos 
~onstantes de microfilme, terão validade idêntica aos extraídos 
dos originais, devendo, obrigatoriamente, ser mencionada essa 
circunstância. 

Parágrafo único. Igualmente terão validade, no âmbito 
administrativo, as cópias fotostáticas e reprodução de microfil
me fornecidas pelo S.C., desde que devidamente autenticadas 
pelo Chefe da Repartição. 

Art. 50. A Turma de Administração compete: 

I - receber e distribuir o expediente e guardar a corres
pondência oficial e papéis relativos às atividades do S. C. ; 

II - fiscalizar a fiel observância do horário de expediente, 
controlando o ponto dos servidores em exercício nas Seções; 

IH - elaborar os expedientes relativos ao pessoal lotado 
no Serviço; 

IV - inventariar, guardar, controlar e distribuir o material 
de consumo ou permanente do S. C. ; 

V - executar os serviços mecanográficos; 

VI - preparar os empenhos, adiantamentos, comprovações 
e quaisquer serviços contábeis necessários ao S. C . ; 

VII - controlar as verbas atinentes ao S.C. e elaborar as 
respectivas propostas orçamentárias; 

VIII - coligir e ordenar os elementos necessários à prepa
ração do relatório anual das atividades do S. C . 

Art. 51. O Serviço de Comunicações prestará assistência 
técnica a todos os órgãos similares de outros setores do Minis
tério. no intuito de assegurar a uniformidade do sistema. vigente. 
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Art. 52. As informações sôbre o andamento de papéis sô
mente poderão ser prestadas pela Seção de Informações. 

Art. 53. Até que se complete a mudança do Ministério da 
Fazenda para a Capital Federal, o Chefe do S. C. designará um 
de seus funcionários, que responderá pelo serviço, naquela Ca
pital, conforme as instruções por êle baixadas. 

SEÇÃO VI 

Do Serviço de Documentação 

Art. 54. O Serviço de Documentação (S.D.) tem por fi
nalidade adq~irir, coligir, ordenar, classificar, conservar, publi
car e guardar publicações, obras e demais documentos que in
teressem de modo geral ou especial ao Ministério da Fazenda. 

Parágrafo único. Os setores de documentação e as biblio
tecas dos demais órgãos específicos do Ministério da Fazenda 
ficam subordinados, tecnicamente, ao Serviço de Documentação. 

Art. 55. O Serviço de Documentação (S.D.) compreende: 

Seção de Documentação (S.Doc.) 
Seção de Publicações e Expedição (S. P . E.) 
Biblioteca (B. M . F . ) 

Laboratório de Reprografia (L. R. ) 
Oficina de Encadernação e Restauração (O.E.R.) 

Turma de Administração (T.A.). 

Art. 56. A Seção de Documentação compete: 

I - coligir, classificar e conservar a documentação refe
rente ao Ministério; 

H - organizar e manter atualizados fichários de legislação 
geral e de jurisprudência firmada em despacho do Presidente 
da República e das autoridades do Ministério; 

IH - organizar documentação de tramitação, no Congresso 
Nacional, de projeto cujo conhecimento possa interessar aos di
versos setores de trabalho do Ministério; 

IV - fornecer, a outras repartições do Ministério da Fa
zenda, reproduções de partes de seus fichários, em assuntos 
específicos, quando solicitados; 
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v - coligir e coordenar os dados necessários à elaboração 
do relatório anual das atividades do S. D. ; 

VI - coligir e coordenar elementos necessários à prepara
ção do relatório anual do Ministério; 

VII - elaborar originais destinados à publicação. 

Art. 57. A Seção de Publicações e Expedição compete: 

I - imprimir ou promover a impressão de publicações que 
interessem ao Ministério e ao Serviço Público em geral; 

II - divulgar obras e estudos referentes aos diversos as
pectos da administração, inclusive traduzir e publicar obras es
trangeiras; 

111 - manter sob sua guarda e contrôle tôdas as publica
ções a serem distribuídas pelo Ministério da Fazenda; 

IV - redistribuir as publicações selecionadas pela Biblio
teca para permuta e doação; 

V - confeccionar e organizar fichário dos órgãos e pessoa:!. 
interessadas nas publicações; 

VI - expedir as publicações, bem como distribuí-las in
ternamente. 

Art. 58. A Biblioteca compreende: 

Turma de Aquisição 

Turma de Catalogação e Classificação 

Turma de Bibliografia e Referência. 

§ 1.0 A Turma de Aquisição compete: 

I - selecionar, adquirir e registrar o material bibliográ
fico, destinado ao acervo da Biblioteca; 

II - selecionar e remeter à Seção de Publicações e Expe
dição as publicações a serem permutadas com instituições na
cionais ou estrangeiras, ou doadas quando fôr o caso; 

III - preparar o material a ser enviado à encadernação e 
à restauração; 

IV - organizar e manter fichário de compra, encadernação 
e restauração. 
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§ 2.° A Turma de Catalogação e Classificação compete: 

I - classificar e catalogar as publicações, reproduções, gra
vações e mapas; 

n - organizar e manter: 

a) os catálogos destinados ao público; 

b) os catálogos auxiliares necessários aos seus ser
viços; 

c) o catálogo coletivo do Ministério da Fazenda, com 
as contribuições recebidas dos demais setores de 
documentação e bibliotecas do Ministério da Fa
zenda. 

In - preparar as publicações para empréstimos. 

§ 3.° A Turma de Bibliografia e Referência compete: 

I - franquear a sala de leitura e as estantes de livros e 
revistas, ao público, impedindo a perturbação da ordem e do 
silêncio; 

n - orientar o leitor no uso da Biblioteca; 

In - promover, por determinado prazo, o empréstimo do 
acervo, de acôrdo com as instruções a serem baixadas; 

IV - compilar bibliografias de interêsse do Ministério da 
Fazenda; 

V - arrumar e manter em ordem o acervo da Biblioteca, 
zelando pela sua conservação; 

VI - sugerir à Turma de Aquisição, publicações a serem 
adquiridas, de acôrdo com o interêsse dos leitores e dos servi
ços do Ministério da Fazenda. 

Art. 59. Ao Laboratório de Reprografia compete: 

I - reproduzir, pelos processos que forem mais conveni
entes, os documentos necessários aos serviços do Ministério da 
Fazenda; 

n - adquirir equipamento necessário aos seus serviços, 
mantendo e operando êsse equipamento; 

In - fornecer cópias de documentos a pedido dos órgãos 
do Ministério da Fazenda; 
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IV - remeter à Biblioteca os negativos, cópias ou originais 
que devam ser arquivados. 

Art. 60. A Oficina de Encadernação e Restauração com
pete: 

I - proceder à encadernação de livros e documentos; 

II - fazer gravação de livros e pastas para documentos; 

IH - confeccionar pastas para documentos; 

IV - confeccionar fichas; 

V - restaurar livros e documentos. 

Art. 61. A Turma de Administração compete: 

I - receber e distribuir o expediente e guardar a corres
pondência oficial e papéis relativos às atividades do S.D.; 

II - fiscaliza, a fiel observância do horário de expediente, 
controlando o ponto dos servidores em exercício nas Seções; 

III - elaborar os expedientes relativos ao pessoal lotado 
no Serviço; 

IV - inventariar, guardar, controlar e distribuir o mate
rial de consumo ou permanente do S. D . ; 

V - executar os serviços mecanográficos; 

VI - preparar os empenhos, adiantamentos, comprovações 
e quaisquer serviços contábeis necessários ao S. D. ; 

VII - controlar as verbas atinentes ao S.D. e elaborar as 
respectivas propostas orçamentárias; 

Art. 62. Enquanto a Biblioteca do Serviço de Documen
tação não se transferir para Brasília, funcionará na Capital uma 
dependência daquela Biblioteca. 

SEÇÃO VII 

Do Centro de Treinamento do Pessoal 

Art. 63. O C e n t r o d e T r e i n a m e n t o d o P e s -
s o a I (CETREMFA) tem por finalidade promover, direta ou 
indiretamente, o treinamento do pessoal do Ministério, visando 
aos seguintes objetivos: 
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I - iniciação ou adaptação funcional para os funcionários 
em estágio probatório e os recém-transferidos ou removidos; 

II - melhor desempenho do cargo; 

III - especialização funcional; 

IV - preparação para o exercício de funções superiores, 
relativas a cargos em linha de promoção e acesso, na forma da 
legislação em vigor; 

V - formação de instrutores para o próprio sistema de 
treinamento. 

Parágrafo único. O treinamento de iniciação e adaptação 
funcional será ministrado em caráter obrigatório. 

Art. 64. O treinamento poderá assumir a forma de cursos, 
conferências, seminários, treinamento em serviço, estágios de 
observação no País ou no estrangeiro ou qualquer outra que 
sirva aos objetivos enunciados no artigo anterior. 

Art. 65. O treinamento será ministrado por pessoal à es· 
colha do Chefe do Centro, que arbitrará os respectivos hono
rários, dentro da dotação orçamentária própria. 

Parágrafo único. Quando se tratar de funcionário públi· 
co, os honorários assumirão a forma de gratificação prevista no 
art. 145, X, b, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União. 

Art. 66. Ao CETREMF A compete: 

I - pesquisar e avaliar, em caráter permanente, as neces· 
sidades de treinamento do pessoal do Ministério e programar 
3uas atividades em planos de longo, médio e curto prazo; 

II - exercer a coordenação e contrôle de tôdas as ativida
des de treinamento do pessoal do Ministério; 

III - inventariar, em caráter permanente, os recursos téc
nicos, administrativos e financeiros de treinamento, nacionais 
e internacionais, públicos e particulares, de interêsse para o 
seu programa, e promover a utilização dêsses recursos; 

IV - executar, diretamente, seu programa de treinamento 
e contratar com outras entidades sua execução parcial, sempre 
que houver interêsse na execução indireta; 

V - articular-se com outras entidades, públicas ou parti. 
culares, nacionais ou estrangeiras, visando formas de colabora· 
ção na execução de seu programai 
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VI - exercer, em caráter suplementar, as atividades de 
treinamento para o pessoal de outras repartições relacionadas 
com o setor fazendário, sem prejuízo de sua função primordial 
de treinamento· do pessoal do Ministério; 

VII - promover concursos de monografia sôbre assuntos 
de interêsse da administração. 

Art. 67. O C e n t r o d e T r e i n a m e n t o do Pessoal 
(CETREMFA) compreende: 

Seção de Planejamento e Avaliação (S.P.A.) 

Seção de Execução (S.E.) 

Secretaria (S.). 

Art. 68. A Seção de Planejamento e Avaliação compete: 

I - inventariar as necessidades de treinamento e os recur
sos técnicos-financeiros ministeriais e extraministeriais; 

II - projetar as atividades de treinamento para execução 
direta ou indireta; 

rII - avaliar os resultados do treinamento. 

Art. 69. A Seção de Execução compete a realização das 
atividades diretas de treinamento, inclusive a elaboração de 
apostilas, manuais e qualquer outro material pedagógico. 

Art. 70 A Secretaria compete: 

I - promover a aquisição de equipamento técnico, me
diante requisição à Divisão de Material, conservá-lo sob sua 
guarda e facilitar sua utilização pela Seção de Execução; 

II - confeccionar desenhos, fotografias, cartazes e material 
didático em geral; 

III - manter o cadastro do pessoal técnico e administrativo 
a serviço do Centro; 

IV - confeccionar certificados e manter os respectivos re
gistros; 

V - exercer as atividades de administração geral do 
Centro. 

Art. 71. O Centro poderá desdobrar-se em Núcleos Regio
nais de Treinamento, por ato do Ministro de Estado. 
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SEÇÃO VIII 

Da Administração do Edifício da Fazenda 

Art. 72. A Administração do Edifício do Ministério da 
Fazenda (A.E.F.) tem por finalidade a manutenção do imóvel 
e das instalações, a segurança e a vigilância da sede do Mi
nistério. 

Art. 73. A Administração do Edifício da Fazenda (A.E.F.) 
compreende: 

Seção de Manutenção e Reparos (S. M. R. ) 

Seção de Conservação e Limpeza (S. C . L. ) 

Seção de Transportes (S. T .) 

Corpo da Guarda (C.G.) 

Seção de Administração (S. A. ) 

Turma de Material (T.M.). 

Art. 74. A Seção de Manutenção e Reparos compreende: 

Oficina de Carpintaria 

Oficina Eletromecânica e Hidráulica 

Turma de Alvenaria e Correlatos 

Turma Telefônica 

Turma de Ascensoristas. 

§ 1.0 A Oficina de Carpintaria compete: 

I - zelar pela conservação de máquinas e equipamentos 
da oficina; 

11 - executar todos os serviços de carpintaria; 

111 - executar serviços de vidraceiro e envernizamento; 

IV - confeccionar portas, janelas, prateleiras, escadas, ban-
cos e outras utilidades necessárias ao Edifício; 

V - fazer adaptações de divisões, paredes, balaustradas, 
balcões e guichês do imóvel. 

§ 2.° A Oficina Eletromecânica e Hidráulica compete: 
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I - manter em perfeito estado de conservação e funciona
mento as instalações elétricas, sanitárias, hidráulicas, de gás e 
de esgotos do Edifício; 

H - reparar aparelhos, máquinas, motores etc., que estejam 
incorporados ao imóvel; 

HI - executar serviços de serralheria, de soldagem e os 
concernentes a torneiro-mecânico; 

IV - manter um serviço permanente de plantões de ele
tricistas, dia e noite, assim corno um bombeiro em horário es
pecial; 

V - zelar pelo abastecimento de água do Edifício; 

VI - executar tono.;: ""s serviços atinentes à projeção de 
filmes cinematográficos. 

§ 3.° A Turma de Alvenaria e Correlatos compete: 

I - executar serviços de pintura necessários à conservação 
do Edifício; 

H - executar os serviços concernentes a pedreiro, estuca
dor e marmorista; 

IH - executar o serviço de manutenção da calçada que 
circunda o Edifício; 

IV - executar o serviço de reparo nos manilhamentos dos 
esgotos e águas pluviais. 

§ 4.° A Turma Telefônica compete: 

I - executar o serviço de ligações telefônicas; 

H - zelar pela aparelhagem instalada no Centro Telefônico, 
providenciando os reparos da mesa de ligações e dos aparelhos; 

IH - organizar escala de plantões de telefonistas, bem 
corno a escala mensal. 

§ 5.0 A Turma de Ascensoristas compete: 

I - executar serviços atinentes à profissão de ascensorista; 

H - zelar pela limpeza e conservação dos elevadores e da 
respectiva Casa de Máquina; 

HI - organizar escala de plantões de ascensoristas, bem 
corno a escala mensal. 
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Art. 75. A Seção de Conservação e Limpeza compreende: 

Turma da Manhã 

Turma da Tarde 

Turma da Noite. 

§ 1.0 A Turma da Manhã compete: 

I - abrir os grupos sanitários; 

H - providenciar a limpeza dos andares, de janelas exter
nas, cortinas e capachos, inclusive dar polimentos necessários; 

IH - manter e conservar o jardim. 

§ 2.° A Turma da Tarde compete: 

I - limpar o 14.° andar; 

H -conservar a limpeza do edifício durante o expediente; 

IH - promover e fiscalizar a saída de papéis inservíveis, 
doados a instituições de caridade; 

IV - fazer mudanças e transporte de móveis. 

§ 3.° A Turma da Noite compete: 

I - lavar os pisos de todos os andares, inclusive subsolo, 
bem como escadarias das entradas, do hall principal e das 
alas centrais; 

H - limpar o pavimento térreo, incluindo capachos, cin-
zeiros, elevadores, lambris de mármore e de azulejos; 

IH - fechar janelas dos corredores e dos grupos sanitários; 

IV - fazer mudanças e transportar móveis. 

Art. 76. A Seção de Transportes compete: 

I - registrar todos os veículos que estejam a serviço das 
repartições sediadas no Edifício e os que estacionarem ou per
noitarem na Garagem; 

H - controlar a entrada e saída de todos os veículos, o 
estoque e consumo de gasolina e óleo, e a quilometragem dos 
carros oficiais; 

HI - fazer revisão, providenciar o registrQ dOI! motoristas 
e seus substitutos no Serviço de Trânsito; 
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IV - tomar tôdas as providências necessárias, nos casos de 
acidentes com os veículos ou pessoas, a fim de ser apurada a 
responsabilidade, dando disso imediato conhecimento ao Admi
nistrador; 

V - fazer a revisão periódica dos automóveis, executando 
todos os reparos neceósárias para seu perfeita funcionamento, 
camunicando ao chefe, quando. não. puder executar os que se 
fizerem necessários aos veículas; 

VI - lubrificar periodicamente as veículos; 

VII - efetuar a lavagem diária e limpeza interna dos veí
cuIas; 

VIII - relacianar, anualmente, para emplacamento, viatu
ras pertencentes ao. Ministério., mantendo atualizado o respectiva 
registra. 

Art. 77. Ao. Carpo da Guarda campete: 

I - manter serviço. permanente de vigilância e paliciamenta 
das prédias ocupadas pela Ministério.; 

II - praver a Balcão. de Infarmações e a Guarda-Volumes; 

III - arientar o pública sôbre a local das repartições sedia-
das na Edifício.; 

IV - responder pela segurança das autoridades; 

V - caoperar com as repartições, quando solicitado; 

VI - manter sab sua guarda a sala de chaves e zelar pela 
canservaçãa do armamento; 

VII - abrir e fechar os partões da Edifício., de acôrdo com 
as ordens recebidas; 

VIII - pravidenciar o hasteamento da Pavilhão. Nacianal; 

IX - manter permanente vigilância sôbre as rêdes de ins
talação elétrica, hidráulica e de gás, assim como sôbre os filtros, 
casa de máquina das elevadores, garagem etc.; 

X ,- registrar a entrada e saída de veículas na Garagem da 
Edifício; 

XI - fiscalizar a saída de valumes; 

XII - zelar pela material existente, bem coma pelo imóvel, 
apantanda os responsáveis pelas danas causados nos mesmos; 

XIII - dar plantão fora do horário normal de expediente. 
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Art. 78. A Seção de Administração compete: 

I - receber, distribuir, guardar ou expedir a correspondên
cia referente à Administração; 

II - organizar e manter atualizados os assentamentos dos 
servidores lotados na Administração do Edifício; 

III - organizar boletins de freqüência de pessoal dos órgãos; 

IV - examinar e informar papéis referentes a pessoal e ela
borar os expedientes; 

V - organizar a escala de férias dos servidores lotados na 
Administração do Edifício; 

VI - elaborar a proposta orçamentária da A.E.F., com 05 

elementos que forem fornecidos pelos outros setores; 

VII - escriturar e controlar as dotações orçamentárias con
signadas em favor da AE.F.; 

VIII - examinar as comprovações de adiantamentos con
cedidos aos servidores; 

IX - executar os trabalhos mecanográficos; 

X - coligir e ordenar os elementos necessários à prepara
ção dos relatórios das atividades da AE.F. 

Art. 79. A Turma de Material compete: 

I - manter sob sua guarda e conservação todo o material 
que lhe fôr entregue para fornecimento às seções; 

II - distribuir e redistribuir o material em estoque; 

IH - proceder ao recolhimento de material inservível ou 
fora de uso. 

Art. 80. Até que se complete a mudança do M. F. para a 
Capital Federal, a Administração do Edifício em Brasília fun
cionará como dependência da Administração do Edifício da Fa
zenda. 

Parágrafo único. Compete à Administração do Edifício em 
Brasília as atividades da Administração do Edifício da Fazenda, 
no que couber. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL 

Art. 81. Ao Diretor do D.A compete: 

I - orientar, dirigir e coordenar os trabalhos do D.A.; 
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II - baixar portarias, instruções e ordens de serviço, para 
execução dos trabalhos dos órgãos de administração geral; 

III - despachar, pessoalmente, com o Secretário do Tesouro; 

IV - resolver os assuntos relativos às atividades do DoA, 
ouvidos os órgãos que o compõem, e opinar em todos os assuntos 
de administração geral, que dependerem de decisão superior; 

V - designar servidores do DoA, para inspeção de serviços 
de administração geral das repartições do Ministério; 

VI - arbitrar diárias e ajudas de custo por prestação de 
serviços fora da sede; 

VII - empenhar despesas, autorizar pagamentos, requi
sitar adiantamentos e solicitar passagens à Divisão do Material; 

VIII - autorizar a movimentação, em objeto de serviço, 
dos Delegados, fora da jurisdição da Delegacia; 

IX - propor ao Secretário do Tesouro a designação de seu 
substituto eventual; 

X - designar o Administrador do Edifício na Guanabara; 

XI - designar e dispensar seu secretário e auxiliares; 

XII - delegar competência aos seus subordinados para pra
ticarem atos de sua alçada; 

XIII - movimentar, dentro da lotação estabelecida, o pes
soaI lotado no DoA; 

XIV - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de 
suspensão até 30 dias, propondo ao Secretário do Tesouro a apli
cação das que excederem de sua alçada; 

XV - determinar a instauração de processos administra
tivos; 

XVI - decidir, em grau de recurso, sôbre atos e despachos 
das autoridades que lhe fo-rem diretamente subordinadas; 

XVII - expedir boletins de merecimento e conceder férias 
aos servidores que lhe forem diretamente subordinados; 

XVIII - dar posse ao Diretor da Divisão do Pessoal e De
legados; 

XIX - reconhecer e autorizar o relacionamento de dívidas 
de exercícios findos; 

XX - aprovar minutas e têrmos de contrato para forneci
mento e prestação de serviços por conta de créditos movimen
tados pelos órgãos do DoA; 
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XXI - avocar, quando julgar necessário, a decisão de as
suntes da competência das autoridades que lhe forem direta
mente subordinadas; 

XXII - apresentar, anualmente, ao Secretário do Tesouro 
relatório das atividades do D. A.; 

XXIII - resolver os casos omissos. 

Art. 82. Aos Diretores de Divisão, Chefes de Serviço, 
Chefe do Centro de Treinamento do Pessoal, ao Administrador 
do Edifício na Guanabara compete: 

I - dirigir, coordenar e supervisionar os trabalhos dos 
órgãos sob sua direção ou chefia e resolver os assuntos de sua 
competência; 

II - opinar, nos papéis que tenham de ser submetidos à 
apreciação do Diretor do D.A.; 

III - propor ao Diretor do D.A. as medidas necessárias ao 
aperfeiçoamento ou à mais fácil execução dos serviços; 

IV - designar e dispensar os ocupantes das funções gra
tificadas existentes nas respectivas unidades; 

V - indicar ao Diretor do D. A. o servidor que deverá ser 
designado seu substituto; 

VI - baixar portarias, instruções e ordens de serviço; 

VII - antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho; 

VIII - aprovar a escala de férias de seu pessoal; 

IX - distribuir, pelas respectivas dependências, o pessoal 
lotado no órgão sob sua direção ou chefia; 

X - empenhar e autorizar despesas, requisitar pagamentos 
e adiantamentos à conta dos créditos orçamentários e adicio
nais movimentados em cada unidade; 

XI - solicitar à D.M. transporte de pessoal e material, sob 
qualquer modalidade, para atender aos serviços do órgão. sob sua 
direção ou chefia; 

XII - elogiar os seus subordinados e, quando fôr o caso, 
impor-lhés penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 15 
dias, propondo à autoridade superior a que exceder de sua 
alçada; 

XIII - organizar, anualmente, o plano de trabalho do 
órgão que dirige ou chefia; 
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XIV - expedir boletins de merecimento dos funcionários 
que lhe são diretamente subordinados; 

XV - apresentar, anualmente, ao Diretor do D. A., relató
rio dos trabalhos do órgão; 

XVI - determinar a instauração de processo administrativo; 

XVII - autorizar a execução de serviço externo e fora da 
sede; 

XVIII - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária 
dos órgãos sob sua direção ou chefia; 

XIX - delegar competência aos Chefes de Seção ou Encar
regados de Turma, conforme o caso, para praticarem atos de 
sua alçada; 

XX - organizar, conforme as necessidades do serviço, tur
mas de trabalho, com horário especial; 

XXI - visar as certidões, atestados e documentos; 

XXII - conceder diárias e ajudas de custo por prestação 
de serviço fora da sede. 

§ 1.0 Ao Diretor da Divisão do Pessoal compete ainda: 

I - dar posse aos Diretores de Divisão, Chefes de Serviço, 
Chefe do Centro de Treinamento do Pessoal e a todos os desig
nados para funções gratificadas do órgão Central; 

11 - designar servidores para realizar inspeções dos tra
balhos dos órgãos de pessoal. 

§ 2.° Ao Administrador do Edifício na Guanabara compete 
ainda designar o Administrador do Edifício em Brasília. 

§ 3.° Os Dirigentes dos órgãos do D.A. instalados na sede 
do Ministério despacharão, pessoalmente, com o Diretor do De
partamento. 

Art. 83. Aos Chefes de Seção, de Secretaria e Encarrega
dos de Turma incumbe: 

I - opinar nos processos que lhes forem encaminhados e 
distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes fôr diretamente su
bordinado, orientando e fiscalizando sua execução; 

11 - apresentar, no prazo que fôr determinado, o relatório 
dos trabalhos realizados, em andamento e planejados; 

111 - propor medidas convenientes à boa execução dos tra
balhos; 
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IV - expedir boletins de merecimento dos funcionários que 
lhes forem diretamente subordinados; 

V - organizar a escala de férias do seu pessoal; 

VI - indicar os seus respectivos substitutos; 

VII - designar os ocupantes de funções gratificadas, dentro 
de cada unidade. 

Parágrafo único. Compete ainda aos Chefes de Seção e 
Secretaria elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de 
suspensão até 8 dias, e representar, quando a penalidade não 
couber na sua alçada, à autoridade imediatamente superior; 

Art. 84. Ao Secretário do Diretor do D.A., dos Diretores de 
Divisão, dos Chefes de Serviço, do Centro de Treinamento do 
Pessoal, do Administrador e dos Delegados incumbe: 

I - atender as pessoas que desejarem comunicar-se com a 
autoridade a que estão subordinados, encaminhando-as ou dando 
a esta conhecimento do assunto por tratar; 

II - representar a autoridade a que estão subordinados 
quando para isso forem designados; 

III - redigir a correspondência pessoal do dirigente do 
Órgão; 

IV - executar os demais serviços que lhes forem cometidos 
pelos respectivos chefes. 

Art. 85. Aos auxiliares do Diretor do D. A., bem como aos 
demais servidores em exercício nos órgãos do D.A., cabe exe
cutar os trabalhos de que forem incumbidos pelos chefes imedia~ 
tos, observadas as normas legais e regulamentares vigentes. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 86. Serão substituídos, em seus impedimentos e faltas 
eventuais, até 30 dias: 

I - o Diretor do D.A., por um Diretor de Divisão de sua 
indicação; 

II - os Diretores de Divisão, Chefes de Serviço, Chefe do 
Centro de Treinamento do Pessoal e Administrador, por funcio
nários de sua indicação escolhidos dentre os Chefes de Seção; 
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III - os Delegados, pelo Chefe de Serviço ou por um Chefe 
de Seção de sua indicação; 

IV - os Chefes de Seção, por Encarregados de Turma; 

V - os Encarregados de Turma, por servidores por êles 
indicados. 

Parágrafo único. Haverá, sempre, servidores previamente 
designados para as substituições de que trata êste artigo. 

Art. 87. O horário normal de trabalho é o fixado para o 
serviço público federal, respeitadas as normas estabelecidas na 
legislação vigente. 

Art. 88. Será baixado Regimento para as Delegacias do 
Departamento de Administração, nos Estados e no D.F. 

Brasília, 
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DELEGACIAS DO 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 



DECRETO N.o DE DE DE 196 

Aprova o Regimento das Delegacias 
do Departamento de Administração, cria e 
extingue funções gratificadas e dá outras 
providências. 

O PREsIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
comere o art. 87, item I, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento das Delegacias do 
Departamento de Administração, do Ministério da Fazenda, que 
com êste baixa. 

Art. 2.° Ficam criadas, na Parte Permanente do Quadro 
de Pessoal do Ministério da Fazenda, nos têrmos do art. 11 da 
Lei n.O 3.780, de 12 de julho de 1960, as funções gratificadas 
constantes da Tabela anexa a êste Decreto. 

Art. 3.° Ficam extintas na Parte Permanente do Quadro 
de Pessoal do Ministério da Fazenda tôdas as funções gratifi
cadas existentes nas Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional. 

Art. 4.° A implantação dos serviços :será realizada no prazo 
de 60 (sessenta) dias. 

Art. 5.° t:ste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 
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DELEGACIAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO 

TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

Na Guanabara, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 

N.O de 
Funções 

168 

4 

4 
4 

4 

4 
4 

4 

4 
4 
4 

4 
4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Denominação 

Secretário do Delegado 

Serviço de Pessoal 

Chefe do Serviço de Pessoal 
Chefe da Seção de Classificação e Lo

tação 
Chefe da Seção de Orientação Fun

cional 
Chefe da Seção de Pagamentos 
Chefe da Seção de Assistência Médico

Social 
Chefe da Seção de Pessoal Inativo e 

Pensionistas 
Chefe do Cadastro 
Chefe do Laboratório 
Encarregado da Turma de Serviço So

cial 
Chefe do Pôsto Médico na Alfândega 
Chefe do Pôsto Médico na Caixa de 

Amortização 

Na Guanabara 

Encarregado da l.a Turma de Orienta
ção Funcional 

Encarregado da 2.a Turma de Orienta
ção Funcional 

Encarregado da 3.a Turma de Orienta
ção Funcional 

Encarregado da 4.a Turma de Orienta
ção Funcional 

Encarregado da 5.a Turma de Orienta
ção Funcional 

Em São Paulo 

Encarregado da l.a Turma de Orienta
ção Funcional 

Símbolo 

6F 

1 F 

2F 

2F 
2F 

2F 

2F 
2F 
5F 

6F 
5F 

5F 

6F 

6F 

6F 

6F 

6F 

6F 



N.O de 
Funções 

1 

1 

1 

1 

4 
4 
4 

4 
4 

4 

4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 

Denominação 

Encarregado da 2.a Turma de Orienta
ção Funcional 

Encarregado da a.a Turma de Orienta
ção Funcional 

Em Minas Gerais 

Encarregado da l.a Turma de Orienta
ção Funcional 

Encarregado da 2.a Turma de Orienta
ção Funcional 

Seção de Orçamento 

Chefe da Seção de Orçamento 
Encarregado da Turma de Elaboração 
Encarregado da Turma de Créditos 

Seção de Material 

Chefe da Seção de Material 
Encarregado da Turma de Contrôle e 

Requisições 
Encarregado da Turma de Distribuição 

Seção de Comunicações 

Chefe, da Seção de Comunicações 
Encarregado da Turma de Recebimento 
Encarregado da Turma de Expedição 
Chefe do Arquivo 

Seção de Administração 

Chefe da Seção de Administração 
Encarregado da Turma de Pessoal 
Encarregado da Turma de Encargos 

Gerais 

Símbolo 

6F 

6F 

6F 

6F 

2F 
6F 
6F 

2 F 

6F 
6F 

2 F 
6F 
6F 
5F 

2 F 
6F 

6F 
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Em Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Ceará, 
Santa Catarina e Distrito Federal 

N.O de 
Funções 

1'70 

7 

7 
7 
7 

7 

7 
7 

7 

7 

7 
7 

7 

7 
7 
7 

Denominação 

Secretário do Delegado 

Seção de Pessoal 

Chefe da Seção de Pessoal 
Chefe do Cadastro 
Encarregado da Turma de Classificação 

e Lotação 
Encarregado da Turma de Orientação 

Funcional 
Encarregado da Turma de Pagamentos 
Encarregado da Turma de Assistência 

Médico-Social 
Encarregado da Turma de Pessoal Ina

tivo e Pensionistas 

Seção de Material e Orçamento 

Chefe da Seção de Material e Orçamento 

Seção de Comunicações 

Chefe da Seção de Comunicações 
Encarregado da Turma de Recebimento 

e Expedição 
Chefe do Arquivo 

Seção de Administração 

Chefe da Seção de Administração 
Encarregado da Turma de Pessoal 
Encarregado da Turma de Encargos 

Gerais 

Símbolo 

7F 

3F 
3F 

7F 

7F 
7F 

7F 

7F 

3F 

3F 

7F 
6F 

3F 
7F 

7F 



No Pará, Paraíba, Espírito Santo, Maranhão, Rio Grande do 
Norte, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Sergipe, Piauí e Amazonas. 

N.O de 
Denominação Símbolo Funções 

11 Secretário do Delegado 8F 

Seção de Pessoal 

11 Chefe da Seção de Pessoal 4F 
11 Encarregado da Turma de Pessoal Ativo 8F 
11 Encarregado da Turma de Pessoal Ina· 

tivo e Pensionistas 8F 
11 Encarregado da Turma de Assistência 

Médico-Social 8F 

Seção de Encargos Gerais 

11 Chefe da Seção de Encargos Gerais 4F 
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REGIMENTO DAS DELEGACIAS DO DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRAÇÃO 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1.0 As Delegacias do Departamento de Administração 
(D.D.A.), diretamente subordinadas ao Diretor do D.A., têm 
por finalidade: 

I - executar, nos limites da legislação vigente, os serviços 
de administração geral não atribuídos, expressamente, a outros 
órgãos do Ministério da Fazenda, sediados na área de sua juris
dição; 

II - executar e controlar o pagamento de todos os servido
res do Ministério da Fazenda; 

III - executar o pagamento dos servidores dos demais Mi
nistérios civis, na área de sua jurisdição, até que sejam instituí
dos órgãos outros para a realização dêsses serviços; 

IV - executar e controlar o pagamento dos inativos e 
pensionistas vinculados a repartições federais que não possuam 
agências nos Estados ou no Distrito Federal; 

V - atender aos interêsses legítimos dos funcionários sob 
sua jurisdição; 

VI - velar pelo cumprimento da legislação de pessoal; 

VII - instruir e decidir os processos de interêsse dos ser
vidores inativos e dos pensionistas, na jurisdição respectiva; 
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VIII - elaborar a proposta orçamentária da Delegacia; 

IX - administrar e escriturar os créditos orçamentários e 
adicionais; 

X - coligir dados relativos à eventual receita arrecadada 
e à despesa paga; 

XI - executar, coordenar e fiscalizar as medidas de caráter 
técnico, administrativo e de contrôle, relativas a material, em 
todos os seus setores, qualquer que seja a natureza e forma de 
aplicação de créditos; 

XII - receber, expedir e movimentar tôda a correspondên
cia oficial e demais papéis; 

XIII - executar e controlar os demais pagamentos à conta 
dos créditos orçamentários e adicionais que lhes forem distri
buídos, inclusive de outros Ministérios. 

§ 1.° As Delegacias do Departamento de Administração, 
no desempenho da atribuição do item anterior, exercerão ampla 
e severa fiscalização a respeito da realização da despesa da 
União, em relação aos créditos que lhes forem distribuídos, po
dendo essa fiscalização ser realizada por seus funcionários, em 
quaisquer órgãos, na área de sua jurisdição. 

§ 2.° Os órgãos de pessoal das Delegacias têm capacidade 
decisória sôbre todos os assuntos de administração do pessoal 
que não sejam de competência expressa de órgão superior, ca
bendo de suas decisões recurso ao Delegado e, dêste, para a 
Divisão de Pessoal do Órgão Central. 

§ 3.° Os órgãos de pessoal das Delegacias são tecnicamen
te subordinados à Divisão do Pessoal do Órgão Central. 

§ 4.° Os órgãos de pessoal dos departamentos específicos' 
são tecnicamente subordinados aos órgãos de pessoal do De
partamento de Administração, conforme o plano em que se 
situarem. 

§ 5.° A Divisão do Pessoal do Órgão Central poderá avo
car qualquer processo, estudo ou decisão de competência dos 
órgãos de pessoal das Delegacias. 

§ 6.° Os órgãos de pessoal das Delegacias poderão comu
nicar-se diretamente com a Divisão do Pessoal do Órgão Central 
e esta com aquêles. 

§ 7.° A tramitação de processos será abreviada o quanto 
possível, mediante diligências pessoais. 



CAPÍTULO 11 

DA ORGANIZAÇAO 

Art. 2.° As Delegacias do Departamento de Administração 
têm sede nas Capitais dos Estados e no Distrito Federal, com
preendendo sua jurisdição a área das respectivas unidades da 
Federação, salvo: 

a) a do Amazonas, cuja jurisdição se estende ao Estado 
do Acre e aos Territórios de Rondônia e Roraima; 

b) a do Pará, cuja jurisdição se estende ao Território 
do Amapá; 

c) a de Pernambuco, cuja jurisdição se estende ao Ter
ritório de Fernando Noronha. 

Art. 3.° As Delegacias do Departamento de Administração 
serão dirigidas por Delegados, nomeados pelo Presidente da 
República. 

Parágrafo único. As nomeações dos Delegados do Depar
tamento de Administração deverão recair, prioritàriamente, em 
ocupantes das séries de classes de Oficial de Administração ou 
de Técnico de Administração, do Quadro Permanente do Mi
nistério da Fazenda. 

Art. 4.° As funções de Chefia das Tesourarias das Dele
gacias do Departamento de Administração serão preenchidas na 
forma do disposto no Decreto n.O 54.006, de 3· de julho de 1964. 

Art. 5.° Poderão ser criados Postos Médicos, de a,côrdo com 
as necessidades do serviço. 

Art. 6.° As Seções poderão ser constituídas de Turmas, 
organizadas à base de clientela. 

Parágrafo único. Cada Turma disporá de um encarrega
do de pessoal para cada unidade, subunidade ou grupamento de 
unidades administrativas à razão de um para 200 jurisdicionados. 

CAPÍTULO IH 

DA ESTRUTURA E COMPETtNCIA DOS óRGAOS 

Art. 7.° As Delegacias do Departamento de Administração 
(D.D.A.) na Guanabara, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande 
do Sul terão a seguinte estrutura: 
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Serviço de Pessoal (S.P.) 

Seção de Orçamento (S.O.) 

Seção de Material (S. M.) 

Seção de Comunicações (S. C.) 

Seção de Administração (S.A.) 

Tesouraria (T.). 

Art. 8.° As Delegacias do Departamento de Administração 
(D. D. A. ) em Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, 
Ceará, Santa Catarina e Distrito Federal terão a seguinte es
trutura: 

Seção de Pessoal (S.P.) 

Seção de Material e Orçamento (S.M.O.) 

Seção de Comunicações (S. C . ) 

Seção de Administração (S.A.) 

Tesouraria (T.). 

Art. 9.° As Delegacias do Departamento de Administra
ção (D. D . A. ) no Pará, Paraíba, Espírito Santo, Maranhão, 
Rio Grande do Norte, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Sergipe, 
Piauí e Amazonas terão a seguinte estrutura: 

Seção de Pessoal (S.P.) 

Seção de Encargos Gerais (S. E. G.) 

Tesouraria (T.). 

SEÇÃO I 

Das Delegacias do Departamento de Administração na 
Guanabara, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 
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A - Do Serviço de Pessoal 

Art. 10. O Serviço de Pessoal (S. P.) compreende: 

Seção de Classificação e Lotação (S. C. L.) 

Seção de Orientação Funcional (S.O.F.) 

Seção de Pagamentos (S.Pg.) 

Seção de Assistência Médico-Social (S.A.M.S.). 



Seção de Pessoal Inativo e Pensionistas (S.P.I.P.) 

Cadastro (C.). 

Art. 11. A Seção de Classificação e Lotação (S.C.L.) 
compete; 

I - estudar e emitir parecer sôbre criação, alteração, clas
sificação, supressão, extinção e transferência de cargos e funções 
gratificadas, na área de sua jurisdição; 

II - estudar as necessidades de pessoal das repartições ju
risdicionadas e propor sua lotação numérica; 

III - instruir processos relativos a readaptação. 

Parágrafo único. Os processos de readaptação devem ser 
encaminhados diretamente pelas Delegacias ao Grupo de Tra
balho incumbido de examiná-los. 

Art. 12. A Seção de Orientação Funcional (S. O . F .) com
preende: 

Na Guanabara 

ta Turma de Orientação Funcional 

2.a Turma de Orientação Funcional 

3.a Turma de Orientação Funcional 

4.a Turma de Orientação Funcional 

5.a Turma de Orientação Funcional. 

Em São Paulo 

ta Turma de Orientação Funcional 

2.a Turma de Orientação Funcional 

3.a Turma de Orientação Funcional. 

Em Minas Gerais 

l.a Turma de Orientação Funcional 

2.R Turma de Orientação Funcional. 

Art. 13. A Seção de Orientação Funcional compete: 

I - orientar as repartições na administração de seu pessoal 
e assisti-las na satisfação de suas nec~ssidades; 
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II - assistir os funcionários nas suas relações com a admi
nistração pública e encaminhar as questões que surgirem na 
sua vida funcional, exceto as de competência de outros órgãos, 
e providenciar o respectivo expediente. 

Art. 14. A Seção de Pagamentos (S.Pg.) compete: 

I - processar fôlhas de pagamentos, elaborar relações dos 
descontos obrigatórios e autorizados, bem como conferir os che
ques ou bilhetes com o extrato dos lançamentos feitos em 
fôlhos; 

II - organizar e manter em dia a ficha financeira indivi
dual de todos os servidores, cujo pagamento se processar pela 
Delegacia; 

IH - proceder à averbação e classificação dos descontos e 
consignações exercendo a fiscalização necessária; 

IV - instruir os processos relativos às Caixas Econômicas, 
cauções, benefícios, pecúlios e depósitos em geral; 

V - expedir guias de vencimentos dos servidores transfe
ridos ou removidos com mudança de sede; 

VI - coordenar, para serem fornecidos ao órgão competen
te, os elementos necessários à elaboração da proposta orçamen
tária; 

VH - expedir certidões de tempo de serviço; 

VIII - processar o pagamento de exercícios findos. 

Art. 15. A Seção de Assistência Médico-Social (S.A.M.S.) 
compreende: 

Gabinete Médico 

Gabinete Odontológico 

Laboratório 

Turma de Serviço Social. 

§ 1.0 Ao Gabinete Médico compete: 

I - estabelecer medidas de medicina preventiva; 

II - promover a higiene dos locais de trabalho; 

IH - prestar socorros de urgência; 

IV - prestar assistência médica aos servidores e suas fa· 
mílias; 
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v - realizar exames prévios, periódicos e ocasionais dos 
servidores; 

VI - realizar os exames periciais previstos em lei, para 
posse, exercício, contrôle de faltas e licenças; 

VII - participar de juntas médicas nos casos previstos 
em lei; 

VIII - organizar a ficha de saúde de todos os servidores 
sob jurisdição da Delegacia. 

§ 2.° Os Chefes dos Postos são subordinados ao Chefe do 
Gabinete Médico, que determinará as atividades a serem exe-
cutadas pelos Postos. . 

§ 3.° Ao Gabinete Odontológico compete prestar assistên
cia dentária aos servidores lotados na área de sua jurisdição. 

§ 4.° Ao Laboratório compete fazer todos os exames de 
laboratório necessários ao funcionamento da Seção. 

§ 5.° A Turma de Serviço Social compete orientar os ser
vidores auxiliando-os a resolverem seus problemas básicos de 
existência (saúde, alimentação, habitação, instrução, trabalho, 
economia, recreação e convivência social) . 

Art. 16. A Seção de Pessoal Inativo e Pensionistas 
(S.P.I.P.) compete: 

I - examinar e instruir os processos sôbre abono provisó
rio dos servidores inativos e dos funcionários em disponibilidade; 

II - instruir os processos de habilitação de montepio civil, 
concessões de montepio e pensões especiais dos servidores ina
tivos e pensionistas'; 

III - expedir e conferir os títulos declaratórios da inativi
dade, bem como as apostilas, nos títulos de pensão, de servido
res públicos civis e pensionistas. 

Art. 17. Ao Cadastro (C.) compete: 

I - organizar e manter atualizados o registro da lotação 
numérica e nominal das repartições, os assentamentos indivi
duais dos servidores e o registro de inativos e pensionistas; 

II - expedir certidões de dados constantes dos assenta
mentos individuais; 

IH -- emitir carteiras de identidade funcional; 
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IV - prestar informações ao órgão central e às outras 
seções sôbre os dados constantes de seus registros, sempre que 
solicitados; 

V - averbar tempo de serviço dos servidores, a pedido ou 
ex officio. 

B - Da Seção de Orçamento 

Art. 18. A Seção de Orçamento (S.O.) compreende: 

Turma de Elaboração 

Turma de Créditos. 

§ 1.0 A Turma de Elaboração compete: 

I - orientar os setores da Delegacia na preparação das 
respectivas propostas orçamentárias; 

H - preparar a proposta orçamentária da Delegacia; 

IH - elaborar, de acôrdo com instruções superiores, planos 
de economia ou fundos de reserva; 

IV - coligir dados relativos à eventual receita arrecadada 
e à despesa paga. 

§ 2.° A Turma de Créditos compete: 

I - examinar e instruir os .planos de aplicação de créditos, 
deferidos à Delegacia; 
~-

H - administrar e escriturar, de acôrdo com a orientação 
e as instruções do órgão competente, os créditos orçamentários 
e adicionais distribuídos à Delegacia; 

IH - preparar o balancete mensal da movimentação dos 
créditos distribuídos à Delegacia; 

IV - opinar a respeito de pedidos de aplicação de créditos 
em regime de exceção; 

V - opinar sôbre quaisquer expedientes, quando dêles de
correr despesa para a Delegacia. 

ISO 

C - Da Seção de Material 

Art. 19. A Seção de Material (S.M.) compreende: 

Turma de Contrôle e Requisições 

Turma de Distribuição. 



§ 1.0 A Turma de Contrôle e Requisições compete: 

I - organizar e encaminhar aos órgãos abastecedores as 
requisições de materiais necessários aos serviços; 

11 - aceitar e receber, de acôrdo com a legislação, o ma
terial requisitado, mantendo atualizado o registro de estoque; 

IH - providenciar o consêrto e conservação dos bens mó-
veis da Delegacia; 

IV - propor normas para aplicação e consumo de material; 

V - fazer o levantamento anual do material consumido; 

VI - fornecer dados estatísticos relativos a material. 

§ 2.° A Turma de Distribuição compete: 

I - manter sob sua guarda e conservação todo o material 
que lhe fôr entregue para fornecimento às seções; 

11 - distribuir e redistribuir o material em estoque; 

IH - proceder ao recolhimento do material inservível ou 
fora de uso. 

D - Da Seção de Comunicações 

Art. 20. A Seção de Comunicações (S. C.) compreende: 

Turma de Recebimento 

Turma de Expedição 

Arquivo. 

§ 1.0 A Turma de Recebimento compete: 

I - receber, numerar, classíficar, organizar, registrar e dis
tribuir processos e outros documentos; 

H - controlar o andamento dos processos, prestando infor
mações sôbre a respectiva localização; 

IH - orientar· o público quanto ao modo de apresentar 
requerimentos, sugestões e reclamações; 

IV - dar conhecimento aos interessados de decisões pro
feridas em processos. 

§2.0 A Turma de Expedição compete: 
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I - numerar, registrar e expedir a correspondência oficial 
da Delegacia; 

II - providenciar no sentido de que a entrega da corres
pondência se processe com rapidez e segurança. 

§ 3.° Ao Arquivo compete: 

I - guardar e conservar em ordem os processos, livros e 
demais papéis que lhe forem entregues para arquivamento; 

II - classificar e registrar os processos e documentos con
fiados à sua guarda, restaurando-os quando necessário; 

III - lavrar, ouvida a autoridade competente, certidões de 
documentos arquivados; 

IV - lavrar certidões de títulos arquivados de aposentados 
e pensionistas, após autorização dos dirigentes dos órgãos a que 
disser respeito o assunto; 

V - fazer juntadas e preparar as fichas de referência ne
cessárias à pronta localização dos processos arquivados. 

E - Da Seção de Administração 

Art. 21. A Seção de Administração (S.A.) compreende: 

Turma de Pessoal 

Turma de Encargos Gerais 

Portaria. 

§ 1.0 A Turma de Pessoal compete tratar dos assuntos 
relacionados com o pessoal em exercício na Delegacia. 

§ 2.° A Turma de Encargos Gerais compete executar os 
demais serviços de administração geral, coligindo, igualmente, 
os dados necessários à elaboração do relatório anual . 

. § 3.° A Portaria compete: 

I - prestar informações ao público sôbre a localização e 
funcionamento dos órgãos da Delegacia, bem como sôbre o local 
em que trabalham seus servidores; 

II - promover a limpeza e a conservação das dependências 
da Delegacia; 

III - executar o serviço de ascensores, quando houver; 
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IV - exercer vigilância permanente nos lugares de entrada 
e saída, especialmente nos setores de maior contato com o pú. 
blico; 

v - executar outros serviços correlatos com suas ativida
des, que lhe forem atribuídos. 

F - Da Tesouraria 

Art. 22. A Tesouraria (T.) compete centralizar os paga
mentos e guarda de valôres a cargo da respectiva Delegacia e, 
especificamente: 

I - exercer vigilância sôbre todos os valôres a seu cargo 
propondo medidas de segurança, inclusive policiamento para o 
local em que houver necessidade; 

H - requisitar o suprimento de valôres que tiver de 
movimentar; 

IH - dar quitação nos documentos relativos à eventual re
ceita arrecadada, recolhendo o saldo aos cofres públicos; 

IV - organizar o registro das procurações, para efeito dos 
pagamentos a serem realizados, examinando se se revestem 
das formalidades legais; 

V - organizar diàriamente demonstração sintética do seu 
movimento financeiro; 

VI - manter registro das fianças e seguro-fidelidade pres
tados por funcionários, sujeitos a essa obrigação. 

SEÇÃO H 

Das Delegacias do Departamento de Administração em PeT
nambuco, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Ceará. Santa CataTina 

e Distrito Federal 

A - Da Seção de Pessoal 

Art. 23. A Seção de Pessoal (S.P.) compreende: 

Turma de Classificação e Lotação 

Turma de Orientação Funcional 

Turma de Pagamentos 

Turma de Assistência Médico-Social 

183 



Turma de Pessoal Inativo e de Pensionistas 

Cadastro. 

§ 1.° A Turma de Classificação e Lotação compete: 

I - estudar e emitir parecer sôbre criação, alteração, clas
sificação, supressão, extinção e transferência de cargos e fun
ções gratificadas, na área de sua jurisdição; 

II - estudar as necessidades de pessoal das repartições ju
risdicionadas e propor sua lotação numérica; 

III - instruir processos relativos a readaptação. 

§ 2.° - Os processos de readaptação devem ser encaminha
dos diretamente pelas Delegacias ao Grupo de Trabalho incum
bido de examiná-los. 

§ 3.° À Turma de Orientação Funcional compete: 

I - orientar as repartições na administração de seu pessoal 
e assisti-las na satisfação de suas necessidades; 

II - assistir os funcionários nas suas relações com a admi
nistração pública e encaminhar a solução das questões que sur
girem na sua vida funcional, exceto as de competência de outros 
órgãos, e providenciar o respectivo expediente. 

§ 4.° A Turma de Pagamentos compete: 

I - processar fôlhas de pagamentos, elaborar relações dos 
descontos obrigatórios e autorizados, bem como conferir os che
ques ou bilhetes com o extrato dos lançamentos feitos em fôlhas; 

II - organizar e manter em dia a ficha financeira indivi-
dual de todos os servidores, cujo pagamento se processar pela 
Delegacia; 

In - proceder à averbação e classificação dos descontos e 
consignações exercendo a fiscalização necessária; 

IV - instruir (!;s processos relativos às Caixas Econômicas, 
cauções, benefícios, pecúlios e depósitos em geral; 

V - expedir guias de vencimentos dos servidores transfe
ridos ou removidos com mudança de sede; 

VI - coordenar, para serem fornecidos ao órgão competen
te, os elementos necessários à elaboração da proposta orça
mentária; 

VII - expedir certidões de tempo de serviço; 
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VII! - prdcessat o pagamento por exercícios findos. 

§ 5.° A Turma de Assistência Médico-Social compete: 

I - estabelecer medidas de medicina preventiva; 

11 - promover a higiene dos locais de trabalho; 

III - prestar socorros de urgência; 

IV - prestar assistência médica aos servidores e suas fa
mílias; 

V - realizar exames prévios, periódicos e ocasionais dos 
servidores; 

VI - realizar os exames periciais previstos em lei, para 
posse, exercício, contrôle de faltas e licenças; 

VII - participar de juntas médicas nos casos previstos 
em lei; 

VIII - organizar a ficha de saúde de todos os servidores 
sob jurisdição da Delegacia. 

§ 6.° A Turma de Pessoal Inativo e de Pensionistas com
pete executar todos os serviços e encargos concernentes ao 
pessoal inativo e pensionistas, bem como processar 03 paga
mentos relativos aos mesmos, no âmbito da Delegacia. 

§ 7.° Ao Cadastro compete: 

I - organizar e manter atualizados o registro da lotação 
numérica e nominal das repartições, os assentamentos indivi
duais dos servidores e o registro de inativos e pensionistas; 

II - expedir certidões de dados constantes dos assenta
mentos indi.viduais; 

111 - emitir carteiras de identidade funcional; 

IV - prestar informações ao órgão central e às outras se
ções sôbre os dados constantes de seus registros sempre que 
solicitados. 

V - averbar tempo de serviço dos servidores, a pedido ou 
ex offício. 

B - Da Seção de Material e Orçamento 

Art. 24. A Seção de Material e Orçamento (S.M.O.) com
pete: 
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I - organizar e encaminhar aos órgãos abastecedores as 
requisições de materiais necessários aos serviços; 

II - aceitar e receber, de acôrdo com a legislação, o ma
terial requisitado, mantendo atualizado o registro de estoque; 

III - providenciar o consêrto e conservação dos bens. mó
veis da Delegacia; 

IV - propor normas para aplicação e consumo de material; 

V - manter sob sua guarda e conservação todo o material 
que lhe fôr entregue para fornecimento às seções; 

VI - distribuir e redistribuir o material em estoque; 

VII - proceder ao recolhimento de material inservível ou 
fora de uso; 

VIII - orientar os setores da Delegacia na preparação das 
respectivas propostas orçamentárias; 

IX - preparar a proposta orçamentária da Delegacia; 

X - elaborar, de acôrdo com instruções superiores, planos 
de economia ou fundos de reserva; 

XI - coligir dados relativos à eventual receita arrecadada 
e à despesa paga; 

XII - examinar e instruir os planos de aplicação de cré
ditos, deferidos à Delegacia; 

XIII - administrar e escriturar, de acôrdo com a orienta
ção e as instruções do órgão competente, os créditos orçamen
tários e adicionais distribuídos à Delegacia; 

XIV - preparar o balancete mensal da movimentação dos 
créditos distribuídos à Delegacia; 

XV - opinar a respeito de pedidos de aplicação de créditos 
em regime de exceção; 

XVI - opinar sôbre quaisquer expedientes, quando dêles 
decorrer despesa para a Delegacia. 
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C - Da Seção de Comunicações 

Art. 25. A Seção de Comunicações compreende: 

Turma de Recebimento e Expedição 

Arquivo. 

§ 1.0 A Turma de Recebimento e Expedição compete: 



I - receber, numerar, classüicar, organizar, registrar e dis
tribuir processos e outros documentos; 

II - controlar o andamento dos processos, prestando infor
mações sôbre a respectiva localização; 

IH - orientar o público quanto ao modo de apresentar re
querimentos, sugestões e reclamações; 

IV - dar conhecimento aos interessados de decisões pro
feridas em processos; 

V - numerar, registrar e expedir a correspondência ofi
cial da Delegacia; 

VI - providenciar no sentido de que a e.ntrega da corres
pondência se processe com rapidez e segurança. 

§ 2.° Ao Arquivo compete: 

I ~ guardar e conservar em ordem os processos, livros e 
demais papéis que lhe forem entregues para arquivamento; 

H - classificar e registrar os processos e documentos con
fiados à sua guarda, restaurando-os, quando necessário; 

IH - lavrar, ouvida a autoridade competente, certidões de 
documentos arquivados; 

IV - lavrar certidões de títulos arquivados de aposentados 
e pensionistas, após autorização dos dirigentes dos órgãos a que 
disser respeito o assunto; 

V - fazer juntadas e preparar as fichas de referência ne
cessárias à pronta localização dos processos arquivados. 

D - Da Seção de Administração 

Art. 26. A Seção de Administração (S.A.) compreende: 

Turma de Pessoal 

Turma de Encargos Gerais 

Portaria. 

§ 1.0 A Turma de Pessoal compete tratar de assuntos re
lacionados com o pessoal em exercício na Delegacia. 

§ 2.° A Turma de Encargos Gerais compete executar os 
demais serviços de administração geral, coligindo, igualmente, 
os dados necessários à elaboração do relatório anual. 
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§ 3.° A Portaria compete: 

I - prestar informações ao público sôbre a localização e 
funcionamento dos órgãos da Delegacia bem como sôbre o local 
em que trabalham seus servidores; 

li - promover a limpeza e conservação das dependências 
da Delegacia; 

III - executar o serviço de ascensores, quando houver; 

IV - exercer vigilância permanente nos lugares de entra· 
da e saída, especii:tlmente nos setores de maior contato com o 
público; 

V - executar outros serviços correlatos com suas ativida:
des, que lhe forem atribuídos. 

E - Da Tesouraria 

Art. 27. A Tesouraria (T.) compete centralizar os paga
mentos e guarda de valôres a cargo da respectiva Delegacia e, 
especificamente: 

I - exercer vigilância sôbre todos os valôres a seu cargo, 
propondo medidas de segurança, inclusive policiamento para o 
local em que houver necessidade; 

li - requisitar o suprimento de valôres que tiver de 
movimentar; 

1I1 - dar quitação nos documentos relativos à eventual 
receita arrecadada, recolhendo o saldo aos cofres públicos; 

IV - organizar o registro das procurações, para efeito dos 
pagamentos a serem realizados, examinando se se revestem das 
formalidades legais; 

V - organizar diàriamente demonstração sintética do seu 
movimento financeiro; 

VI - manter registro das fianças e seguro-fidelidade pres
tados por funcionários sujeitos a essa obrigação. 

SEÇÃO lU 

Das Delegacias do Departamento de Administração no Pará, 
Paraíba, Espírito Santo, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ala

goas, Goiás, Mato Grosso, Sergipe, Piauí e Amazonas 

A - Da Seção de Pessoal 

Art. 28. A Seção de Pessoal (S.P.) compreende: 
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Turma de Pessoal Ativo 

Turma de Pessoal Inativo e de Pensionistas 

',Turma de Assistê~cia Médico-Social. 

§ 1.0 A Turma de Pessoal Ativo compete: 

I --.: estudar e emitir parecer sôbre criação, alteração,classi
ficação, supressão, extinção e transferência de cargos e funções 
gratificadas, na área de sua jurisdição; 

II - estudar as necessidades de 'pessoal das repartições ju
r~dicionadas e propor sua lotação numérica; 

nI- instruir processos relativos areadavtação; 

IV - assistir os funcionários nas suas relações com a admi
nistração pública e encaminhar as questões que surgirem na 
sua vida funcional, exceto as de competência de outros órgãos, 
e providenciar o respectivo expediente; 

V - processarfôlhas de pagamentos, elaborar relações dos 
descontos obrigatórios e autorizados, bem como conferir os 
cheques ou bilhetes, com o extrato dos lançamentos feitos em 
fôlhas; 

VI - organizar e manter em dia a ficha financeira indivi
dual de todos os servidores, cujo pagamento se processar pela 
DelegaCia; 

VII - proceder à averbação e classificação dos descontos 
e consignações exercendo a fiscalização necessária; 

VIII- instruir os processos relativos às Caixas Econômicas, 
cauções, benefícios, pecúlios e depósitos em geral; 

'IX - expedir guias de vencimentos dos servidores trans-
feridos ou removidos com mudança de sede; 

X - expedir certidões de tempo de serviço; 

XI - processar o pagamento de exercícios findos; 

XII - organizar e manter atualizados o registro de lotação 
numérica e nominal das repartições e os assentamentos indivi
duais dos servidores; 

XIII - expedir certidões de dados constantes dos assenta
mentos individuais; 

XIV - emitir carteiras de identidade funcional; 

XV - averbar tempo de serviço dos servidores, a pedido 
ou ex officio; 
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XVI - tratar dos assuntos relacionados com o pessoal em 
exercício na Delegacia. 

§ 2.0 Os processos de readaptação devem ser encaminhados 
diretamente pelas Delegacias ao Grupo de Trabalho incumbido 
de examiná-los. 

§ 3.0 A Turma de Pessoal Inativo e de Pensionistas com
pete: 

I - examinar e instruir os processos sôbre abono provisório 
dos servidores inativos e dos funcionários em disponibilidade; 

II - instruir os processos de habilitação do montepio civil, 
concessões do montepio e pensões especiais dos servidores ina
tivos e pensionistas; 

III - expedir e conferir os títulos declaratórios da inati
vidade bem como as apostilas, nos títulos de. pensão, de servi
dores públicos civis e pensionistas; 

IV - organizar e manter atualizado o registro de inativos 
e pensionistas. 

§ 4.0 A Turma de Assistência Médico-Social compete pres
tar socorros médicos de urgência aos servidores, realizar visitas 
domiciliares, quando necessárias, realizar os exames periciais 
previstos em lei, para posse, exercício, contrôle de faltas e li
cenças, organizar a ficha de saúde e manter atualizado o 
fichário. 

B - Da Seção de Encargos Gerais 

Art. 29. A Seção de Encargos Gerais (S.E.G.) compete: 

I - organizar e encaminhar aos órgãos abastecedores as 
requisições de materiais necessários aos serviços; 

II - aceitar e receber, de acôrdo com a legislação, o ma
terial requisitado, mantendo atualizado o registro de estoque; 

111 - providenciar o consêrto e conservação dos bens mó
veis da Delegacia; 

IV - propor normas para aplicação e consumo de material; 

V - manter sob sua guarda e conservação todo o, material 
que lhe fôr entregue para fornecimento às seções; 

VI - distribuir e redistribuir o material em estoque; 

VII - proceder ao recolhimento de material inservível ou 
fora de uso; 
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VIII - orientar os setores da Delegacia na preparação das 
respectivas propostas orçamentárias; 

IX - preparar a proposta orçamentária da Delegacia; 

X - examinar e instruir os planos de aplicação de créditos, 
deferidos à Delegacia; 

XI - administrar e escriturar, de acôrdo com a orientação 
e as instruções do órgão competente, os créditos orçamentários 
e adicionais distribuídos à Delegacia; 

XII - preparar o balancete mensal da movimentação dos 
créditos distribuídos à Delegacia; 

XliI - opinar sôbre quaisquer expedientes, quando dêles 
decorrer despesa para a Delegacia; 

XIV- receber, numerar, classificar, organizar, registrar e 
distribuir processos e outros documentos; 

XV - orientar o público quanto ao modo de apresentar 
requerimentos, sugestões e reclamações; 

XVI - numerar, registrar e expedir a correspondência 
oficial da Delegacia; 

XVII - guardar e conservar em ordem os processos, livros 
e demais papéis que lhe forem entregues; 

XVIII - elaborar o relatório anual da Delegacia. 

C - Da Tesouraria 

Art. 30. A Tesouraria (T.) compete centralizar os paga
mentos e guarda de valôres a cargo da respectiva Delegacia e, 
especificamente: 

I - exercer vigilância sôbre todos os valôres a seu cargo, 
propondo medidas de segurança, inclusive policiamento para o 
local em que houver necessidade; 

II - requisitar o suprimento de valôres que tiver de mo
vimentar; 

III - dar quitação nos documentos relativos à eventual 
receita arrecadada, recolhendo o saldo aos cofres públicos; 

IV - organizar o registro das procurações, para efeito dos 
pagamentos a serem realizados, examinando se se revestem das 
formalidades legais; 

V - organizar diàriamente demonstração sintética do seu 
;movimento financeiro; 
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VI ~ manter registro das fianças e seguro·fidelidade pres
tados por funcionários sujeitos a essa obrigação. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIçõES DO PESSOAL 

Art. 31. Ao Delegado compete: 

I - dirigir, coordenar e supervisionar os trabalhos da De
legacia; 

11 - baixar portarias, instruções e ordens de serviço; 

111 - opinar nos papéis ique tenham de ser submetidos à 
apreciação do Diretor do D.A; 

IV - propor ao Diretor do Departamento de Administração 
as medidas necessárias à mais fácil execução dos serviços; 

V - designar e dispensar os ocupantes das funções gratifi
cadas existentes nas respectivas unidades; 

VI - indicar ao Diretor do Departamento de Administração 
o servidor que deverá ser designado seu substituto; 

VII - antecipar ou prorrogar o período normal de tra
balho; 

VIII - aprovar a escala de férias de seu pessoal; 

IX - distribuir, pelas respectivas dependências, o pessoal 
lotado na Delegacia; 

X - autorizar despesas e requisitar pagamentos à conta 
dos créditos orçamentários e adicionais movimentados na De
legacia; 

XI - requisitar transporte de pessoal e material, sob qual
quer modalidade, para atender aos serviços da Delegacia; 

XII - conceder diárias e ajudas de custo, por prestação de 
serviços fora da sede; 

XIII - elogiar os seus subordinados e, quando fôr o caso, 
impor-lhes penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 15 
dias, propondo à autoridade competente a aplicação de penali
dade maior; 

XIV - organizar, anualmente, o plano de trabalho; 

XV - expedir boletins de merecimento dos funcionários 
diretamente subordinados; 



XVI - apresentar, anualmente, ao Diretor do Departamen
to de Administração, relatório dos trabalhos da Delegacia; 

XVII - determinar a instauração de processo administra
tivo; 

XVIII - autorizar a execução de serviço externo e fora da 
sede; 

XIX - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária da 
Delegacia; 

XX - delegar competência aos seus subordinados, para 
praticarem atos de sua alçada; 

XXI - visar certidões, atestados e documentos. 

Art. 32. Ao Chefe de Serviço, Chefes de Seção e Encarre
gados de Turma incumbe: 

I - opinar nos processos que lhes forem encaminhados, 
distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes fôr diretamente su: 
bordinado, orientando e fiscalizando sua execução; 

II - apresentar, no prazo que fôr determinado, o relatório 
dos trabalhos realizados, em andamento e planejados; 

III - propor medidas convenientes à boa execução dos tra
balhos; 

IV - expedir boletins de merecimento dos seus servi-
dores; 

V - organizar a escala de férias de seu pessoal; 

VI - indicar os seus respectivos substitutos; 

VII - propor a designação dos ocupantes de funções grati~ 
ficadas, dentro de cada unidade. 

Parágrafo único. Compete ainda ao Chefe de Serviço e 
Chefes de Seção elogiar e aplicar penas disciplinares, 
inclusive a de suspensão até 8 dias, e representar, quando a pe
nalidade não couber na sua alçada, à autoridade imediatamente 
superior. 

Art. 33. Ao Secretário do Delegado incumbe: 

I - atender as pessoas que desejarem comunicar-se com o 
Delegado, encaminhando-as, ou dando a êste conhecimento do / 
assunto; 

II - representar o Delegado, quando para isso fôr desig
nado; 
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In - redigir a correspondência pessoal do Delegado; 

IV - executar os demais serviços que lhe forem atribuídos. 

Art. 34. Aos demais servidores, em exercício na Dele
gacia, cabe executar os trabalhos de que forem incumbidos pelos 
chefes imediatos observadas as normas legais vigentes. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇõES GERAIS 

Art. 35. Serão substituídos, automàticamente, em seus im
pedimentos e faltas eventuais, até 30 dias: 

I - o Delegado, pelo Chefe de Serviço, ou por um Chefe 
de Seção de sua indicação; 

H - o Chefe de Serviço, por um Chefe de Seção de sua 
indicação; 

IH - os Chefes de Seção, por funcionários de sua indicação, 
escolhidos dentre os Encarregados de Turma; 

IV - os Encarregados de Turma, por funcionários de sua 
indicação. 

Parágrafo umco. Haverá, sempre, servidores previamente 
designados para as substituições de que trata o artigo. 

Art. 36. O horário normal de trabalho será fixado pelo 
Delegado, respeitado o número de horas semanais ou mensais, 
estabelecido para o serviço público. 

Art. 37. Os casos omissos, que envolvem matéria regimen
tal, serão resolvidos pelo Delegado. 

Brasília, 
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DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 



DECRETO N.o DE DE DE 196 

Aprova o Regimento do Departamento 
de Arrecadação do Ministério da Fazenda 
e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, item I, da Constituição, e nos têrmos do art. 21 
da Lei n.o 4.503, de 30 de novembro de 1964, 

DECRE'l1A: 

Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento do Departamento de 
Arrecadação do Ministério da Fazenda, que com êste baixa. 

Art· 2.° Ficam criadas na Parte Permanente do Quadro 
de Pessoal do Ministério da Fazenda, nos têrmos do art. 11 da 
Lei n.o 3.780, de 12 de julho de 1960, as funções gratificadas 
constantes da Tabela anexa a êste Decreto. 

Art. 3.° Ficam extintas na Parte Permanente do Quadro 
de Pessoal do Ministério da Fazenda tôdas as funções gratifi
cadas que existiam no Departamento de Arrecadação. 

Art. 4.° As despesas indispensáveis ao reaparelhamento dos 
serviços e à reestruturação dos órgãos que integram o Departa
mento de Arrecadação, inclusive as decorrentes das funções 
gratificadas criadas neste Decreto, correrão pelo saldo das do
tações orçamentárias próprias e por conta do crédito especial 
aberto pelo Decreto n.O 55.772, de 19 de fevereiro de 1965. 

Art. 5.° São extintas as Delegacias Seccionais do Depar
tamento de Arrecadação, passando as respectivas atribuições a 
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serem exercidas pelas Exatorias e pelas Agências de Arreca
dação. 

Art. 6.° São extintas as Tesourarias do Departamento de 
Arrecadação, passando as respectivas atribuições a serem exer
cidas pelas Exatorias, pelas Agências de Arrecadação, pelas Te
sourarias das Delegacias do Departamento de Administração, 
pelos estabelecimentos bancários oficiais e pelos órgãos do D.e.T. 

Art. 7.° O acervo e as dotações orçamentárias dos órgãos 
ora extintos são transferidos para as Exatorias e Agências de 
Arrecadação e o pessoal que fôr considerado excedente será 
redistribuído às demais repartições do Ministério da Fazenda. 

Art. 8.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 
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DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO 

TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

N.' de I 
Funções 

Denominação Símbolo 

1 Chefe da Divisão Técnica 1F 

1 Chefe do Serviço de Administração 2F 

1 Chefe da Seção de Estudos e Orientação 3F 

1 Chefe da Seção de Estatística 3F 

1 Chefe da Seção de Cadastro 3F 

1 Chefe da Seção de Pessoal 4F 

1 Chefe da Seção de Material 4F 
I 1 Chefe da Seção de Serviços Auxiliares 4F 

1 Secretário do Diretor do D. Ar. 5F I 
2 Auxiliar do Diretor do D. Ar. 6F , 

\ 10 Delegado Regional 1F 

10 Chefe da Seção de Contrôle de Arreca-

I dação 3F 
10 Chefe da Seção de Cadastro 3F 
10 Chefe da Seção de Administração 3F 
10 , Encarregado da Turma de Contrôle el Orientação 7F 
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N.O de \ 
Funções I 

10 

10 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

Denominação 

Encarregado da Turma de Inspeção 

Encarregado da Turma de Estatística 

Encarregado da Turma de Cadastro 

Encarregado da Turma de Preparo do 
Julgamento 

Encarregado da Turma de Pessoal 

Encarregado da Turma de Comunicações 

I 
Encarregado da Turma de Serviços Au

xiliares 

Secretário do Delegado Regional 

300 . Chefe de Exatoria 

150. Agente de Arrecadação 

200 

Símbolo 

7F 
7F 
7F 

7F 
7F 
7F 

7F 
8F 

3F 

4F 



REGIMENTO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1.0 O Departamento de Arrecadação (D .Ar.) tem por 
finalidade: 

I - superintender os serviços de arrecadação e recolhi-:
mento dos tributos e demais rendas da União, salvo quando 
tais atribuições sejam conferidas, por lei, a outros órgãos não 
fazendários; 

n - promover a arre.cadação dessas rendas diretamente ou 
por intermédio da rêde bancária e Agências do Departamento 
dos Correios e Telégrafos; 

In - proceder à inscrição das pessoas jurídicas e adminis
trar o sistema de número cadastral básico; 

IV - executar, nas localidades não servidas por fiscaliza
ção específica, serviços auxiliares relac~onados com o contrôle 
e fiscalização de tributos federais. 

CAPÍTULO n 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art.2.0 O Departamento d~ Arreca.4açãQ ~ constituído de: 
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Órgão Central 

Orgãos Regionais 

Órgãos Locais. 

Art. 3.° O Órgão Central compõe-se de: 

Divisão Técnica (D.T.) 

Serviço de Administração (S. A.) . 

Art. 4.° Os Órgãos Regionais são as Delegacias Regionais 
de Arrecadação (D.R.Ar.). 

Art. 5.° Os Órgãos Locais são as Exatorias e as Agências 
de Arrecadação. 

Art. 6.° As Delegacias Regionais de Arrecadação, em nú
mero de dez (10), terão sede nas Capitais abaixo indicadai e 
jurisdição nos seguintes Estados e Territórios, constituídos em 
Regiões: 

P Região - Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso: 
sede - Brasília; 

2.a Região - Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia 
e Amapá: 
sede - Belém; 

3.a Região - Maranhão, Piauí e Ceará: 
sede - Fortaleza; 

4.a Região - Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas e Fernando de Noronha: 
sede - Recife; 

5.a Região - Sergipe e Bahia: 
sede - Salvador; 

6.a Região - Minas Gerais: 
sede - Belo Horizonte; 

7.a Região - Espírito Santo, Rio de Janeiro e Guanabara: 
sede - Guanabara; 

8.a Região - São Paulo: 
sede - São Paulo; 

9.a Região - Paraná e Santa Catarina: 
sede - Curitiba; 

10.a Região - Rio Grande do Sul: 
~ede - l?ôfto Alegre. 



Art. 7.° As Exatorias, em número de trezentas (300), serão 
subordinadas às Delegacias Regionais que exerçam jurisdição 
sôbre a área de sua localização. 

§ 1.0 A localização das Exatorias será feita por ato do Di
retor do D.Ar., observadas as reais necessidades da zona geo
fiscal a ser atendida e obedecida a seguinte distribuição: 

P Região: Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso 16 

2.a Região: Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Ron-
dônia e Amapá ...................... 12 

3 .. Região: Maranhão, Piauí e Ceará .......... 30 

4.a Região: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernam-
buco, Alagoas e Fernando de Noronha. 34 

5.a Região: Sergipe e Bahia..................... 20 

6.a Região: Minas Gerais ........................ 60 

7.a Região: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Gua-
nabara ............................. 12 

8.a Região: São Paulo ........................... 60 

9.a Região: Paraná e Santa Catarina ............ 24 

10.a Região: Rio Grande do Sul.................. 32 

§ 2.° Na distribuição das Exatorias pelas diversas regiões, 
será feita a fusão das Exatorias atualmente existentes, extin
guindo-se, automàticamente, as que excederem do limite fixado 
para cada região. 

§ 3.° Para atender à necessidade dos serviços, poderão ser 
criadas turmas nas Exatorias. 

Art. 8.° As Agências de Arrecadação, em número de cento 
e cinqüenta (150), são subordinadas às Delegacias Regionais 
que exerçam contrôle imediato sôbre a área de sua jurisdição 
e assim se distribuem: 

La Região: Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. 15 

2.a Região: Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Ama-
pá e Rondônia ...................... 10 

3.a Região: Maranhão, Piauí e Ceará .......... 20 

4.a Região: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernam
buco, Alagoas e FernandQ d~ Noronha 20 
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5.a Região: Sergipe e Bahia ..................... 15 

6.a Região: Minas Gerais ........................ 15 

7.a Região: Guanabara, Estado do Rio de Janeiro e 
Espírito Santo....................... 10 

B.a Região: São Paulo ........................... 15 

9.a Região: Paraná e Santa Catarina.. ........... 15 
10.a Região: Rio Grande do Sul................... 15 

§ 1.0 A jurisdição de cada Agência de Arrecadação será 
fixada por ato do Diretor do D. Ar . 

§ 2.° A criação, ou extinção, de Agências de Arrecadação 
será efetivada por decreto, mediante proposta justificada do Di
retor do Departamento de Arrecadação. 

Art. 9.° O Departamento de Arrecadação será dirigido por 
um Diretor, nomeado em comissão, pelo Presidente da Repúbli
ca, escolhido dentre funcionários do Ministério da Fazenda, que 
possuam experiência administrativa e competência notória. 

Parágrafo único. O Diretor do D. Ar. terá um Secretário 
e dois auxiliares de sua escolha e por êle designados e dispen
sados. 

Art. 10. Os Chefes de Divisão, de Serviço, o Delegado Re
gional, os Chefes de Exatoria e os Chefes de Agência de Arre
cadação serão designados e dispensados pelo Diretor do Depar
tamento, bem como seus respectivos substitutos. 

Art. 11. Os Chefes das Seções, que integram os órgãos do 
D. Ar., serão designados e dispensados pelos respectivos Chefes 
de Divisão e de Serviço e Delegados Regionais e os Encarrega
dos de Turma, pelos Chefes de Seção. 

Art. 12. Os Delegados Regionais terão um Secretário de 
sua escolha e por êles designados e dispensados. 

Parágrafo único. As designações de Delegados Regionais, 
Chefes de Exatoria e de Agência recairão em servidores lota
dos no D.Ar. 

CAPÍTULO IH 

DA ESTRUTURA E COMPEnNCIA DOS óRGÃOS 

SEÇÃO I 

Da Divisão Técnica 

Art. 13. A Divisão Técnica (D.T.) compete o estudo das 
atividades relacionadas com o sistema de aI"l'eçada~~q ~:f~l?~tãria. 



Art. 14. A Divisão Técnica compreende: 

Seção de Estudos e Orientação (S.E.O.) 
Seção de Estatística (S. E.) 
Seção de Cadastro (S.C.). 

Art. 15. A Seção de Estudos e Orientação compete: 

I - sugerir a adoção de meios e processos para melhoria 
do sistema de arrecadação dos tributos e seu contrôle; 

II - opinar, quando determinado, sôbre alterações da le
gislação tributária relativamente à arrecadação e ao recolhi
mento de tributos; 

IH - orientar o órgão central, os regionais e os locais sôbre 
a legislação fiscal no que disser respeito à arrecadação e reco
lhimento dos tributos; 

IV - propor a expedição de instruções e normas de servi
ço aos órgãos subordinados; 

V - apreciar e informar processos provenientes dos órgãos 
subordinados; 

VI - analisar as decisões dos órgãos regionais e sugerir 
providências para a sua uniformização; 

VII - apreciar os relatórios enviaãos pelos órgãos regio
nais e opinar a respeito; 

VIII - opinar sôbre as condições de funcionamento e mé
todos de trabalho dos órgãos subordinados, sugerindo providên
cias para aperfeiçoamento dos serviços. 

Art. 16. A Seção de Estatística compete: 

I - proceder à apuração, crítica e interpretação de dados 
estatísticos sôbre a arrecadação da receita pública, à vista dos 
elementos fornecidos pelos .órgãos regionais e locais; 

II - comparar e analisar dados estatísticos, a fim de re
gistrar as oscilações da arrecadação da receita pública, fazendo 
as devidas comunicações às autoridades competentes, para as 
providências cabíveis; 

III - proceder à apuração das quotas a serem distribuídas 
aos Municípios com base na arrecadação do impôsto de consu
mo e do impôsto de renda, na forma da legislação em vigor; 

IV - apreciar e registrar os relatórios apresentados pelos 
Municípios sôbre a aplicaçãol em b~mefíciQ de ordem rural, de 



metade da quota que lhes é adjudicada sôbre a arrecadação do 
impôsto de renda, nos têrmos da legislação vigente. 

Art. 17. A Seção de Cadastro compete: 

I - manter atualizado o Cadastro Geral de Contribuintes; 

II - dirigir, supervisionar e orientar, na forma que fôr es
tabelecida, os serviços de inscrição no Cadastro Geral das fir
mas individuais e demais pessoas jurídicas de direito privado, 
inclusive as domiciliadas no exterior, que possuam capitais apli
cados no País; 

IH - articular-se com outros órgãos fazendários para inter
câmbio de informações fiscais e generalização do sistema de 
número cadastral básico; 

IV - fornecer aos órgãos regionais dados apurados de ou
tras fontes para atualização de seus cadastros; 

V - elaborar modelos de formulários para inscrição no Ca
dastro Geral de Contribuintes; 

VI - executar os demais atos de administração do Cadas
tro que lhe forem cometidos pelo Diretor. 

SEÇÃO H 

Do Serviço de Administração 

Art. 18. Ao Serviço de Administração (S.A.) compete 
prestar e orientar os serviços de administração geral que se 
fizerem necessários à execução dos trabalhos do Departamento. 

Art. 19. O Serviço de Administração compreende: 

Seção de Pessoal (S. P . ) 

Seção de Material (S. M. ) 

Seção de Serviços Auxiliares (S. S. A.) . 

Art. 20. A Seção de Pessoal compete: 

I - orientar o órgão central, os regionais e os locais sôbre 
a aplicação da legislação de pessoal; 

II - manter atualizados os assentamentos do pessoal do 
DepartamentQ; 



UI - preparl3.r os atos referentes à designação e movimen
tação do pessoal de competência do Diretor; 

IV - emitir os documentos de identificação dos servidores 
e submetê-los à assinatura do Diretor; 

V - controlar a freqüência do pessoal do órgão central; 
VI - opinar sôbre questões relativas a direitos, vantagens, 

deveres e responsabilidades dos servidores; 

VII - preparar, para remessa aos órgãos competentes, ex
pedientes relativos ao pagamento do pessoal; 

VIII - executar os demais atos de administração de pes
soal que lhe forem cometidos pelo Diretor. 

Art. 21. A Seção de Material compete: 

I - requisitar, receber, conferir, registrar, guardar e dis
tribuir material permanente e de consumo para uso dos órgãos 
do Departamento; 

11 - organizar o inventário dos bens móveis em uso nas 
dependências do Departamento; 

111 - administrar as dotações orçamentárias destinadas à 
compra de material e equipamento para o Departamento, man
tendo atualizados os necessários registros; 

IV - orientar os órgãos subordinados na fixação das quan
tidades de material distribuído; 

V - manter contrôle do material distribuído; 

VI - providenciar o consêrto, conservação e recuperação 
de móveis, máquinas e equipamentos; 

VII - catalogar os modelos e impressos em uso; 

VIII - manter contrôle do estoque mínimo de material de 
uso mais freqüente; 

IX - apresentar ao Chefe do Serviço de Administração, 
tendo em vista os pedidos dos demais órgãos do Departamento, 
a estimativa do material de uso corrente que deva ser adquirido; 

X - propor a troca, cessão ou venda do material considera
do em desuso, bem como a baixa de responsabilidade do 
mesmo; 

XI - instruir os processos de aluguel, compra e construção 
de imóveis; 

XII - executar os demais atos de administração de mate-
rial que lhe forem cometidos pelo Diretor. . 



Art. 22. A Seção de Serviços Auxiliares compete: 

I - receber, numerar, registrar e distribuir os papéis, do
cumentos e processos que transitarem pelo órgão central, con
trolando sua movimentação e arquivando-os, quando fôr o caso; 

11 - prestar informações sôbre o andamento dos eJCpedi
entes; 

111 - expedir a correspondência oficial, receber e distribuir 
a que fôr encaminhada ao Departamento; 

IV - elaborar, em articulação com o órgão central e os su
bordinados, a proposta de orçamento do Departamento; 

V - manter registro dos servidores do órgão central, res
ponsáveis por adiantamentos, controlar os respectivos prazos, 
examinar as comprovações! feitas e propor seu encaminhamento 
ao órgão competente; . 

VI - manter, devidamente classificados, livros, revistas e 
outras publicações para consulta dos servidores; 

VII - promover a divulgação de atos, de interêsse do De
partamento; 

VIII - processar despesas à conta dos créditos próprios; 

IX - zelar pela limpeza e conservação das dependências do 
órgão central; 

X - executar outros serviços de natureza auxiliar que lhe 
forem atribuídos pelo Diretor. 

SEÇÃO 111 

Das Delegacias RegionaM de Arrecadação 

Art. 23. As Delegacias Regionais de Arrecadação (D.R.Ar.) 
compete orientar e executar as atividades relativas à arrecada
ção da receita pública. 

Art. 24. As Delegacias Regionais de Arrecadação com
preendem: 

Seção de Contrôle de Arrecadação (S.C.Ar.) 

Seção de Cadastro (S. C. ) 

Seção de Administração (S.Ad.). 

Art. 25. A Seção de Cootrôle de Arrecadação compreende: 



Turma de Contrôle e Orientação 

Turma de Inspeção 

Turma de Estatística. 

§ 1.0 A Turma de Contrôle e Orientação compete: 

I - executar o contrôle da arrecadação e do recolhimento 
da receita efetuado por interm:édio das Exatorias, das Agências 
de Arrecadação, das Tesourarias das Delegacias do Departa
mento de Administração, dos estabelecimentos bancários e das 
Agências do Departamento dos Correios e Telégrafos localiza
dos na área de jurisdição da repartição; 

II - velar pela observância dos métodos e processos de 
arrecadação e recolhimento, que tiverem sido aprovados; 

III - orientar os órgãos de Arrecadação quanto aos servi
ços de arrecadação e recolhimento da receita; 

IV - sugerir, justificadamente, a criação ou extinção de 
órgãos locais, a transferência de suas sedes, ou alteração de suas 
áreas de jurisdição; 

V - expedir instruções para a fiel execução das normas 
e métodos de trabalho a}i>rovados por autoridade superior e ins
truir consultas que lhe forem feitas pelos órgãos subordinados; 

VI - classificar a receita total arrecadada na área de sua 
jurisdição; 

VII - auxilia-r o Delegado na uniformização das decisões 
proferidas, mantendo para êsse fim arquivos e fichários das so
luções por êle adotadas; 

VIII - apreciar os relatórios de atividades dos órgãos su
bordinados; 

IX - providenciar a entrega ao Estado e aos Municípios, 
dentro do prazo máximo de trinta dias, do produto da arreca;.. 
dação, na fonte, do impôsto a que se refere o art. 8.°, n.o lI, da 
Emenda Constitucional n.O 18, de 1 de dezembro de 1965, inci
dente sôbre a renda das obrigações de sua dívida ativa e sôbre 
os proventos dos seus servidores e dos de suas autarquias; 

X - executar outros serviços relacionados com o contrôle 
da arrecadação, que lhe forem atribuídos pelo Delegado, inclu
sive a demonstração diária da receita e despesa e ° preparo das 
guias de recolhimento da renda diária e dos depósitos ao Banco 
do Brasil S. A. 
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§ 2.° A Turma de Inspeção compete: 

I - supervisionar os serviços de inspeção nos órgãos arre
cadadores; 

II - coordenar os trabalhos de inspeção na área de juris
dição da Delegacia, organizando planos, roteiros e rotinas de 
inspeção; 

III - indicar servidores da Delegacia para proceder à ins
peção nos órgãos autorizados a arrecadar rendas federais; 

IV - apreciar relatórios de inspeção, instruindo-se e pro
pondo providências para sanar irregularidades constatadas; 

V - propor a remessa de relatórios de inspeção ao Depar
tamento, com parecer conclusivo sôbre a situação das reparti
ções inspecionadas; 

VI - sugerir ao Delegado medidas tendentes à uniformi
zação dos processos de inspeção e ao aperfeiçoamento dos ser
viços; 

VII - propor .a instituição de modelos padronizados de re
latórios de inspeção; 

VIII - exercer atividades necessári.as à boa execução dos 
serviços de inspeção bem como outras que lhe forem cometidas 
pelo Delegado. 

§ 3.° A Turma de Estatística compete: 

I - coligir e fornecer ao órgão central competente dados 
estatísticos sôbre a arrecadação da receita pública; 

II - organizar mapas mensais e anuais da arrecadação e 
dos recolhimentos efetuados; 

lU - fornecer ao órgão central, em coordenação com a Se
ção de Cadastro, outros elementos necessários ao contrôle geral 
da arrecadação e do recolhimento; 

IV - executar outros trabalhos de estatística que lhe forem 
atribuídos pelo Delegado. 

Art. 26. A Seção de Cadastro compreende: 

Turma de Cadastro 

Turma de Preparo de Julgamento. 

§ 1.0 A Turma de Cadastro compete: 
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I - manter o Cadastro de Contribuintes sob jurisdição da 
repartição; 

n - fornecer ao órgão central dados para atualização do 
Cadastro Geral de Contribuintes; 

III - executar outros serviços relacionados com a instru
ção de contribuintes e manutenção de cadastro, na forma das 
instruções em vigor. 

§ 2.° A Turma de Preparo de Julgamento compete: 

I - minutar, sob orientação do Chefe da Seção, decisões 
em processos de consultas sôbre aplicação das normas contidas 
no Regulamento do Cadastro Geral de Contribuintes; 

II - minutar, também sob orientação do Chefe da Seção, 
despachos saneadores e decisórios em processos fiscais instau
rados por infração do Regulamento a que alude o item anterior; 

In - preparar o julgamento dos processos indicados no 
item precedente, quando na cidade sede da repartição não hou
ver órgão local do Departamento; 

IV - manter fichário atualizado das decisões proferidas 
pelo Delegado, assim como coleção das mesmas. 

Art. 27. A Seção de Administração compreende: 

Turma de Pessoal 

Turma de Comunicações 

Turma de Serviços Auxiliares. 

§ 1.0 A Turma de Pessoal compete: 

I - organizar e manter atualizados os assentamentos in
dividuais dos servidores da repartição e órgãos subordinados; 

n - orientar os órgãos subordinados em assuntos de admi
nistração de pessoal; 

In - instruir e encaminhar ao órgão central os proceSSOi 
relativos à movimentação dos servidores; 

IV - organizar os mapas de freqüência dos servidores; 

V - opinar sôbre questões relativas aos servidores, inclu
sive quanto à ação disciplinar que sôbre os mesmos possa incidir; 

VI - preparar, para remessa ao órgão competente. expedi
ente relativo ao pagamento do pessoal; 
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VII - executar os demais atos de administração de pessoal 
que lhe forem cometidos pelo Chefe da Seção. 

§ 2.° A Turma de Comunicações compete: 

I - receber, numerar, registrar e distribuir papéis e pro
cessos que tramitem pela repartição, controlar sua movimenta
ção e arquivá-los, se fôr o caso; 

II - receber e encaminhar, quando não existir órgão pró
prio na localidade, petições, defesas e documentos apresenta
dos por pessoas, contribuintes ou não, relativos a qualquer as
sunto da competência do Ministério da Fazenda; 

III - prestar informações sôbre o andamento de processos; 

IV - expedir a correspondência oficial, receber e distribuir 
a que fôr encaminhada à repartição; 

V - executar outras tarefas, relacionadas com as atribui
ções da Turma, na forma das instruções que forem baixadas 
pelos seus superiores. 

§ 3.° A Turma de Serviços Auxiliares compete: 

I - providenciar a requisição do material permanente e 
de consumo necessário aos serviços da Delegacia e órgãos dire
tamente subordinados; 

II - manter contrôle quantitativo do material distribuído 
aos órgãos integrantes da Delegacia; 

III - manter estoque mínimo de material de uso mais fre
qüente; 

IV - organizar o inventário dos bens sob a responsabili
dade da Delegacia e órgãos subordinados e zelar pela conser
vação dos mesmos; 

V - atestar as faturas referentes à aquisição de material 
e de prestação de serviços; 

VI - coligir, para encaminhamento ao órgão próprio, os 
elementos necessários à elaboração da proposta orçamentária, 
relativamente à Delegacia e seus órgãos subordinados; 

VII - manter o registro dos responsáveis por adiantamen
tos, controlando os respectivos prazos de comprovação; 

VIII - manter ementários de leis, decretos e outros atos, 
bem assim da jurisprudência judiciária e administrativa, para 
consulta dos servidores da Delegacia; 



IX - processar despesas à conta de créditos próprios; 

X - zelar pela limpeza e conservação das dependências da 
Delegacia; 

XI - executar outros serviços de natureza auxiliar que lhe 
forem atribuídos pelo Chefe da Seção. 

SEÇÃO IV 

Das Exatorias 

Art. 28. As Exatorias Federais compete: 

I - arrecadar as rendas da União e tôda e qualquer receita 
que, legalmente, lhes forem atribuídas, orientando os contri
buintes sôbre suas obrigações fiscais; 

II - controlar e classificar a receita arrecadada por inter
médio das Agências de Arrecadação, das Tesourarias das Delega
cias do Departamento de Administração, de estabelecimentos 
bancários e órgãos do D.C.T.; 

III - classificar a receita arrecadada diretamente; 

IV - organizar, de acôrdo com as rubricas orçamentárias, 
demonstrativos mensais e anuais da receita arrecadada direta
mente e por intermédio das Agências de Arrecadação, das Te
sourarias das Delegacias do Departamento de Administração, de 
estabelecimentos bancários e órgãos do D.C.T., encaminhando-os 
à Delegacia Regional respectiva; 

V - organizar e manter atualizado o Cadastro de Contri
buintes sob jurisdição da Exatoria, efetuando as inscrições e 
baixas de acôrdo com as normas do serviço e disposições do 
Regulamento do Cadastro; 

VI - fornecer à Delegacia de sua jurisdição os dados ne
cessários à manutenção e atualização do Cadastro de Contri
buintes; 

VII - intimar os contribuintes e pessoas indicadas nos pro
cessos fiscais que lhes forem encaminhados pelos órgãos prepa
radores e julgadores; 

VIII - receber e encaminhar ao órgão competente petições, 
defesas e documentos apresentados por pessoas, contribuintes ou 
não, relativos a qualquer assunto de competência do Ministério 
da Fazenda; 

218 



IX - executar, na forma dos atos expedidos pelas autori
dades superiores, os serviços auxiliares relacionados com o 
contrôle e a fiscalização de tributos federais; 

X - lavrar têrmos de fiança e de responsabilidade, e dar 
baixa nos mesmos, quando fôr o caso; 

XI - registrar os contratos de valor estimativo e dar baixa 
nos mesmos, quando fôr o caso; 

XII - dar quitaçã6 nos documentos relativos à receita 
arrecadada e recolher o saldo aos cofres públicos dentro dos 
prazos legais; 

XIII - receber depósitos em garantia e outros; 

XIV - efetuar pagamentos e restituições de depósitos, 
quando autorizados; 

XV - organizar o registro das procurações para efeito de 
recebimentos examinando se se revestem das formalidades 
legais; 

XVI - requisitar o suprimento de valôres que tiverem de 
movimentar e a guarda daqueles que tiverem de ser recolhidos 
sob a responsabilidade do órgão junto ao qual funcionam; 

XVII - organizar, diàriamente, demonstração sintética do 
seu movimento financeiro; 

XVIII - arquivar papéis e documentos que não dependam 
de decisão superior; 

XIX - elaborar a proposta orçamentária da Exatoria; 

XX - fornecer certidões; 

XXI - executar as demais atividades de administração 
geral e tarefas auxiliares necessárias ao seu funcionamentGl, 
segundo as determinações emanadas dos órgãos competentes. 

Art. 29. Quando a periodicidade ou o pequeno volume de 
tarefas locais de contrôle, diligências, pagamentos e outros servi
ços a cargo dos Departamentos de Rendas Aduaneiras, do Im
pôsto de Renda e de Rendas Internas não justificarem a criação 
de órgãos próprios, o Diretor do Departamento de Arrecadação 
poderá, por solicitação dos respectivos Diretores, atribuir tais 
encargos a órgãos locais do Departamento de Arrecadação. 

Parágrafo único. As entidades autárquicas poderão, na 
forma da Lei n.O 1.233, de 27 de dezembro de 1950, atribuir às 
Exatorias os serviços de arrecadação de suas receitas. 
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SEÇÃO V 

Das Agências de Arrecadação 

Art. 30. As Agências de Arrecadação compete: 

I - arrecadar as rendas da União e qualquer receita públi
ca, na área de suas respectivas jurisdições; 

H - classificar a receita arrecadada; 

IH - organizar, de acôrdo com as rubricas orçamentárias, 
demonstrativos mensais e anuais da receita arrecadada, enca
minhando-os às Delegacias Regionais correspondentes; 

IV - orientar os contribuintes sôbre suas obrigações fiscais 
no que tange ao recolhimento dos tributos federais; 

V - coligir e fornecer à Delegacia Regional dados estatís
ticos sôbre a arrecadação da receita pública, na área de juris
dição da Agência, na conformidade dos modelos e instruções 
recebidos das autoridades superiores; 

VI - lavrar têrmo de fiança e responsabilidade; 

VII - registrar os contratos de valor estimativo e dar baixa 
nos mesmos, quando fôr o caso; 

VIII - dar quitação nos documentos relativos à receita 
arrecadada e recolher o saldo aos cofres públicos dentro dos 
prazos legais; 

IX - receber depósitos em garantia e outros; 
X - efetuar pagamentos e restituições de depósitos quan

do autorizados; 

XI - organizar o registro das procurações para efeito de 
recebimentos, examinando se se revestem das formalidades 
legais; 

XII - levantar mapas mensais e anuais nos quais se verifi
q'ut:o estado da arrecadação, na área de sua jurisdição, e o seu 
aumento ou diminuição em igual período dos anos anteriores; 

XIII - manter atualizado o Cadastro de Contribuintes sob 
a jurisdição da repartição, bem como informações indispensá
veis à identificação, localização e classificação das firmas indi
viduais e demais pessoas jurídicas de direito privado, inclusive 
as domiciliadas no exterior, e de seus estabelecimentos; 

XIV - preparar e expedir intimações e outros pedidos de 
esclarecimentos ou informações aos contribuintes residentes ou 
domiciliados na sua jurisdição; 
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xv - autenticar os livros e demais documentos fiscais, 
previstos em lei, dos contribuintes registrados, exceto os das 
exigências de leis atribuídas a outros órgãos; 

XVI - expedir guias de recolhimento das importâncias 
exigidas em processos instaurados por infração do Cadastro 
Geral de Contribuintes; 

XVII - tratar dos assuntos referentes ao pessoal da Agên
cia, velando pelo fiel cumprimento da legislação respectiva; 

XVIII - fornecer os elementos necessários à elaboração 
da proposta orçamentária da Agência; 

XIX - executar, segundo as instruções emanadas dos 
órgãos competentes, outras atividades de administração geral e 
tarefas auxiliares necessárias aos serviços da repartição ou que 
lhe forem atribuídas; 

XX - receber e encaminhar ao órgão competente petições, 
defesas e documentos apresentados por pessoas, contribuintes 
ou não, relativos a qualquer assunto de competência do Ministé
rio da Fazenda. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUiÇõES DO PESSOAL 

Art. 31. Ao Diretor do Departamento de Arrecadação com
pete: 

I - superintender os trabalhos do Departamento e órgãos 
subordinados respondendo, perante a autoridade superior, pela 
sua regularidade; 

11 - apresentar à autoridade superior relatório anual das 
atividades do Departamento; 

111 - designar e dispensar o Chefe da Divisão Técnica, do 
Serviço de Administração, os Delegados Regionais, os Chefes 
de Exatoria e os Chefes de Agência; 

IV - designar e dispensar seu secretário e auxiliares; 

V - propor a lotação do Departamento; 

VI - distribuir o pessoal pelas unidades de trabalho do De
partamento; 

VII - movimentar b pessoal do Departamento, respeitada 
a lotação estabelecida; 
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VIII - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive de 
suspensão até trinta dias, propondo à autoridade superior a 
aplicação das que excederem de sua alçada; 

IX - antecipar ou prorrogar o expediente do órgão central, 
bem como estabelecer horários especiais de trabalho; 

X - convocar, quando julgar conveniente, os Delegados 
Regionais e os Chefes de Exatorias e Agências para tratar de 
assunto de interêsse do serviço; 

XI - expedir boletins de merecimento dos servidores que 
lhe forem diretamente subordinados e aprovar a escala de férias; 

XII - empenhar despesas e requisitar pagamentos ou adian
tamentos, dentro dos créditos distribuídos ao Departamento; 

XIII - distribuir dotação orçamentária ou créditos especiais 
aos órgãos regionais e locais; 

XIV - determinar a instauração de processo administra
tivo; 

XV - baixar portarias, circulares, instruções e ordens de 
serviço; 

XVI - designar servidores em exercício no Departamento 
para serviço, missão ou estudo em qualquer ponto do território 
nacional, inclusive para visitas de inspeção a órgãos regionais 
e locais; 

XVII - arbitrar diárias e ajudas de custo, por prestação 
de serviços fora da sede; 

XVIII - admitir estabelecimentos bancários no convê
nio para arrecadação da receita orçànientária, na forma das nor
mas fixadas pelo Ministro da Fazenda; 

XIX - encaminhar à autoridade superior, na forma das 
instruções em vigor, a proposta orçamentária do Departamento; 

XX - assinar documentos de identificação dos servidores 
do órgão central; 

XXI - propor à autoridade superior a designação de seu 
substituto eventual; 

XXII - delegar competência aos seus subordinados para 
praticarem atos de sua alçada. 

Art. 32. Aos Chefes de Divisão e de Serviço compete: 

I -. dirigir e fiscalizar os trabalhos do órgão respectivo; 
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II - apresentar, anualmente, relatório das atividades do 
órgão; 

III - antecipar ou prorrogar o expediente; 

IV - distribuir o serviço pelos órgãos ou servidores imedia
tamentesubordinados; 

V - preencher boletins de merecimento e conceder férias 
aos servidores subordinados; 

VI - baixar instruções e normas internas de trabalho; 

VII - sugerir quaisquer medidas consideradas necessárias 
ao aperfeiçoamento dos serviços; 

VIII - comunicar qualquer irregularidade constatada; 

IX - indicar o seu substituto eventual; 

X - emitir parecer em processos que lhe sejam subme
tidos; 

XI - exercer outras atribuições que lhes sejam cometidas 
pelos superiores hierárquicos; 

XII - elogiar e aplicar penas disciplinares ao pessoal subor
dinado, inclusive de suspensão até quinze dias, e propor aO 
Diretor do Departamento a aplicação de penalidade. maior. 

Art. 33. Aos Delegados Regionais compete: 

I - superintender os trabalhos da repartição e órgãos su
bordinados, respondendo pela regularidade dos mesmos;· 

II - julgar, em primeira instância, os processos instaurados 
por infração às normas pertinentes ao Cadastro Geral de Con
tribuintes; 

III - baixar portarias, circulares, instruções e ordens de 
serviço; 

IV - elogiar e aplicar penas disciplinares aos servidores da 
repartição, inclusive de suspensão até quinze dias, propondo,. à 
autoridade competente, a aplicação de penalidade que exceder 
de sua alçada; 

V - designar e dispensar os ocupantes de funções gratifica
das, atribuídas à Delegacia, e seus substitutos; 

VI - assinar contratos de locação de imóveis para uso da 
repartição e órgãos subordinados; 

VII - distribuir os servidores pelas unidades de trabalho 
da repartição; 



VIII - apresentar ao Diretor relatório das atividades da 
repartição e órgãos subordinados; 

IX - expedir boletins de merecimento e conceder férias 
aos servidores subordinados; 

X - designar servidores em exercício na repartição para 
execução de serviços externos, inclusive visitas de inspeção a 
órgãos jurisdicionados, assim como dos autorizados a arrecadar 
rendas federais; 

XI - arbitrar diárias e ajudas de custo por prestação de 
serviços fora da sede; 

XII - assinar documentos de identificação de servidores 
da repartição; 

XIII - encaminhar ao Departamento de Arrecadação, re
latório de inspeção, acompanhado de parecer conclusivo, quando 
exigidas providências da parte daquele órgão. 

XIV - determinar ou sugerir providências para sanar irre
gularidades constatadas em inspeção; 

XV - determinar a instauração de inquérito administrativo; 

XVI - sugerir ao Diretor a criação e extinção de órgãos 
jurisdicionados, a transferência de suas sedes ou a alteração de 
suas áreas de jurisdição; 

XVII - sugerir medidas tendentes à uniformização dos pro
cessos de inspeção dos órgãos jurisdicionados e modelos de re
latórios de inspeção; 

XVIII - encaminhar ao Departamento a proposta orçamen
tária da repartição e órgãos subordinados; 

XIX - movimentar servidores; 
XX - empenhar despesas e requisitar pagamentos ou adian

tamentos dentro dos créditos distribuídos à ordem da reparti
ção e órgãos subordinados; 

XXI - autorizar restituição de receita, depósitos e cauções; 

XXII - antecipar ou prorrogaI' o expediente da repartição; 

XXIII - delegar competência aos seus subordinados para 
praticarem atos de sua alçada; 

XXIV - requisitar transporte de pessoal e material, para 
atender aos serviços da Delegacia; 

XXV - autorizar o recolhimento do material em desuso, 
inserVÍvel ou em estoque excessivo nos órgãos subordinados; 
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XXVI - autorizar a troca, cessão, incineração ou inutiliza
ção de material e sobras inservíveis, bem como aprovar a baixa 
de responsabilidade, ouvida a Divisão do Material do Ministério. 

Art. 34. Aos Chefes de Exatoria e de Agência de Arre
cadação compete: 

I - dirigir, orientar e coordenar as atividade~ das respecti-
vas repartições; 

11 - expedir portarias e ordens de serviço internas; 

111 - instruir os contribuintes; 

IV - verificar, conferir e preparar os processos instaurados 
por infração do Cadastro Geral de Contribuintes de sua juris
dição, encaminhando-os para julgamento à autoridade compe
tente; 

V - preencher os boletins de merecimento e conceder 
férias aos servidores subordinados; 

VI - requisitar, no interêsse do serviço, franquia postal
-telegráfica; 

VII - aplicar penas disciplinares, inclusive de suspensão 
até oito dias, ao pessoal subordinado, propondo ao seu superior 
a aplicação de penalidade maior; 

VIII - requisitar material permanente ou de consumo à 
Delegacia a que estiver jurisdicionada a Exatoria ou Agência; 

IX - assinar documentos de identificação de servidores; 

X - determinar diligências ou sugerir providências para 
apuração de fatos e de responsabilidades; 

XI - encaminhar à Delegacia a proposta orçamentária do 
órgão; 

XII - visar os mapas mensais e anuais da receita arreca
dada, antes de serem encaminhados à Delegacia; 

XIII - exercer outras atribuições que lhes forem come
tidas pelos seus superiores. 

Art. 35. Aos Chefes de Seção e Encarregados de Turma 
compete: 

I - dirigir e fiscalizar os trabalhos do órgão respectivo; 

11 - apresentar, anualmente, relatório das atividades dQ 
órgão; 



III - distribuir o serviço pelos órgãos ou servidores imedia
tamente subordinados; 

IV - preencher boletins de merecimento dos servidores su-
bordinados e conceder-lhes férias; 

V - baixar instruções e normas internas de trabalho; 

VI - indicar o seu substituto eventual; 

VII - comunicar qualquer irregularidade constatada; 

VIII -sugerir quaisquer medidas consideradas necessárias. 

Parágrafo único. Aos Chefes de Seção compete ainda elo
giar e aplicar penas disciplinares ao pessoal subordinado, inclu
sive de suspensão até oito dias, e propor ao chefe imediato a 
aplicação de penalidade maior. 

Art. 36. Aos Secretários incumbe: 

I - atender as pessoas que desejarem comunicar-se com as 
autoridades a que estão subordinados, encaminhando-as ou 
dando a estas conhecimento do assunto por tratar; 

li - representar a autoridade, quando para isso forem de
signados; 

111 - redigir a correspondência pessoal do Diretor do órgão; 

IV - executar os demais serviços que lhes forem cometi
dos pela autoridade a que estão subordinados. 

Art. 37. Aos Auxiliares do Diretor e aos demais servidores 
cabe executar os trabalhos de que forem incumbidos pelos chefes 
imediatos, observadas as normas legais e regulamentares em 
vigor. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 38. O Departamento de Arrecadação terá lotação fi
xada em decreto, obedecidas as seguintes normas: 

I - a lotação dos cargos de Exator e Auxiliar de Exatoria 
será feita por Estado; 

11 - os demais cargos integrarão a lotação' única do Depar
tamento. 
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Art. 39 .. 0 l:7e'legaao Regional poderá, eventualmente, mo
vimentar, por tempo determinado, servidores na área de juris
dição da respectiva Delegacia, a fim de atender às necessidades 
dos serviços, ou quando previsto acréscimo acentuado de volume 
de arrecadação e conseqüente aumento de trabalho em deter
minad.o local. 

Art. 40. O Departamento de Arrecadação terá o horário 
de trabalho que fôr fixado para as repartições do Ministério 
da Fazenda. 

Parágrafo único. O órgão central, os regionais e locais 
poderão ter seus horários de trabalho antecipados ou prorro
gados, na forma prevista neste Regimento. 

Art. 41. Serão substituídos, em seus impedimentos e faltas 
eventuais, até trinta dias: 

I - o Diretor, pelo Chefe da Divisão Técnica; 

II - o Chefe da Divisão Técnica e do Serviço de Adminis
tração, por Chefe de uma das Seções subordinadas; 

IH - os Chefes de Seção, por servidores de sua escolha, 
que lhe estejam subordinados; 

IV - os Delegados Regionais, por ocupantes de função grati
ficada na respectiva Delegacia; 

V - os Chefes de Seção, de Exatoría e de Agência, Encar
regados de Turma, por servidores em exercício no setor res
pectivo. 

Art. 42. O Diretor do Departamento de Arrecadação fixará, 
em atos próprios, as rotinas, modelos e normas de serviço que 
serão reunidos em "Manual de Serviço", obrigatoriamente 
existente em cada unidade de trabalho do Departamento. 

Art. 43. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do 
Departamento de Arrecadação. 

Brasília, 



DEPARTAMENTO FEDERAL DE COMPRAS 



DECRETO N.o DE DE DE 196 

Aprova o Regimento do Departamento 
Federal de Compras. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 87, item I, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento do Departamento Fe
deral de Compras, assinado pelo Ministro de Estado da Fazenda, 
e que acompanha o presente Decreto. 

Art. 2.° Ficam criadas, na Parte Permanente do Quadro 
de Pessoal do Ministério da Fazenda, nos têrmos do art. 11 da 
Lei n.o 3.780, de 12 de julho de 1960, as funções gratificadas 
constantes da Tabela anexa a êste Decreto, extinguindo-se as 
funções gratificadas atualmente existentes. 

Art. 3.° tste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasilia, 
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DEPARTAMENTO FEDERAL 
DE COMPRAS 

TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

N.o de 
Denominação 

I Funções Símbolo 

ORGAO CENTRAL 

1 Chefe do Serviço de Administração l-F 

1 Chefe da Seção de Estudos de Materiais 2-F 

1 Chefe da Seção de Contrôle 2-F 

1 Chefe da Seção de Mercados e Estatística 2-F 

1 Chefe da Seção de Orientação e Fisca-
lização 2-F 

1 Chefe da Seção de Pessoal e Material 3-F 

1 Chefe da Seção de Tarefas Auxiliares 3-F 

1 Secretário do Diretor do D. F . C . 4:-F 

1 Secretário do Diretor da D.Ct. lS-F 

1 Secretário do Diretor da D. C . 5-F 

1 Secretário do Chefe do S. A. 6-F 

2 Auxiliar do Diretor do D. F . C . 5-F 
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2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

AGtNCIAS 
Na Guanabara e São Paulo 

Agente 

Chefe da Seção Técnica 

Chefe da Seção Comercial 

Chefe da Seção de Contrôle e Estoque 

Encarregado da Turma de Adminis-
tração 

Encarregado da Turma de Revisão e Re
quisições 

Encarregado da Turma de Estudos de 
Materiais 

Encarregado da Turma de Propostas 

Encarregado da Turma de Aquisições 

Encarregado da Turma de Cadastro e 
Registro de Preços 

Encarregado da Turma de Estatística 

Encarregado da Turma de Faturamento 
e Empenhos 

Encarregado da Turma de Fiscalização 

Encarregado da Turma de Contrôle 

Encarregado da Turma de Estoque 

Secretário do Agente 

l-F 

3-F 

3-F 

3-F 

6-F 

6-F 

6-F 

6-F 

6-F 

6-F 

6-F 

6-F 

6-F 

6-F 

6-F 

8-F 

Em Brasília, Belo Horizonte, Pôrto Alegre e Recife 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Agente 

Chefe da Seção Técnica 

Chefe da Seção Comercial 

Chefe da Seção de Contrôle e Estoque 

Encarregado da Turma de Administração 

Secretário do Agente 

2F 

5-F 

5-F 

5-F 

6-F 

9-F 



REGIMENTO IDO DEPARTAM~NTO FEDERAL DE COMPRAS 
DO MINISTíRIO DA FAZENDA 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1.0 O Departamento Federal de Compras (D.F.C.) do 
Ministério da Fazenda, subordinado ao Secretário do Tesouro, 
éo órgão que tem por finalidade a aquisição de material para 
o Serviço Civil Federal. 

CAPÍTULO 11 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2.° O Departamento Federal de Compras é consti· 
tuído de: 

órgão Central 

Agências de Compras. 

Art. 3.° O Orgão Central compõe-se de: 

Divisão de Contrôle (D.Ct.) 

Divisão Comercial (D.C.) 

Serviço de Administração (S. A. ) . 

Art. 4.° Além da Agência de Compras do D.F.C. em São 
Paulo, ficam criadas as Agências no Distrito Federal e nOl Es
tados da Guanabara, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Per
nambuco. 

Parágrafo único. As Agências compõem-se de: 

Seção Técnica (S.T.) 

Seção Comercial (S.C.) 

Seção de Contrôle e Estoque (S.C.E.) 

Turma de Administração (T.A.). 

Art. 5.° O D.F.C. será dirigido por um Diretor, nomeado, 
em comissão, pelo Presidente da República, escolhido dentre 
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funcionários do Ministério da Fazenda, que possuam experiên
cia administrativa e competência notória. 

Parágrafo único. O Diretor do D. F . C. terá um secretário 
e dois auxiliares de sua livre escolha e por êle designados e 
dispensados. 

Art. 6.° Os Diretores de Divisão serão nomeados, em co:' 
missão, pelo Presidente da República, escolhidos dentre funcio
nários do Ministério da Fazenda. 

Parágrafo único. Os Diretores de Divisão terão um secre
tário de sua escolha e por êles designados e dispensados. 

Art. 7.° O Chefe do Serviço de Administração e os Agen
tes serão designados e dispensados pelo Diretor do D. F.C. 

Parágrafo único. O Chefe do Serviço de Administração e 
os Agentes terão um secretário de sua escolha e por êles desig
nados e dispensados. 

CAPÍTULO IH 

DA ESTRUTURA E COMPETtNCIA DOS ÓRGAOS 

SEÇÃO I 

Da Divisão de Contrôle 

Art. 8.° A Divisão de Contrôle (D.Ct.) compete orientar, 
examinar e controlar, de um modo geral, as compras de ma
terial. 

Art. 9.° A Divisão de Contrôle compreende: 

Seção de Estudos de Materiais (S.E.M.) 

Seção de Contrôle (S. Ct.) . 

Art. 10. A Seção de Estudos de Materiais compete: 

I - promover, para fins de melhor conhecimento dos ma
teriais de uso do Govêrno, pesquisas de ordem técnica e indus
trial, exames de laboratórios e quaisquer outras investigações 
para aquêle resultado; 

II - decidir, quando, nos casos de compra pelas Agências, 
forem oferecidos similares mais baratos, em substituição aos 
artigos originàriamente pedidos; 



III - resolver, quando solicitado, sôbre materiais entregues 
sujeitos a exame técnico de recebimento; 

IV - estabelecer normas, para efeito de exames técnicos, 
quando necessário. 

Art. 11. A Seção de Contrôle compete: 

I - orientar os órgãos de material no que disser respeito 
às atividades de caráter geral, de modo a imprimir unidade de 
ação aos seus trabalhos; 

II - realizar as vistorias e perícias que se tornarem neces
sárias; 

III - determinar as condições técnicas de recepção que 
devam constituir cláusulas obrigatórias dos ajustes e contratos; 

IV - controlar e orientar as Agências de Compras; 

V - verificar o consumo de material nas repartições pú-:o 
blicas, com o fim de controlar as compras; 

VI - opinar e dirimir questões concernentes à execução 
das atividades de abastecimento do material. 

SEÇÃO II 

Da Divisão Comercial 

Art. 12. A Divisão Comercial (D. C .) compete estudar os 
mercados nacionais e estrangeiros, para o fim de orientar e fis
calizar as compras de material, fornecer dados estatísticos que 
forem solicitados e orientar as Agências e órgãos de material 
na execução da legislação e normas relativas a material. 

Art. 13. A Divisão Comercial compreende: 

Seção de Mercados e Estatística (S. M. E. ) 

Seção de Orientação e Fiscalização (SoO.F.) o 

Art. 14. A Seção de Mercados e Estatística compete: 

I - proceder ao estudo dos mercados nacionais e estran
geiros, para orientação das compras; 

II - proceder a estudos de natureza econômica e adminis
trativa, que interessem ao Departamento Federal de Compras, 
quando determinado pelo Diretor; 
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111 - fornecer os dados estatísticos que forem solicitados. 

Art. 15. A Seção de Orientação e Fiscalização compete: 

I - propor, após estudos sumários, nos casos de emergên
cia, a requisição do material necessário ao serviço público civil; 

II - orientar as Agências e órgãos de material no que disser 
respeito às atividades de caráter geral, de forma a imprimir a 
unidade de ação nos trabalhos dos mesmos; 

III - orientar e fiscalizar a execução da legislação e das 
normas relativas a material; 

IV - estudar e propor normas para orçamento, compra, 
troca, alienação, cessão, venda e escrituração de material. 

SEÇÃO 111 

Do Serviço de Administração 

Art. 16. O Serviço de Administração compreende: 

Seção de Pessoal e Material 

Seção de Tarefas Auxiliares. 

Art. 17. A Seção de Pessoal e Material compete: 

I - aplicar a legislação de pessoal e orientar, a respeito, 
os demais órgãos; 

II - organizar os boletins de freqüência dos servidores, 
bem como as fôlhas de pagamento; 

III - preparar os atos referentes ao pessoal do órgão cen
tral e os que sejam determinados pelo Diretor; 

IV - manter atualizados os assentamentos individuais dos 
servidores do Departamento; 

V - emitir os cartões de identificação dos servidores do 
órgão central; 

VI - promover a requisição do material permanente e de 
consumo necessário ao serviço do Departamento, distribui-lo, 
guardá-lo e conservá-lo. 
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Art. 18. A Seção de Tarefas Auxiliares compete: 

I - zelar pela limpeza e asseio do recinto dos órgãos cen
trais, bem como pela conservação dos móveis e demais objetos; 

II - receber, numerar, registrar e distribuir papéis e do
cumentos, bem como controlar a movimentação dos processos 
em trânsito pelos órgãos centrais e arquivá-los, quando fôr o 
caso; 

III - prestar informações sôbre andamento de processos; 

IV - expedir a correspondência oficial e distribuir a que 
fôr recebida; 

V - elaborar a proposta orçamentária do Departamento; 

VI - manter, devidamente catalogados, livros, revistas, leis, 
decretos e outros atos, para consulta dos servidores do Depar
tamento; 

VII - executar os serviços de mecanografia; 

VIII - promover a divulgação dos atos de interêsse do ser
viço. 

SEÇÃO IV 

Das Agências de Compras 

Art. 19. Às Agências (A.) compete a aquisição de todo 
o material destinado às unidades administrativas civis locali
zadas nas zonas de suas jurisdições. 

Art. 20. A Agência compreende: 

Seção Técnica (S. T . ) 

Seção Comercial (S. C . ) 

Seção de Contrôle e Estoque (S. C . E.) 

Turma de Administração (T.A.). 

Art. 21. A Seção Técnica compreende: 

Turma de Revisão e Requisições 

Turma de Estudos e Materiais. 
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§ 1.° A Turma de Revisão e Requisições compete: 

I - rever tôdas as requisições do ponto de vista da nomen
clatura, das especificações, das unidades, de acôrdo com as ins
truções vigentes; 

11 - solicitar às repartições requisitantes novos elementos 
de especificação não só para definir e precisar, com segurança 
e clareza, o material requisitado, como também, para admitir o 
maior número de proponentes nas licitações; 

111 - examinar as justificações de marca e de exclusivi
dade, indicando às repartições requisitantes, para maior gene
ralidade e economia, a admissão de artigos similares nas lici
tações; 

IV - velar pela efetiva observância da padronização e das 
especificações oficialmente adotadas, organizando inquéritos sô
bre os casos de deficiência ou falhas dessas normas, para poste
rior apreciação pelo D.F.C., conforme o caso; 

V - determinar as condições técnicas de recepção que de
vem constituir cláusulas obrigatórias dos contratos. 

§ 2.° A Turma de Estudos de Materiais compete: 

I - fornecer às repartições interessadas, informações e da
dos técnicos sôbre a qualidade e a eficiência dos materiais; 

11 - opinar nos casos de compra em que forem oferecidos 
similares mais baratos, em substituição aos artigos originària
mente pedidos; 

111 - examinar, ou fazer examinar, os materiais entregues 
que estiverem sujeitos a exame técnico de recebimento, emi

. tindo parecer sôbre se devem se~ aceitos; 

IV - coletar as amostras para os exames referidos no 
item precedente, ou organizar instruções sôbre a forma de pro
cedê-los pela Seção de Contrôle e Estoque; 

V - realizar vistorias e perícias que se tornarem necessá
rias, e exarar os laudos e pareceres que lhe forem solicitados. 

Art. 22 A Seção Comercial compreende: 

Turma de Propostas 
Turma de Aquisição 

Turma de Cadastro e Registro de Preços 

Turma de Estatística. 



§ 1.0 A Turma de Propostas compete: 

I - receber as propostas, estudar o processo de compra e 
indicar a aquisição mais vantajosa, de acôrdo com a legislação 
vigente; 

II - ouvir a Seção Técnica, quando houver substituição de 
marca ou tipo de material requisitado, em virtude de melhores 
cotações obtidas nas licitações para artigos similares; 

III - promover o expediente de depósito e levantamento 
de cauções. 

§ 2.° A Turma de Aquisição compete: 

I - receber as requisições revistas pela Seção Técnica, or
ganizar e realizar o expediente de licitação; 

II - consultar a repartição requisitante sôbre a conveniên
cia da substituição do material, uma vez decidido, pela Seção 
Técnica, que os artigos similares podem substituir os requisi
tados, sem prejuízo do serviço. 

§ 3.° A Turma de Cadastro e Registro de Preços compete: 

I - indicar o material que deva ser fornecido pelo sistema 
de Registro de Preços ou pelo Estoque; 

II - organizar o registro e o cadastro dos fornecedores; 

III - lavrar os contratos e registrar as procurações que cre
denciam representantes junto à Agência; 

IV - manter o Registro de Preços e informar os processos 
a serem atendidos pelo sistema; 

V - relacionar o material constante do Registro de Preços. 

§ 4.° A Turma de Estatística compete fornecer os dados 
estatísticos que esclareçam o Agente na decisão das compras. 

Art. 23. A Seção de Contrôle e Estoque compreende: 

Turma de Faturamento e Empenhos 

Turma de Fiscalização 

Turma de Contrôle 

Turma de Estoque. 
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§ 1.° A Turma de Faturamento e Empenhos compete: 

I - receber, conferir, guardar e distribuir os materiais que 
forem entregues em consignação; 

11 - acompanhar a execução dos contratos e ajustes, para 
efeito de cumprimento de prazos de entrega, multas, levanta
mento de cauções e demais cláusulas e condições estabelecidas; 

111 - instruir o processo de pagamento; 

IV - emitir a ordem de pagamento, que será assinada pelo 
Chefe da Seção, antes de submetida ao Agente; 

V - extrair empenhos das despesas efetuadas à conta dos 
créditos distribuídos à Agência. 

§ 2.° A Turma de Fiscalização compete: 

I - receber, conferir, examinar ou fazer examinar, pela 
Seção Técnica, as entregas do material às repartições, retirando, 
de acôrdo com as instruções, as necessárias amostras, para exa
me técnico de recebimento, quando fôr o caso; 

11 - propor ao Agente a aplicação de penalidade aos for
necedores faltosos. 

§ 3.° A Turma de Contrôle compete: 

I - promover a expedição do material adquirido pela 
Agência; 

11 - manter o registro do material adquirido e balancear 
os estoques, de acôrdo com as instruções vigentes; 

111 - manter registro atualizado dos créditos distribuídos 
à Agência. 

§ 4.° A Turma de Estoque compete: 

I - receber, conferir, guardar e distribuir o material de 
estoque; 

11 - requisitar o material a ser adquirido para manutenção 
do estoque; 

Art. 24. A Turma de Administração compete: 

I - controlar a freqüência dos servidores em exercício na. 
Agência e organizar as fôlhas de pagamento; 



H - manter atualizados fichários e registros relativos aos 
servidores em exercício na Agência; 

IH - encaminhar aos órgãos competentes, devidamente ins
truídos, os processos referentes aos servidores em exercício na 
Agência; 

IV - promover a aquisição, receber, guardar e distribuir 
o material pelos diversos órgãos integrantes da Agência e re
gistrar o seu valor em fôlhas próprias, nas quais serão anota
dos, também, os respectivos consumos; 

V - preparar a proposta orçamentária da Agência e con
trolar a aplicação dos créditos respectivos; 

VI - receber, registrar, distribuir, expedir e guardar a cor
respondência oficial e papéis relativos às atividades da Agência; 

VII - atender ao público em seus pedidos de informações 
sôbre o andamento e despacho de papéis, bem como orientá-lo 
no modo de apresentar suas solicitações, sugestões e reclamações; 

VIII - zelar pela guarda do edifício, higiene e conservação 
das dependências da rep'artição. 

lo" 

Art. 25. As Agências de Brasília, Belo Horizonte, Pôrto 
Alegre e Recife não terão suas Seções compostas de Turmas. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL 

Art. 26. Ao Diretor do D.F.C. incumbe: 

I - orientar, dirigir e coordenar os trabalhos do Departa
mento e representá-lo em suas relações externas; 

H - despachar, pessoalmente, com o Secretário do Tesouro; 

111 - baixar portarias, instruções, normas para execução ou 
orientação dos serviços da competência do D. F . C . ; 

IV - apresentar, anualmente, ao Secretário do Tesouro, até 
28 de fevereiro, o relatório do D.F.C.; 

V - organizar, conforme as necessidades do serviço, tur
mas de trabalho de horário especial e determinar a execução 
de serviços fora da sede; 

VI - requisitar passagens, por via terrestre, marítima e 
aérea, para os funcionários, em objeto de serviço; 
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VII - autorizar despesas, ordenar pagamentos, e requisitar 
adiantamentos, dentro das dotações do D. F . C.; 

VIII - indicar seu substituto eventual; 

IX - elogiar e impor penas disciplinares, inclusive a de 
suspensão, até trinta (30) dias, e representar, ao Secretário do 
Tesouro, quando a penalidade não couber na sua alçada; 

X - expedir boletins de merecimento e conceder férias 
aos servidores que lhe são subordinados; 

XI - determinar a instauração de processo administra
tivo; 

XII - antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho; 

XIII - distribuir pelas Agências e órg-ão Central os fun
cionários lotados no D. F. C . ; 

XIV - aprovar as normas e padrões de material para uso 
no serviço público; 

XV - declarar inidôneos os fornecedores, quando couber 
essa penalidade; 

XVI - designar o Chefe do Serviço de Administração do 
Órgão Central e os Agentes; 

XVII - arbitrar diárias e ajudas de custo pela prestação 
de serviço fora da sede; 

XVIII - delegar competência aos Diretores ou aos Agentes 
para exercerem qualquer atribuição de sua alçada; 

XIX - designar e dispensar seu secretário e auxiliares. 

Art. 27. Aos Diretores de Divisão e ao Chefe do Serviço 
de Administração compete: 

I - dirigir, coordenar e fiscalizar a execução dos trabalhos 
a cargo da Divisão ou Serviço e resolver os assuntos de sua 
competência; 

11 - opinar nos papéis que tenham de ser submetidos à 
apreciação da autoridade superior; 

IH - despachar, pessoalmente, com o Diretor do D. F . C. ; 

IV - apresentar, anualmente, até o dia 31 de janeiro, o 
relatório das atividades da Divisão ou do Serviço; 

V - submeter, anualmente, ao Diretor do D.F.C., o plano 
de trabalho da Divisão ou do Serviço e propor as medidas con
venientes ao seu aperfeiçoamento; 



VI - expedir boletins de merecimento dos servidores que 
lhes forem subordinados; 

VII - organizar e alterar a escala de férias do pessoal da 
Divisão e do Serviço; 

VIII - indicar os seus respectivos substitutos; 

IX - antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho; 

X - baixar portarias, instruções e ordens de se~viço; 

XI - propor a execução de serviço fora da sede e arbitrar 
ajudas de custo e diárias; 

XII - entender-se, diretamente, sôbre assuntos da compe
tência da Divisão ou do Serviço, com os demais órgãos do D.F.C., 
e, por intermédio do Diretor do D.F.C., com outros órgáos da 
Administração Pública; 

XIII - elogiar e aplicar penas disciplinares até 15 dias, e 
representar ao Diretor do D. F. C ., quando a penalidade não fôr 
de sua alçada; 

XIV: - designar e dispensar os ocupantes de funções grati
ficadas existentes na jurisdição da respectiva Divisão ou Servi
ço de Administração, bem como seus substitutos eventuais; 

XV - movimentar, de acôrdo com a conveniência dos tra
balhos, o pessoal em exercício nas Divisões ou no Serviço; 

XVI - determinar a instauração de processo administra
tivo; 

XVII - delegar competência aos seus subordinados para 
praticarem atos de sua alçada; 

XVIII - empenhar e autorizar despesas, requisitar paga
mentos e adiantamentos à conta dos créditos orçamentários e 
adicionais movimentados em cada unidade; 

XIX - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária dos 
órgãos sob sua direção ou chefia. 

Art. 28. Aos Agentes incumbe: 

I - orientar, dirigir e coordenar as atividades da Agência; 

II - baixar portarias, instruções e ordens de serviço; 

III - submeter, anualmente, o plano de trabalho da 
Agência; 
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IV - apresentar, anualmente, o relatório sôbre as atividi
des da Agência; 

V - propor ao Diretor do D. F . C. as prov-idências neces
sárias ao aperfeiçoamento do serviço; 

VI - designar e dispensar servidores para as funções gra
tificadas nas Agências, bem como seus substitutos eventuais; 

VII - opinar em todos os assuntos relativos às atividades 
da repartição, dependentes de solução de autoridades superiores, 
e resolver os demais, ouvidos os órgãos que compõem a Agência; 

VIII - organizar, conforme as necessidades do serviço, tur
mas de trabalho com horário especial; 

IX - movimentar, de acôrdo com a conveniência do servi
ço, o pessoal lotado na Agência; 

X - expedir boletins de merecimento dos funcionários que 
lhe forem subordinados; 

XI - organizar e alterar a escala de férias do pessoal; 

XII - elogiar e aplicar penalidades, inclusive a de sus
pensão até 15 dias, aos servidores lotados na Agência, e propor 
ao Diretor do D. F. C. a aplicação de penalidade que exceder de 
sua alçada; 

XIII - propor a instauração de processo administrativo; 

XIV - antecipar ou prorrogar o período normal de 
trabalho; 

XV - decidir sôbre tôdas as compras; 

XVI - requisitar passagens por via terrestre, marítima e 
aérea, para os funcionários, em objeto de serviço; 

XVII - multar ou suspender fornecedores que não cum
pram as cláusulas contratuais ou as obrigações assumidas; 

XVIII - propor ao Diretor do D. F . C. sejam declarados 
inidôneos os fornecedores, quando couber essa penalidade; 

XIX - autorizar despesas e ordenar pagamentos, dentro das 
dotações da Agência; 

XX - indicar o seu substituto; 

XXI - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária da 
Agência; 

XXII - delegar competência aos seus subordinados, para 
praticarem atos de sua alçada. 
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Art. 29. Aos Chefes de Seção incumbe: 

I - opinar nos processos que lhes forem encaminhados e 
distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes fôr subordinado, ori
entando e fiscalizando sua execução; 

II - despachar, pessoalmente, com o Chefe imediato; 

lU - apresentar, anualmente, relatório dos trabalhos rea
lizados, em andamento e planejados; 

IV - propor à autoridade superior medidas convenientes 
à boa execução dos trabalhos; 

V - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de 
suspensão até 8 dias, e propor a aplicação de penalidades que 
excederem de sua alçada; 

VI - expedir boletins de merecimento e conceder férias 
aos servidores que lhes forem subordinados; 

VII - indicar os seus substitutos. 

Art. 30. Aos Encarregados de Turma incumbe: 

I - distribuir, aos servidores seus subordinados, os traba
lhos a realizar; 

II - fazer entrega, aos Chefes das Seções, dos trabalhos 
concluídos; 

lU - executar os serviços que lhes forem distribuídos pelo 
Chefe da Seção. 

Art. 31. Aos Secretários do Diretor do D.F.C., dos Di
retores de Divisão, do Chefe de Serviço e dos Agentes incumbe: 

I - atender as pessoas que desejarem comunicar-se com a 
autoridade a que estão subordinados, levando ao seu conheci
mento o assunto a tratar; 

II - representar a autoridade a que estão subordinados 
quando para isso forem designados; 

lU - executar os demais serviços que lhes forem cometidos 
pelas respectivas autoridades a que estão subordinados. 

Art. 32. Aos auxiliares do Diretor e demais servidores em 
exercício no órgão Central e nas Agências, compete executar 
os trabalhos que lhes forem determinados pela autoridade a que 
estiverem subordinados. 
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CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 33. O Departamento Federal de Compras, composto 
de órgão Central e Agências, constituirá uma só repartição, 
para fins de lotação, cabendo ao Diretor fixar em portaria a 
lotação numérica e nominal de cada órgão. 

Art. 34. O horário normal de trabalho do D.F.C. respei
tará o número de horas semanais ou mensais estabelecido para 
o Serviço Público Federal. 

Art. 35. Serão substituídos, automàticamente, em seus im
pedimentos eventuais ou faltas até 30 dias: 

I - O Diretor do Departamento, por um Diretor de Divisão 
por êle designado; 

11 - os Diretores de Divisão e Chefe do Serviço de Admi
nistração, por um Chefe de Seção por eles designado; 

IH - os Agentes, por um Chefe de Seção das respectivas 
Agências, por êles designado; 

IV - os Chefes de Seção do Órgão Central e Agências, por 
um funcionário por êles designado; 

V - os Encarregados de Turma, por funcionários por êles 
designados. 

Parágrafo único. Haverá, sempre, servidores previamente 
designados para as substituições de que trata êste artigo. 

Art. 36. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do 
Departamento Federal de Compras. 

Brasília, 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS 

E PATRIMONIO 



DECRETO N.o DE DE DE 196 

Aprova o Regimento do Departamento 
de Obras e Patrimônio do Ministério da 
Fazenda e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 87, item I, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1.° Fica aprovado o Regimento do Departamento de 
Obras e Patrimônio do Ministério da Fazenda, que com êste 
baixa. 

Art. 2.° Ficam criadas, na Parte Permanente do Quadro 
de Pessoal do Ministério da Fazenda, nos têrmos do art. 11 da 
Lei n.O 3.780, de 12 de julho de 1960, as funções gratificadas 
constantes da Tabela anexa a êste Decreto. 

Art. 3.° Ficam extintas, na Parte Permanente do Quadro 
de Pessoal do Ministério da Fazenda, tôdas as funções gratifica
das existentes na Divisão de Obras e no Serviço do Patrimônio 
da União. 

Art.4.0 :mste Decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS E PATRIMÓNIO 

TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

1. ÓRGÃO CENTRAL 

N.O de 
Funções Denominação 

1 Secretário do Diretor do D. O . P . 
2 Auxiliar do Diretor do D. O. P . 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

2 

Divisão de ObTa8 

Chefe da Seção de Estudos 
Chefe da Seção de Projetos 
Chefe da Seção de Execução e Fiscali

zação 
Chefe da Seção de Concorrências e 

Contrôle Financeiro 
Secretário do Diretor da D. Ob. 
Encarregado da Turma de Adminis

tração 

DivWo de PatTimônio 

Chefe do Serviço de Orientação Admi-
nistrativa 

Chefe do Serviço de Cadastro e Registro 
Chefe da Seção de Assistência Jurídica 
Chefe da Seção de Contratos de Rendi-
mento~ 

Chefe da Seção de Aquisições e Alie
nações 

Chefe da Seção Técnica 
Chefe da Seção de Registro e de Con-

trôle Econômico 
Chefe da Seção de Mapoteca e Desenho 
Secretário do Diretor da D. Pt. 
Secretário do Chefe do Serviço de Ori-

entação Administrativa 
Secretário do Chefe do Serviço de Ca

dastro e Registro 

I En<:,arregado da Turma de Administra
çao 

Símbolo 

4-F 
5-F 

2-F 
2-F 

2-F 

2-F 
5-F 

6-F 

l-F 
l-F 
3-F 

3-F 

3-F 
3-F 

3-F 
3-F 
5-F 

6-F 

6-F 

6-F 



N.O de 
Funções Denominação Símoolo 

1 
1 
1 
1 
1 

Serviço de Administração 

Chefe do Serviço de Administração 
Chefe da Seção de Pessoal 
Chefe da Seção de Material e Orçamento 
Chefe da Seção de Comunicações 
Secretário do Chefe do S.A. 

2. DELEGACIAS REGIONAIS 

2-F 
4-F 
4-F 
4-F 
6-F 

Na Guanabara, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 

Pernambuco e Pará 

N.O de 
Funções Denominação Símbolo 

6 Delegado l-F 
6 Chefe da Seção de Obras 3-F 
6 Chefe da Seção de Cadastro 3-F 
6 Chefe da Seção de Atos e Contratos 3-F 
6 Chefe da Seção de Rendas Patrimoniais 3-F 
1 Encarregado da Turma de Contrôle de 

Bens 6-F 
1 Encarregado da Turma de Desenho e 

Mapoteca 6-F 
1 Encarregado da Turma de Levantamen-

tos e Avaliações 6-F 
1 Encarregado da Turma de Guias e Al-

varás 6-F 
1 Encarregado da Turma de Contrôle de 

Rendas 6-F 
6 Encarregado da Turma de Administra-

ção 6-F 
6 Secretário do Delegado 6-F 
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No Distrito Federal, Santa CatarinCl, Paraná, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande .do 

Norte, Ceará, Maranhão, Piauí, Amazonas, Acre, 
Mato Grosso e Goiás. 

N.O de Denominação Símbolo 
Funções 

17 Delegado 2-F 

17 Chefe da Seção de Obras e Cadastro 4-F 

17 Chefe da Seção de Atos, Contratos, Ren-
das Patrimoniais e Administração 4-F 

Nos Territórios de Rondônia, Roraima e Amapá 

N.O de Denominação Símbolo Funções 

3 Delegado 3-F 

Encarregado da Turma de Obras e 
3 Cadastro 8-F 

Encarregado da Turma de Adminis-
3 tração 8-F 

. 



REGIMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E PATRIMóNIO 

CAPÍTULO. I 

DA FINALIDADE 

Art. 1.0 O Departamento de Obras e Patrimônio (D.O.P.), 
com jurisdição em todo o país, tem por finalidade superinten
der, promover, orientar e fiscalizar as medidas de ordem técnica, 
administrativa, econômica e fiscal, concernentes aos serviços ou 
trabalhos de obras, instalações e equipamentos a cargo do Mi
nistério da Fazenda, bem como administrar, defender, guardar 
e conservar o patrimônio da União e promover a sua prospe
ridade. 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2.0 O Departamento de Obras e Patrimônio é cons
tituído de: 

I - Órgão Central, com a seguinte composição: 

Divisão de Obras (D.Ob.) 

Divisão de Patrimônio (D .Pt.) 

Serviço de Administração (S.A,). 
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II - órgãos Regionais: 

Delegacias no Distrito Federal, nos Estados e 
nos Territórios Federais (D. R. ) . 

Parágrafo único. Os órgãos integrant~s ~o Depart~~ento 
de Obras e Patrimônio são subordinados, teCnlca e admInIstra
tivamente, ao Diretor do Departamento. 

Art.3.0 O Departamento de Obras e Patrimônio será diri
gido por um Diretor, nomeado em Comissão, pelo Presidente da 
República, e escolhido dentre funcionários do Ministério da Fa
zenda, que possuam experiência administrativa e competência 
notória, para o exercício do cargo. 

§ 1.0 O Chefe do Serviço de Administração será designado 
e dispensado pelo Diretor do Departamento. 

§ 2.° As Delegacias Regionais serão dirigidas por Delega
dos designados e dispensados pelo Diretor do Departamento, 
escolhidos dentre funcionários lotados no Departamento, com 
capacidade técnica e administrativa para o exercício do cargo. 

§ 3.° O Diretor do Departamento de Obras e Patrimônio 
terá um Secretário e dois auxiliares de sua livre escolha e por 
êle designados e dispensados. 

Art.4.0 Os Diretores de Divisão serão nomeados pelo Pre
sidente da República, e escolhidos dentre funcionários lotados 
no Departamento, com reconhecida capacidade para o exercí
cio do cargo. 

§ 1.° Os Chefes de Serviço, de Seção e Encarregados de 
Turma da Divisão do Patrimônio e Chefes de Seção e Encarre
gados de Turma da Divisão de Obras serão designados e dis
pensados pelos respectivos Diretores de Divisão. 

§ 2.° Os Diretores de Divisão e Chefes de Serviço, e os 
Delegados na GB, RS, SP, RJ, PE e PA terão um Secretário de 
sua escolha e por êles designados e dispensados. 

Art. 5.° As Delegacias nos Estados e nos Territórios têm 
sede nas respectivas capitais e jurisdição nas áreas das mesmas 
unidades da Federação e a do Distrito Federal tem jurisdição 
na· área de Brasília. 

Art. 6.° O Diretor do Departamento de Obras e Patrimô
nio, por conveniência do serviço, poderá, temporàriamente, mQ
dificar a sede ou a jurisdição das Delegacias. 
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CAPÍTULO lU 

DA ESTRUTURA E COMPE'rnNCIA DOS óRGÃOS 

SEÇÃO I 

Da Divisão de Obras 

Art. 7.° A Divisão de Obras (D.Ob.) é o órgão que supe
rintende, promove, orienta e fiscaliza as medidas de ordem téc
nica, administrativa, econômica e fiscal, concernentes aos ser
viços ou trabalhos de obras, instalações e equipamentos a cargo 
do Ministério da Fazenda. 

Art. 8.° A Divisão de Obras compreende: 

Seção de Estudos (S. E. ) 

Seção de Projetos (S. P . ) 

Seção de Execução e Fiscalização (S. E. F. ) 

Seção de Concorrências e Contrôle Financeiro (S.C.F.) 

Turma de Administração (T. A. ) . 

Art. 9.° A Seção de Estudos compete: 

I - elaborar o Plano Geral de Obras e Equipamentos do 
Ministério, compreendendo obras de construção, reforma, con
servação e reparo de edifícios e de instalação, reparo e conser
vação de instalações e equipamentos; 

U - proceder ao estudo e elaboração de orçamento-pro
grama a ser submetido à Divisão de Orçamento, relativo a 
obras, instalações e equipamentos e desapropriações, com base 
em exames de propostas orçamentárias parciais das repartições 
fazendárias, e nos estudos efetuados pelas demais Seções, bem 
como na integração das propostas no Plano Geral de Obras; 

IH - proceder a levantamentos e investigações, reunir da
dos estatísticos e organizar previsões de ordem técnica e eco
nômica necessárias à consecução das finalidades da D. Ob . ; 

IV - opinar em processos sôbre assuntos de engenharia 
legal ou econômica pertinentes a obras, materiais, instalações 
ou equipamentos; 

V - rever ou realizar estudos técnicos e econômicos sôbre 
escolha de terrenos destinados à construção de edifícios, bem 
como sôbre imóveis adequados à instalação de repartições fa
zendárias, sugerindo as medidas cabíveis; 
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VI - manter atualizada a legislação federal, os códigos, 
normas, padrões técnicos, contábeis e decisões administrativas 
e judiciárias concernentes a obras, materiais, instalações e equi
pamentos; 

VII - cooperar na elaboração de quaisquer normas de na
tureza técnica, administrativa ou orçamentária de obras, man
tendo intercâmbio com órgãos e instituições de atividade seme
lhante; 

VIII - proceder a estudos sôbre levantamentos topográficos 
e outros trabalhos necessários ao cadastramento de imóveis on
de forem construídos ou reformados edifícios públicos e pro
mover sua execução pelos órgãos competentes ou por técnicos 
e ainda por escritórios especializados; 

IX - manter atualizado o cadastro de edifícios públicos 
e respectivas instalações e equipamentos, ocupados por quais
quer órgãos do Ministério, mesmo de propriedade particular; 

X - fornecer ao órgão competente os elementos comple
tos sôbre edifícios construídos, assim como os relativos às mo
dificações e acréscimos que se operarem em imóveis a cargo 
do Ministério da Fazenda; 

XI - opinar nos processos relativos a acôrdos ou convê
nios, nos quais seja parte o Ministério da Fazenda, desde que 
digam respeito a obras, instalações e equipamentos; 

XII - propor as medidas de orientação, tendentes a asse
gurar, sob os pontos de vista técnico e econômico, a execução 
eficiente das construções ou a instalação de equipamentos; 

XIII - opinar sôbre quaisquer outros assuntos concernen
tes a edifícios públicos sob a jurisdição ou a cargo do Mi
nistério da Fazenda e a instalações e equipamentos que não 
sejam da competência das demais Seções. 

Art. 10. A Seção de Projetos compete: 

I - projetar, especificar e orçar obras de construção ou 
de reforma, bem como de instalação ou reforma de equipamen~ 
tos e instalações, concernentes a edifícios públicos ou imóveis 
sob a jurisdição ou a cargo do Ministério da Fazenda; 

Ir - desenvolver projetos de arquitetura, de instalações: 
ou estrut~rais e elaborar os respectivos desenhos, e propondo, 
se convemente, a execução dos mesmos por escritórios especia
lizados; 
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III - elaborar projetos-padrões de edifícios destinados a 
repartições fazendárias ou a grupos de repartições, atendendo 
à finalidade e peculiaridade da sua localização; 

IV - pronunciar-se sôbre desenhos e detalhes de serviços 
a serem executados, apresentados pelos fiscais, pertinentes 'às 
modificações que se tornarem necessárias no decurso de obras 
contratadas; 

V - rever trabalhos técnicos de competência da Seção, 
submetidos à Divisão e propor as medidas necessárias à sua 
execução; 

VI - elaborar projetos de construção ou reforma, em subs
tituição aos que não forem aceitos pelo Departamento; 

VII - providenciar as medidas necessárias à execução de 
obras de construção ou reforma e de serviços de conserva
ção e ligeiros reparos; 

VIII - opinar sôbre pedidos de reajustamento de preços 
de materiais e mão-de-obra, objetos de contratos; 

IX - fornecer os elementos técnicos para os editais de 
obras e projetos; 

X - prestar ao Diretor da Divisão informações técnicas 
para o julgamento das licitações, relativas à execução de obras 
novas, de reformas, de instalação e equipamentos e de projetos; 

XI - coligir dados necessários a anotações de registro de 
escritórios de projeto ou de cálculo, de firmas fornecedoras, 
construtoras ou instaladoras; 

XII - executar os trabalhos de desenho de plantas, grá
ficos, cópias e preparar ou providenciar a execução de maque
tes e outros elementos auxiliares; 

XIII - manter organizados os serviços de plantas, grá
ficos, orçamentos, preços e outros dados técnicos necessários 
ao exercício de suas atribuições; 

XIV - manter atualizados estatísticas, legislação, códigos, 
normas, boletins de preço, catálogos de materiais de construção 
civil e de aparelhamentos e equipamentos de interêsse da 
Seção; 

XV - instruir os processos com elementos necessários ou 
prestar informações a respeito do cumprimento da legislação 
sôbre o planejamento e autorização de obras, equipamentos e 
~nstalações . 



Art. 11. A Seção de Execução e Fiscalização compete: 

I - encaminhar a autorização do início dos trabalhos adju
dicados a construtores e pôr à disposição dos mesmos os pro
jetos, detalhes e especificações, bem como outros elementos ne
cess'ários à execução das obras; 

II - proceder à execução ou à fiscalização das obras no
vas e das de modificação e acréscimos em edifícios públicos e 
imóveis sob jurisdição ou a cargo do Ministério da Fazenda, 
assegurando o cumprimento dos projetos, detalhes e especifica
ções aprovados; 

III - executar ou fiscalizar a instalação, reforma, reparo 
ou ligeiros reparos de equipamento e de instalações; 

IV - encaminhar ao exame da Seção de Projetos, os de
senhos e detalhes dos serviços a serem executados, relativos a 
modificações que se tornarem necessárias no decurso das obras 
contratadas; 

V - controlar, a posteriori, os serviços de ligeiros repa
ros em edifícios ou no respectivo equipamento, quando efetua
dos sob a orientação de dirigentes de repartições ou adminis
tradores de edifícios a que forem delegadas atribuições; 

VI - organizar fichário para as obras em execução, man
tendo-o atualizado de acôrdo com o andamento das mesmas; 

VII - inspecionar as obras e instalações em execução; 

VIII - conferir, atestar e submeter ao Diretor da Divisão 
as faturas relativas a obras e serviços feitos em imóveis, equi
pamentos e instalações; 

IX - verificar se a execução das obras obedece aos calen
dários e cronogramas estabelecidos, e manter demonstração 
gráfica e documentação fotográfica do desenvolvimento das 
obras e instalações, fazendo, mensalmente, medição das em exe
cução; 

X - elaborar relatórios mensais, sintéticos, sôbre o anda
mento das obras e instalações, baseados nos boletins mensais 
remetidos pelos respectivos fiscais, indicando os progressos con
seguidos, os obstáculos porventura surgidos e outras informa
ções que contribuam para habilitar a Divisão manter-se em 
dia relativamente à execução dos planos aprovados; 

XI - levar ao conhecimento do Diretor da Divisão os fa
tos ou ocorrências que indiquem desvio ou atraso na execução 
dos planos aprovados, bem como qualquer infração de ajuste, 
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por parte de firmas construtoras, instaladoras ou fornecedoras, 
e, ainda, qualquer irregularidade funcional dos fiscais de obras; 

XII - proceder a vistorias necessárias ao recebimento de 
obras e equipamentos; 

XIII - informar o Diretor da Divisão sôbre o término de 
obras para fins de aceitação; 

XIV - opinar sôbre o levantamento de cauções prestadas 
para garantia e cumprimento de contratos de obras e insta
lações; 

XV - efetuar a apropriação das construções concluídas, 
apresentando relatório em formulário próprio; 

XVI - encaminhar à Seção de Estudos planos de traba
lhos necessários à conservação dos imóveis e manutenção de 
equipamentos e instalações; 

XVII - executar quaisquer trabalhos ou prestar informa
ções necessárias ao cumprimento da legislação federal e respec
tiva regulamentação sôbre fiscalização de obras e equipamentos. 

Art. 12. A Seção de Concorrência e Contrôle Financeiro 
compete: 

I - executar os trabalhos de expediente, relativos a con
corrências para a realização de obras novas, instalações de equi
pamentos ou reparos; 

11 - lavrar atas, contratos e promover coletas de preços 
e ajustes e demais atos; 

111 - extrair guias de recolhimento de cauções e instruir 
os expedientes relativos ao seu levantamento; 

IV - preparar, anualmente, as tabelas de créditos a serem 
enviadas a registro do Tribunal de Contas; 

V - escriturar os créditos orçamentários e adicionais des
tinados a obras, equipamentos e desapropriações; 

VI - extrair empenhos de despesa e processar as contas 
relativas a obras ou equipamentos, procedendo ao exame sob 
o aspecto legal; 

VII - anotar os reajustamentos concedidos durante a exe
cução dos contratos; 

VIII - preparar o expediente de redistribuição de créditos 
movimentados pela Divisão, para encaminhamento ao Tribunal 
de Contas; 



IX - preparar balancetes mensais e anuais do movimento 
de créditos, de acôrdo com as instruções da Contadoria Geral 
da República, para envio de cópia à Divisão do Orçamento e 
à Contadoria Seccional junto ao Ministério da Fazenda, de for
ma que permita o contrôle dos saldos correspondentes; 

X - processar a entrega de adiantamentos, dos créditos 
de obras que lhe compete movimentar, mantendo em dia os 
registros de prazo e vencimentos das prestações de contas dos 
responsáveis pelos adiantamentos, e examinar o aspecto legal 
e contábil da sua comprovação, a fim de serem submetidos ao 
exame do Tribunal de Contas; 

XI - fisca1iaar o emprêgo normal dos recursos fornecidos 
à implementação das obras, de acôrdo com os contratos e 
ajustes. 

Art. 13. A Turma de Administração compete: 

I - receber e distribuir o expediente, guardar a corres
pondência oficial e papéis relativos às atividades da Divisão de 
Obras; 

11 - elaborar os expedientes relativos ao pessoal lotado 
na Divisão; 

111 - inventariar, guardar, controlar e distribuir o mate
rial de consumo ou permanente da Divisão; 

IV - executar os serviços de mecanografia; 

V - preparar os empenhos, adiantamentos, comprovações 
e quaisquer serviços contábeis necessários à Divisão; 

VI - coordenar os elementos para elaboração da proposta 
orçamentária; 

VII - coligir e ordenar os elementos necessários à prepa
ração do relatório anual das atividades da D. Ob. 

SEÇÃO 11 

Da Divisão de Patrimônio 

Art. 14. A Divisão de Patrimônio (D. Pt.) é o órgão in
cumbido de administrar, defender, guardar e conservar o patri
mônio da União e promover a sua prosperidade. 
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Art. 15. A Divisão de Patrimônio compreende: 

Serviço de Orientação Administrativa (S.O.A.) 

Serviço de Cadastro e Registro (S.C.R.). 

Art. 16. O Serviço de Orientação Administrativa compre
ende: 

Seção de Assistência Jurídica (S.A.J.) 

Seção de Contratos de Rendimentos (S.C.Rd.) 

Seção de Aquisições e Alienações (S.A.A.) 

Turma de Administração (T. A. ) . 

Art. 17. A Seção de Assistência Jurídica compete exami
nar os processos de natureza jurídica, concernentes a pesqui
sas e regularização de títulos, e documentos sôbre bens imó
veis da União, organizados pelas Delegacias Regionais. 

Art. 18. A Seção de Contratos de Rendimentos compete 
examinar os processos relativos a aforamento, locação e ocupa
ção de bens imóveis da União, organizados pelas Delegacias 
Regionais. 

Art. 19. A Seção de Aquisições e Alienações compete exa
minar os processos de aquisição, alienação, doação, permuta, 
cessão e reivindicação de domínio de bens imóveis, organiza
dos pelas Delegacias Regionais. 

Art. 20. As Seções de Assistência Jurídica, de Contratos 
de Rendimentos e de Aquisições e Alienações, de acôrdo com 
as suas atribuições, compete ainda: 

I -- coligir os elementos necessários à defesa dos direitos 
da União sôbre bens do seu domínio, propondo as medidas ade
quadas; 

II - anotar em livros ou fichas especiais as ações concer
nentes a bens imóveis da União e outras de interêsse seme
lhante, e manter sob sua guarda os processos, até à conclusão 
dos feitos, atualizando-os periodicamente; 

IH - elaborar e propor normas para execução dos atos e 
contratos concernentes a bens imóveis; 

IV - manter atualizado ementário da legislação e das de
eisões administrativas e judiciais referentes ao patrimônio imó
vel da União, e organizar biblioteca especializada; 

257 



v - executar os atos e contratos referentes a bens im6-
veis existentes nos Estados e Territórios, mas que, por exce
ção, a critério do Diretor do D. O. P. e no interêsse da adminis
tração, devam ser realizados na Capital Federal e organizar 
projeto de minuta dos atos e contratos de que trata o item lII; 

VI - elaborar anteprojetos de minutas de leis e decretos 
sôbre bens imóveis. 

Art. 21. O Serviço de Cadastro e Registro compreende: 

Seção Técnica (S. T . ) 

Seção de Registro e de Contrôle Econômico (S.R.C.) 

Seção de Mapoteca e Desenho (S. M. D.) 

Turma de Adrpinistração (T. A. ) . 

Art. 22. A Seção Técnica compete: 

I - examinar os processos concernentes a assuntos de en
genharia, elaborar planos, normas e instruções para execução 
de levantamentos topográficos e plantas cadastrais, e avaliar 
imóveis; 

11 - promover o tombamento dos próprios nacionais, or
ganizando cadastro geral do patrimônio, no país e no estran
geiro, em que se consignem todos os elementos identificadores 
dos bens e os respectivos documentos de propriedade; 

111 - coligir dados sôbre valôres unitários de imóveis, me
didas agrárias correntemente usadas e posturas municipais em 
vigor no país, mantendo fichário dessas informações; 

IV - opinar sôbre os assuntos apresentados pelos órgão~ 
regionais e acompanhar, orientando e esclarecendo, os traba
lhos de cadastro e tombamento pelos mesmos realizados; 

V - estudar a utilização dos bens imóveis da União, apre
ciar os pedidos de sua aplicação em serviço público e opinar' 
sôbre o seu aproveitamento econômico com base em levanta
mentos estatísticos da arrecadação de rendas dos mesmos pro
venientes; 

VI - apreciar os processos de que possam resultar incor
poração ou desincorporação de bens imóveis ao patrimônio da 
União, bem como, na mesma fase, os que versarem sôbre uti
lização com fundamento em aproveitamento econômico de in
terêsse nacional. 
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Art. 23. A Seção de Registro e de Contrôle Econômico 
compete: 

I - registrar todos os bens imóveis da União, situados no 
país e no estrangeiro, das autarquias federais, das entidades 
paraestatais e outras emprêsas públicas, à vista dos elementos 
obtidos diretamente ou por intermédio das Delegacias e man
ter documentação de cada um, considerado como unidade patri
monial para efeito de registro; 

II - coligir elementos concernentes à incorporação ou d~
sincorporação de bens imóveis da União, bem como quaisquer 
outros que interessem ao registro e prestar informações sôbre 
a situação patrimonial dos mesmos bens; 

III - promover a remessa à Contadoria Geral da Repú
blica dos elementos necessários à contabilização dos bens imó
veis da União; 

IV - manter sob sua guarda arquivo dos documentos ou 
quaisquer dados informativos de importância para defesa dos 
mesmos bens; 

V - promover e orientar pesquisas relativas a direitos da 
União sôbre bens imóveis e propor as medidas necessárias à re
gularização da situação dêstes; 

VI - organizar, para publicação periódica, catálogo dos 
bens imóveis da União, das autarquias federais, das entidades 
paraestatais e outras emprêsas públicas; 

VII - coligir elementos concernentes a bens imóveis da 
União susceptíveis de produzir renda e inscrevê-los; 

VIII - ter permanente conhecimento da aplicação econô
mica dos imóveis da União, propondo, quando fôr o caso, o 
estudo de sua melhor utilização; 

IX - registrar e fiscalizar a arrecadação das rendas pro
venientes do patrimônio imóvel da União e estimar a receita 
no tocante a essas rendas; 

X - registrar as ocorrências de ordem econômica, relati
;vas a benS! imóveis da União. 

Art. 24. A Seção de Mapoteca e Desenho compete: 

. I - manter arquivo de plantas dos bens imóveis da União, 
bem como de outros, de interêsse do D. O. P . ; 



11 - executar serviços fotográficos, cópias, ampliações, re.
duções de plantas, mapas e outros documentos, e demais traba
lhos pertinentes. 

Art. 25. As Turmas de Administração do Serviço de Ori
entação Administrativa e do Serviço de Cadastro e Registro 
compete: 

I - receber e distribuir o expediente, guardar a corres
pondência oficial e papéis relativos às atividades do Serviço; 

II - fiscalizar a fiel observância do horário de expediente, 
controlando o ponto dos servidores em exercício no Serviço; 

III - elaborar os expedientes relativos a pessoal; 

IV - inventariar, guardar, controlar e distribuir o mate
rial de consumo ou permanente; 

V - executar os serviços de mecanografia; 

VI - coligir e ordenar os elementos necessários à prepa
ração do relatório anual das atividades da D. Pt. 

SEÇÃO III 

Do Serviçc de Administração 

Art. 26. O Serviço de Administração (S. A.) é o órgão 
auxiliar especialmente incumbido das atividades-meios do De
partamento. 

Art. 27. O Serviço de Administração (S.A.) compreende: 

Seção de Pessoal (S. Pes.) 

Seção de Material e Orçamento (S. M. O.) 

Seção cie Comunicações (S. C.) . 

Art. 28. A Seção de Pessoal compete: 

I - organizar e manter atualizados os assentamentos dos 
servidores lotados ou em exercício no D. O. P., e quadros de
monstrativos da situação das dctações orçamentárias, destina
das à despesa de pessoal; 

II - examinar e informar papéis referentes a pessoal e 
elaborar os respectivos expedientes; 



lU - organizar boletins de freqüência do pessoal do ôrgão 
central do D.O.P.; . 

IV - executar os serviços de mecanografia necessários; 

V - promover as medidas necessárias à reparação, con
servação e limpeza dos locais de trabalho da repartição central. 

Art. 29. A Seção de Material e Orçamento compete: 

r - receber, guardar e distribuir o material destinado ao 
órgão central e D. D . F ., organizando periodicamente balance
tes, bem como inventário do material permanente; 

II - contabilizar as despesas de pessoal e material, escri
turar os créditos concedidos, promover empenho de despesas, 
processar contas e preparar a proposta de orçamento dessas 
despesas, e colecionar cópia do expediente do D.O.P. 

Art. 30. A Seção de Comunicações compete: 

r - receber e entregar o expediente do órgão central; 

II - manter sob arquivo, devidamente catalogados, os pro
cessos concluídos do D. O. P.; 

lIr -- organizar coletânea da legislação e de atos comple
mentares concernentes a pessoal e material, bem como de ou
tros assuntos de interêsse do D.O.P., promovendo a sua pu
blicação periódica. 

SEÇÃO IV 

Das Delegacias Regionais 

Art. 31. As Delegacias Regionais (D.R.) são órgãos de 
administração, de execução dos serviços de obras, instalações e 
equipamentos, de cadastro, registro e tombamento, e de atos de 
contratos e cobrança. 

Art. 32. As Delegacias Regionais na Guanabara (GB) , 
Rio Grande do Sul (RS), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), 
Pernambuco (PE) e Pará (PA) compreendem: 

Seção de Obras (S. Ob.) 

Seção de Cadastro (S. Cd.) 

Seção de Atos e Contratos (S.A.C.) 
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Seção de Rendas Patrimoniais (S.R.P.) 

Turma de Administração (T. A.) . 

§ 1.0 A Seção de Cadastro da Delegacia Regional na Gua
nabara compreende: 

Turma de Contrôle de Bens 

Turma de Desenho e Mapoteca 

Turma de Levantamentos e Avaliações. 

§ 2.° A Seção de Rendas Patrimoniais compreende: 

Turma de Guias e Alvarás 

Turma de Contrôle de Rendas. 

Art. 33. As Delegacias Regionais no Distrito Federal 
(DF), Santa Catarina (::;C), Paraná (PR) , Minas Gerais (MG) , 
Espírito Santo (ES) , Bahia (BA) , Alagoas (AL) , Sergipe (SE), 
Paraíba (PB), Rio Grande do Norte (RN) , Ceará (CE), Ma
ranhão (MA), Piauí (PI), Amazonas (AM), Acre (AC), Mato 
Grosso (MT) e Goiás (GO) , compreendem: 

Seção de Obras e Cadastro (S.Ob.Cd.) 

Seção de Atos, Contratos, Rendas Patrimoniais e 
Aaministração (S.C.R.P.). 

Art. 34. As Delegacias Regionais nos Territórios Federais 
de Rondônia, Roraima e Amapa, compreendem: 

Turma de Obras e Cadastro. 

Art. 35. A Seção e Turma de Obras compete: 

I - executar, fiscalizar e orientar as providências de or
dem técnica, administrativa, econômica e fiscal relativas a obras 
de reforma ou serviços de conservação e reparo, inclusive de 
equipamento e instalações e concernentes aos edüícios públi
cos ou imóveis sob o cargo do Ministério da Fazenda, exceto 
quanto a obras a cargo de Comissões de Construção; 

11 - proceder a levantamentos, reunir dados estatísticos, 
organizar previsões de ordem técnica e elaborar estudos para 
a instalação adequada, racional e econômica das instalações, 
equipamentos e dos serviços fazendários; 



111 - elaborar estudos, projetos, especüicações e orçamen
tos concernentes a obras de reforma e serviços de conservação 
ou reparo, bem como de instalações ou equipamentos, cuja exe
cução dependa do exame pela D. Ob. e de autorização do Mi
nistro da Fazenda; 

IV - coletar elementos e dados que permitam à D. Ob. 
a elaboração dos projetos, especificações e orçamentos, sujei
tos à aprovação pelo Presidente da República, e concernentes 
a obras de construção de edifícios públicos e instalação de 
equipamentos destinados a repartições fazendárias, ou de obras, 
serviços de instalações ou outros especializados, cuja execuçãq 
dependa de autorização do Ministro da Fazenda; 

V - elaborar anualmente e encaminhar à D. Ob., devida
mente justüicado, programa de trabalho necessário à conser
vação dos imóveis e manutenção de equipamentos e instalações; 

VI - expedir autorização para início dos trabalhos adju
dicados a construtores e pôr à disposição dos mesmos proje
tos, detalhes e especificações, bem como outros elementos ne
cessáriosl à execução das obras; 

VII - assistir, orientar técnica e econômicamente e fisca
lizar a execução das obras e serviços programados, assegurando 
o cumprimento dos projetos, detalhes e especiflcações apro
vados; 

VIII - exercer a orientação e fiscalização técnicas e contá
beis, mesmo quando estiverem as obras, equipamentos ou ins ... 
talações a cargo de outras repartições fazendárias; 

IX - inspecionar, periodicamente, as obras de construção 
ou reforma, bem como as de instalação ou reforma de equipa
mentos, mesmo quando a cargo de fiscal designado pelo Diretor 
da D. Ob.; 

X - elaborar, para encaminhamento à D. Ob., quando 
solicitados, relatórios das obras e serviços em execução conten
do, quando solicitadas, demonstração gráfica e documentação fo
tográfica do desenvolvimento das obras e instalações; 

XI - propor o encaminhamento para exame da D. Ob., de 
desenhos e detalhes de serviços a serem executados, relativos 
a modificações que se tornarem necessárias no decurso das 
obras contratadas; 

XII - proceder a vistorias necessárias ao recebimento das 
obras de construção, reforma, conservação e reparo, bem como 
a de equipamento instalado e dos respectivos serviços de refor-



ma, conservação e reparo, mesmo quando estiverem aquêles a 
cargo de outras repartições fazendárias; 

XIII - levar ao conhecimento do Delegado Regional quais
quer fatos ou ocorrências que indiquem desvio ou atraso na 
execução dos planos aprovados, assim como qualquer infração 
de ajuste por parte de firmas construtoras, instaladoras ou for
necedoras e, ainda, qualquer irregularidade funcional dos fis
cais de obras; 

XIV - controlar, a posteriori, os serviços de ligeiros re
paros em edifícios ou no respectivo equipamento, quando efe
tuados sob a orientação de dirigentes de repartições ou admi
nistradores de edifícios a que forem delegadas atribuições; 

XV - conferir, atestar e submeter à autoridade compe
tente, as faturas relativas a quaisquer obras e serviços feitos 
nos imóveis, -equipamentos e instalações; 

XVI - informar à autoridade competente sôbre o término' 
de obras, para fins de providências necessárias à respectiva 
aceitação; 

XVII - opinar sôbre o levantamento de cauções prestadas 
para garantia e cumprimento dos contratos de obras e insta
lações; 

XVIII - efetuar a apropriação das construções concluídas 
apresentando relatório em formulário próprio; 

XIX - realizar estudos técnicos e econômicos sôbre a es
colha de terrenos necessários à construção de edifícios e dos 
imóveis adequados à instalação de repartições fazendárias quer 
por locação ou por compra, e propor as medidas necessárias à 
realização das conclusões; 

XX - manter atualizada a legislação federal, os códigos, 
normas, padrões técnicos, contábeis e decisões administrativas 
ou judiciárias concernentes a obras, materiais, instalações e equi
pamentos; 

XXI - manter atualizados Boletins de Preços de mate
riais de construção, publicados na Região, ou em sua falta, or
ganizados pela Seção; 

XXII - executar o desenho de plantas, gráficos, cópias 
e preparar ou providenciar a execução de maquetes e outros 
elementos auxiliares para a execução a seu cargo; 

XXIII - manter organizados os serviços de plantas, grá
ficos, orçamentos, preços e outros dados técnicos necessários ao 
exercício de suas atribuições. 



Art. 36. A Seção de Cadastro compete: 

! - fazer o cadastro, demarcação, avaliação e tombamento 
dos bens imóveis da União ou que a esta possam interessar; 

li - fazer a inscrição dos bens imóveis da União e pre
parar os elementos necessários ao registro; 

li! - fazer o tombamento de cada próprio nacional, con
siderado como unidade patrimonial para efeito de registro, 
compreendendo título de propriedade, indicação de elementos 
comprobatórios dos direitos da União, histórico, memorial des
critivo, avaliação, têrmo, plantas fotográficas e demais elemen
tos elucidativos da situação jurídica e administrativa do imó
vel, para serem remetidos, por cópias, à Divisão de Patrimônio; 

IV - preparar os elementos técnicos necessários à homo
logação de demarcações, aviventação de rumos ou discrimina
ção de terras, representando, para que se liquidem, adminis
trativa ou judicialmente, as questões que forem suscitadas a 
respeito; 

.- V - fazer, periodicamente, revisão do cadastro e tomba
mento dos imóveis da União, para remessa à Divisão de Patri
mônio dos dados necessários ao balanço patrimonial; 

VI - proceder a pesquisas relativas a direitos da União 
sôbre bens imóveis; 

VII - opinar sôbre assuntos de engenharia, nos processos 
que transitarem na Delegacia; 

VIII - opinar sôbre a utilização de imóveis da União; 

IX - ter sob sua guarda os processos que contenham do
cumentos probatórios do direito de propriedade ou posse de 
bens imóveis da União; 

X - controlar a utilização de imóveis da União por ser
viços públicos e entidades particulares em geral promovendo a 
volta dos mesmos ao D. O. P., quando não estiverem sendo 
aplicados ao fim que tenham sido entregues ou cedidos; 

XI - fiscalizar a execução dos contratos concernentes a 
bens imóveis a cargo do D. O. P. no tocante à receita, propon
do as medidas acauteladoras do interêsse da União. 

Art. 37. A Turma de Contrôle de Bens competem as atri
buições dos itens X e XI do artigo anterior. 

Art. 38. A Turma de Desenho e Mapoteca compete: 
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I - manter arquivo de plantas dos bens imóveis da União, 
bem como de outros, de interêsse do D. O. P.; 

II - executar serviços fotográficos, cópias, ampliações, re
duções de plantas, mapas e outros documentos, e demais tra
balhos pertinentes. 

Art. 39. A Turma de Levantamentos e Avaliações com
pete: 

I - proceder a levantamentos topográficos e cadastrais, 
inclusive dos cálculos para execução de desenhos e plantas; 

II - propor a execução de levantamentos geodésicos ou 
aéreos e preparar os elementos técnicos necessários à determi
nação da linha do preamar médio de 1831; 

III - preparar elementos técnicos à homologação de de
marcações, aviventação de rumos ou discriminação de terras; 

IV - proceder a levantamentos de edifícios públicos e 
quaisquer outros onde estiverem instalados órgãos fazendários; 

V - realizar perícias e arbitramentos, instruir e emitir 
parecer quanto a assuntos de engenharia legal de alçada da 
Seção, nos processos que tramitarem na Delegacia; 

VI - proceder a avaliações de imóveis para fins de alie
nação, aquisição, locação, situados na área de jurisdição da 
Delegacia; 

VII - fazer, periôdicamente, a revisão dos valôres dos bens 
imóveis da União situados na área de sua jurisdição; 

VIII - avaliar os imóveis sujeitos ao impôsto de lucro 
imobiliário; 

IX - coligir dados sôbre valôres unitários de imóveis, me
didas agrárias comumente usadas e posturas municipais, man
tendo fichários dessas informações. 

Art. 40. A Seção de Atos e Contratos compete: 

I - organizar os processos concernentes à incorporação e 
desincorporação, aforamento, locação, e cessão dos bens imóveis; 

H - organizar os processos concernentes à transferência 
de jurisdição de imóveis; 

IH - propor medidas administrativas e judiciais acautela
doras dos direitos da União sôbre bens de seu domínio; 



IV - organizar minuta de projeto de atos e contratos re
ferentes a imóveis; 

V - realizar os atos e contratos referentes a imóveis da 
União ou por esta adquiridos. 

Art.41. A Turma de Contratos compete lavrar atos e con
tratos e expedir certidões. 

Art. 42. A Seção de Rendas Patrimoniais compete: 

I - providenciar o recolhimento de rendas concernentes a 
bens imóveis da União e lançar e controlar a arrecadação; 

n - receber e entregar imóveis; 

In - relacionar os devedores da União, no tocante à renda 
proveniente de imóveis, para cobrança da dívida; 

IV - processar concorrências; 

V - estimar, anualmente, para o exercício vindouro, a 
receita proveniente de bens imóveis. 

Art. 43. A Turma de Guias e Alvarás compete: 

I - expedir guias para recolhimento, fôro, laudêmios, ta
xas de ocupação, aluguéis e outras, referentes à renda patri
monial; 

II - expedir alvarás de licenças, para transferências de 
imóveis foreiros à União. 

Art. 44. A Turma de Contrôle de Rendas compete con
trolar e escriturar a arrecadação das rendas de locação, taxas 
de ocupação, aluguéis, laudêmios e outras, provenientes de imó
veis da União. 

Art. 45. A Turma de Administração compete: 

I - receber e distribuir o expediente, guardar a corres
pondência oficial e papéis relativos às atividades da Delegacia; 

II - elaborar os expedientes relativos ao pessoal; 

In - inventariar, guardar, controlar e distribuir o mate
rial de consumo e permanente; 

IV - executar os serviços de mecanografia; 
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v - preparar os empenhos, adiantamentos, comprovações 
e quaisquer serviços contábeis da Delegacia; 

VI - controlar as verbas atinentes à Delegacia e elaborar 
as respectivas propostas orçamentárias; 

VII - coligir e ordenar os elementos necessários à prepa
ração do relatório anual das atividades da Delegacia. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRmUIçõES DO PESSOAL 

Art. 46. Ao Diretor do D. O.P. compete: 

I - orientar, dirigir e coordenar as atividades do D.O.P.; 

11 - despachar, pessoalmente, com o Secretário do Te
souro; 

111 - baixar portarias, instruções e ordens de serviço para 
a execução dos trabalhos de administração geral; 

IV - apresentar, anualmente, até 28 de fevereiro, relató
rio das atividades do D. O . P . ; 

V - promover reuniões com os Diretores de Divisão e os 
dirigentes das repartições interessadas, para o fim de promo
ver e coordenar as providências necessárias à instalação ade
quada dos serviços; 

VI - promover reuniões do Diretor da D. Pt., com os 
dirigentes dos órgãos dos ministérios a cuja jurisdição se acha
rem imóveis da União, a fim de coordenar providências relati
vas à administração do patrimônio imobiliário; 

VII - expedir boletins de merecimento e conceder férias 
aos servidores que lhe forem diretamente subordinados; 

VIII - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a 
de suspensão até 30 (trinta) dias, aos servidores em exercício 
no D. O. P. e propor a aplicação de penalidade que exceder 
de sua alçada; . 

IX - determinar a instauração de processo administrativo; 

X - autorizar a designação de funcionários onde se tor
nar necessária a assistência direta do D. O. P.; 

XI - propor ao Secretário do Tesouro provid.~Jlcias que 
julgar çQnvellien~e~ ~o aperfeiçoamento do serviço; 



XII - movimentar, dentro da lotação estabelecida e de 
acôrdo com a conveniência do serviço, os servidores com exer
cício no D. o. P.; 

XIII - empenhar despesas, autorizar pagamentos e requi
sitar adiantamentos e passagens; 

XIV - autorizar a movimentação, em objeto de serviço, 
dos Diretores de Divisão, dos Chefes de Serviço e dos Dele
gados Regionais, quando fora da respectiva área de jurisdição; 

XV - arbitrar diárias e ajudas de custo pela prestação de 
serviço fora da sede; 

XVI - delegar competência aos Diretores de Divisão e 
aos Delegados Regionais, para praticarem atos de sua alçada; 

XVII - propor a designação de seu substituto eventual; 

XVIII - designar e dispensar o Chefe do Serviço de Admi
nistração e os Delegados; 

XIX - autorizar o fornecimento de certidões; 

XX - aprovar contratos relativos a bens imóveis da 
União, de fornecimentos de prestação de serviços de execução 
de obras, por conta de créditos movimentados pelo D.O.P.; 

XXI - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária do 
D.O.P.; 

XXII - autorizar a transferência de jurisdição de imó
veis, de um para outro órgão da administração pública; 

XXIII - decidir sôbre pedidos de remissão de aforamento 
e de alienação de terrenos ocupados; 

XXIV - autorizar a demolição de prédios e benfeitorias 
sob a jurisdição do Ministério da Fazenda; 

XXV - decidir, em grau de recurso, sôbre atos e despa
chos das autoridades que lhe forem diretamente subordinadas; 

XXVI - decidir sôbre os assuntos relativos às atividades 
do D. O. P., de sua competência, ouvidos os órgãos específicos; 

XXVII - opinar, ouvidos os órgãos competentes, em todos 
os assuntos que dependerem de decisão superior; 

XXVIII - avocar, quando julgado necessário, a decisão 
de assuntos da competência das autoridades que lhe forem di
retamente subordinadas, salvo quanto aOS fixados em lei, como 
de competência privativa. 



Art. 47. Aos Diretores de Divisão compete: 

I - orientar e coordenar as atividades da respectiva Di
visão e resolver os assuntos de sua competência; 

II - opinar no expediente que tenha de ser submetido à 
apreciação da autoridade superior; 

III - despachar, pessoalmente, com o Diretor do D.O.P.; 

IV - submeter, anualmente, ao Diretor do D.O.P. o pla
no de trabalho da Divisão; 

V - apresentar, anualmente, ao Diretor do D. O. P., re
latório das atividades da Divisão, e propor providências que 
julgar convenientes ao seu aperfeiçoamento; 

VI - expedir boletins de merecimento e conceder férias 
aos servidores que lhes forem diretamente subordinados; 

VII - designar e dispensar os ocupantes das funções gra
tificadas; 

VIII - determinar a instauração de processo administra
tivo; 

IX - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de 
suspensão até quinze (15) dias, aos seus subordinados, propondo 
ao Diretor do D. O. P. a aplicação de penalidade que exce
der de sua alçada; 

X - movimentar, deacôrdo com a conveniência dos tra
balhos, o pessoal com exercício na Divisão, e fixar-lhe o horário 
de trabalho, respeitadas as disposições legais vigentes; 

XI - baixar portarias, instruções e ordens de serviço; 

XII - dirigir-se aos chefes ou diretores de repartições pú
blicas, em objeto de sua competência; 

XIII - orientar, em assuntos de sua competência, os de
mais órgãos do Ministério; 

XIV - indicar os seus respectivos substitutos; 

XV - autorizar a execução de serviços externo e fora da 
sede; 

XVI - requisitar transportes de pessoal e material, sob 
qualquer modalidade, para atender aos serviços do órgão sob 
sua direção; 

XVII - designar servidores para a realização de inspe
ções periódicas às unidades do Ministério, com o objetivo de 
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orientar e fiscalizar a aplicação da legislação referente à ma
téria de competência do órgão sob sua direção; 

XVIII - aprovar e encaminhar a proposta orçamentária 
do órgão sob sua direção; 

XIX - solicitar registro, distribuição e redistribuição de 
créditos orçamentários e adicionais administrados pela Divisão; 

XX - autorizar despesas e requisitar pagamentos e adi
antamentos à conta dos créditos orçamentários e adicionais mo
vimentados pelo órgão sob sua direção; 

XXI - encaminhar comprovações de adiantamentos con
cedidos à conta dos créditos a que se refere o item anterior; 

XXII - autorizar a expedição de certidões; 

XXIII - propor as alterações de lotação que julgar neces
sárias ao órgão sob sua direção; 

XXIV - antecipar ou prorrogar o período normal de tra
balho; 

XXV - reunir, periàdicamente, os Chefes de Serviço ou 
de Seção, para discutir e assentar providências relativas ao 
trabalho da Divisão; 

XXVI - delegar competência aos seus subordinados ou 
aos Delegados para praticarem atos de sua alçada; 

XXVII - designar os membros destinados ao julgamento 
de concorrências; 

XXVIII - presidir às sessões públicas destinadas à rea
lização de concorrências, quando realizadas na sede, ou dele
gar essas atribuições a outro servidor da Divisão; 

, XXIX - propor a interposição de recursos e pedidos de 
reconsideração perante o Tribunal de Contas; 

XXX - autorizar o levantamento de cauções. 

Art. 48. Ao Diretor da Divisão de Obras incumbe, ainda: 

I - superintender a elaboração do Plano Geral de Obras 
do Ministério; 

II - superintender o estudo da elaboração do orçamento 
-programa a ser submetido à Divisão de Orçamento no que diz 
respeito a obras, instalações e equipamentos; 

111 - aprovar estudos, projetos, especificações e orçamen
tos elaborados pelas Seções; 
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IV - autorizar a realização de concorrências e coletas de 
preços relativas a projetos, obras e equipamentos; 

V - assinar contratos de execução de obras e instalação 
de equipamentos e autorizar a execução dêsses serviços; 

VI - designar servidores para execução de trabalhos e 
fiscalização de obras fora da sede; 

VII - designar fiscais de obras, em locais situados fora 
da sede das Delegacias em consonância com a legislação espe
cífica; 

VIII - propor a constituição de comissões técnicas espe
ciais, para superintender a execução de obras ou a instalação 
de equipamentos; 

IX - propor, por conveniência de serviço, em relação à 
execução de obras e instalações de equipamentos, a modifica
ção temporária da área de jurisdição das Delegacias; 

X - tomar providências para a perfeita observância da 
legislação que dispõe sôbre o planejamento, autorização e fisca
lização de obras e instalações de equipamentos; 

XI - prolatar decisões técnicas ou administrativas nos pro
cessos com tramitação na D. Ob. e que não sejam da atribui
ção de autoridade superior. 

Art. 49. Ao Diretor da Divisão de Patrimônio incumbe, 
ainda: 

I - providenciar o recebimento e a entrega de imóveis; 

11 - determinar os prédios que, na forma da lei, devam 
destinar-se a residência de autoridades ou de servidores fe
derais; 

III - aprovar concessões e contratos relativos a aforamen
tos, alienações, cessões e locações; 

IV - expedir títulos de domínio ou posse concernentes a 
bens imóveis da União; 

V - assinar contratos e têrmos de ajustes para execução 
de serviços a cargo da D. Pt.; 

VI - autorizar a abertura de concorrências concernentes 
a bens imóveis da União; 

VII - tomar providências para a perfeita observância das 
leis que interessem à administração do patrimônio da União; 

VIII - prolatar decisões técnicas ou administrativas, defi
nitivas ou com fôrça de definitivas, nos processos com trami-



tação na D. Pt. e que não sejam da atribuição de autoridade 
superior. 

Art. 50. Aos Chefes de Serviço incumbe: 

I - orientar e coordenar as atividades do respectivo Ser
viço; 

II - distribuir o expediente que lhes tenha sido dirigido 
pelos demais órgãos do D. O. P. e os processos recebidos, po
dendo avocar ao seu exame os que se encontrem no Serviço; 

III - despachar, pessoalmente, com o Diretor ao qual es
tiverem subordinados; 

IV - submeter, anualmente, ao Diretor do D. O. P. ou 
D.Pt., o plano de trabalho do Serviço; 

V - apresentar, anualmente, ao respectivo Diretor relató
rios das atividades do Serviço, bem como, nas épocas que forem 
fixadas, boletins relativos ao andamento dos serviços; 

VI - propor as providências que julgar convenientes ao 
aperfeiçoamento do Serviço; 

VII - comparecer às reuniões para as quais sejam con
vocados; 

VIII - expedir boletins de merecimento dos servidores 
que lhes forem diretamente subordinados; 

IX - organizar e alterar a escala de férias do Serviço e 
submetê-la à aprovação do Diretor do D. O. P. ou D. Pt.; 

X - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de 
suspensão até 8 (oito) dias, aos servidores com exercício no 
Serviço, e propor ao respectivo Diretor a aplicação de pena
lidade que exceder de sua alçada; 

XI - propor ao Diretor do D. O. P. ou D. Pt. a antecipação 
ou prorrogação do período normal de trabalho no Serviço; 

XII - baixar portarias, instruções e ordens de serviço; 

XIII - propor a execução de serviço fora da sede, por servi
dores com exercício no Serviço; 

XIV - tomar providências para ° perfeito cumprimento 
das leis, regulamentos, instruções, ordens de serviço e outras dis
posições que interessem ao D. O . P . ; 

XV - determinar as providências necessárias à perfeita 
inatrução dos processos; 
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XVI - autenticar certidões, plantas e outros documentos 
que exijam essa formalidade; 

XVII - entender-se, quando integrantes do D.Pt., direta
mente com os demais chefes e, por intermédio do Diretor da 
Divisão, com os demais órgãos do D.O.P.; 

XVIII - entender-se, no caso do Chefe do S.A., com os diri
gentes dos órgãos do Departamento ou com outros órgãos da 
Administração Pública. 

Parágrafo único. Aos Chefes de Serviço compete ainda: 

I - reunir, semanalmente, os Chefes das Seções para dis
cutir e assentar providências relativas ao trabalho do Serviço; 

II - designar e dispensar o seu Secretário e indicar ao Di
retor do D.O.P. ou D.Pt. os servidores que devam exercer outras 
funções gratificadas, bem como seus substitutos eventuais; 

III - movimentar, de acôrdo com a conveniência dos tra
balhos, pessoal com exercício no Serviço. 

Art. 51. Aos Delegados Regionais compete: 

I - orientar, dirigir e coordenar as atividades da Delega
cia, promovendo as medidas convenientes para· a conservação, 
administração e defesa dos bens imóveis situados na zona de 
sua jurisdição; 

II - baixar portarias, instruções e ordens de serviço; 

III - submeter, anualmente, ao Diretor do D.O.P., o plano 
de trabalho da Delegacia; 

IV - apresentar, anualmente, ao Diretor do D.O.P o rela
tório das atividades da Delegacia, e sugerir providências que 
visem a maior eficiência dos trabalhos; 

V - designar e dispensar os servidores para funções gra
tificadas, na Delegacia, bem como seus substitutos eventuais; 

VI - movimentar, de acôrdo com a conveniência do ser
viço, o pessoal com exercício na Delegacia; 

VII - expedir boletins de merecimento e conceder férias 
aos funcionários que lhes forem diretamente subordinados; 

VIII - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de 
suspensão até 15 dias, aos servidores com exercício na Delegacia, 
e propor ao Diretor do D. O. P. aplicação de penalidade que ex
ceder de sua alçada; 
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IX - antecipar ou prorrogar o período normal de trabalho 
na Delegacia, de acôrdo com as necessidades do serviço; 

X - determinar a execução de serviços fora da sede da 
Delegacia, e organizar, conforme a necessidade do serviço, 
turmas de trabalho com horário especial; 

XI - representar o D.O.P. na área de Slla jurisdição; 

XII - entender-se, em matéria de serviço, com autoridades 
federais, estaduais e municipais, dentro de sua jurisdição e, nos 
demais casos, por intermédio do Diretor do D.O.P; 

XIII - propor ao Diretor do D. O. P. as providências neces
sárias ao aperfeiçoamento dos serviços; 

XIV - empenhar despesas, autorizar pagamentos e requi
sitar adiantamentos e passagens; 

XV - propor a instauração de processo administrativo; 

XVI - autorizar, resguardando o interêsse da Fazenda Na
cional, o fornecimento de certidões e cópias de plantas e outros 
documentos; 

XVII - conceder aforamento, ad referendum do Diretor 
da D. Pt; 

XVIII - autorizar transferência de aforamento ou de ocupa
ção; 

XIX - decidir sôbre demarcações, aviventação de rumos, 
discriminação, vistorias ou avaliações de bens imóveis da União 
ou que a esta possam interessar; 

XX - determinar a posição das linhas de preamar média 
de 1831 e da média das enchentes ordinárias; 

XXI - promover concorrências públicas ou administrati
vas, bem como coletas de preços, em casos que haja delegação 
prévia das autoridades competentes, e nas condições por estas 
fíxadas; 

XXII - examinar os projetos, especificações e orçamentos 
relativos a obras, instalações e equipamentos e encaminhá-los 
à D. Ob. para aprovação; 

XXIII - remeter ao Diretor da D.Ob. e D.Pt., demonstra
ções das atividades da Delegacia Regional na forma prescrita; 

XXIV - observar em seus trabalhos as normas e instruções 
prescritas pelo Diretor do D.O.P. ou pelos Diretores da D.Ob e 
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D. Pt., sugerindo as medidas que lhes pareçam aconselháveis à 
execução dos serviços; 

XXV - praticar os atos que, por fôrça de lei ou dêste Re
gimento, lhe caibam, e os demais que convenham aos interês
ses da administração. 

Art. 52. Aos Chefes de Seção e Encarregados de Turma 
compete: 

I - opinar nos processos que lhes forem encaminhados e 
distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes fôr diretamente su
bordinado orientando e fiscalizando sua execução; 

II - despachar, pessoalmente, com o Chefe imediatamente 
superior; 

III - apresentar anualmente relatório dos trabalhos reali
zados, em andamento e planejados; 

IV - propor à autoridade superior medidas convenientes 
à boa execução dos trabalhos; 

V - expedir boletins de merecimento e conceder férias aos 
servidores diretamente subordinados; -

VI - indicar os seus respectivos substitutos. 

Parágrafo único. Compete ainda aos Chefes de Seção elo
giar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 
8 dias, e representar quando a penalidade exceder de sua alçada. 

Art. 53. Aos Secretários do Diretor do D.a.p., dos Direto
res de Divisão, dos Chefes de Serviço e dos Delegados Regio
nais, compete: 

I - atender às pessoas que desejarem se comunicar com a 
autoridade a que estão subordinados, encaminhando-as ou dando 
a esta conhecimento do assunto por tratar; 

II - representar, quando para isso forem designados, a au
toridade a que estão subordinados; 

III - executar os demais serviços que lhes forem cometidos 
pelos respectivos chefes. 

Art. 54. Aos auxiliares do Diretor do D. a. P., bem como 
aos demais servidores, em exercício nos órgãos do D.a.p., cumpre 
executar os trabalhos que lhes forem determinados pelos seus 
superiores imediatos. 
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CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 55. Serão substituídos em seus impedimentos even
tuais ou faltas até 30 dias: 

I - o Diretor do Departamento, por um Diretor de Divisão, 
por êle designado; 

II - o Diretor da Divisão de Obras, por um Chefe de Seção, 
por êle designado; 

III - o Diretor da Divisão de Patrimônio, por um Chefe de 
Serviço, por êle designado; 

IV - os Chefes de Serviço, por um Chefe de Seção, por 
êles designados; 

V - os Delegados, por um Chefe de Seção ou Encarregado 
de Turma das respectivas Delegacias, por êles designados: 

VI - os Chefes de Seção, por um Encarregado de Turma ou 
funcionário, por êles designados; 

VII - os Encarregados de Turma, por servidores por êles 
indicados. 

Art. 56. O horário normal de trabalho será fixado pelo 
Diretor do D.O.P., respeitado o número de horas semanais ou 
mensais estabelecido para o serviço público civil. 

Art. 57. O Departamento de Obras e Patrimônio, composto 
do órgão Central e Delegacias, constituirá uma só repartição, 
para fins de lotação, cabendo ao Diretor fixar em portaria a lo
tação numérica e nominal de cada órgão. 

Art. 58. Enquanto não forem instaladas as Delegacias do 
Distrito Federal, Estado do Acre e dos Territórios Federais de 
Roraima, Amapá e Rondônia, os serviços a elas afetos serão 
executados pelas Delegacias de Goiás, Amazonas, Pará e Mato 
Grosso, respectivamente. 

Art. 59. Por conveniência do serviço, o Diretor do D.O.P. 
poderá subdividir as Seções em Turmas nas Delegacias Regio
nais. 

Art. 60. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do 
Departamento. 

Brasília, 
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SERViÇO DE ESTATISTICA 

ECONOMICA E FINANCEIRA 



DECRETO N.O DE DE DE 196 

Aprova o Regimento do Serviço de Es
tatística Econômica e Financeira. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 87, item r, da Constituição Federal, 

DECRETA: 

Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento do Serviço de Esta
tística Econômica e Financeira do Ministério da Fazenda, e que 
acompanha o presente decreto. 

Art. 2.° Ficam criadas, na Parte Permanente do Quadro 
de Pessoal do Ministério da Fazenda, nos têrmos do art. 11, da: 
Lei n.O 3.780, de 12 de julho de 1960, as funções gratificadas 
constantes da tabela anexa a êste Decreto, extinguindo-se as 
funções gratificadas atualmente existentes no Serviço de Esta
tística Econômica e Financeira. 

Art. 3.° :S:ste Decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 
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SERVIÇO DE ESTATíSTICA ECONÔMICA E FINANCEIRA 

TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

N.o de Denominação Símbolo Funções 

1 Chefe da Seção de Exportação 3F 

1 Chefe da Seção de Importação 3F 

1 Chefe da Seção de Comércio por Cabotagem 3F 

1 Chefe da Seção de Estudos e Análises 3F 

1 Encarregado da Turma de Administração 5F 

1 Secretário do Diretor 5F 



REGIMENTO DO SERViÇO DE EST ATfSTICA 
ECONOMICA E FINANCEIRA 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1.0 O Serviço de Estatística Econômica e Financeira 
(S.E.E.F.) do Ministério da Fazenda, subordinado, administra
tivamente, ao Secretário do Tesouro e obediente à orientação 
técnica do Conselho Nacional de Estatística, constitui um dos 
órgãos executivos centrais do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (I.B.G.E.) e tem por finalidade levantar as estatís
ticas referentes a impostos, taxas e contribuições, comércio ex
terior e cabotagem, movimento marítimo, bem como promover 
publicações próprias ou por intermédio do I.B.G.E. 

CAPÍTULO 11 

DA ORGANIZAÇAO 

Art. 2.0 O Serviço de Estatística, Econômica e Financeira 
compreende: 
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Seção de Exportação (S.E.) 

Seção de Importação (S.I.) 

Seção de Comércio por Cabotagem (S.C.C.) 

Seção de Estudos e Análises (S.E.A.) 

Turma de Administração (T. A. ) . 

Art. 3.° O Serviço de Estatística Econômica e Financeira 
será dirigido por um Diretor, nomeado, em comissão, pelo Pre
sidente da República, e escolhido dentre funcionários do Minis
tério da Fazenda, que possuam experiência administrativa e 
competência notória. 

Parágrafo único. O Diretor do S.E.E.F. terá um secretário 
de sua livre escolha, e por êle designado e dispensado. 

Art. 4.° Os Chefes de Seção e o Encarregado da Turma 
de Administração serão designados e dispensados pelo Diretor 
do S.E.E.F. 

Art. 5.° Os órgãos que integram o S.E.E.F. funcionarão 
perfeitamente coordenados, em regime de mútua colaboração, 
sob a orientação do Diretor. 

CAPÍTULO 111 

DA COMPET:G:NCIA DOS óRGAOS 

Art. 6.° Compete à Seção de Exportação (S.E.) proceder 
à coleta de dados e efetuar a crítica dos mesmos, com o fim de 
apurar e elaborar a estatística da exportação. 

Art. 7.° Compete à Seção de Importação (S.I.) proceder 
à coleta de dados e efetuar a crítica dos mesmos, com o fim de 
apurar e elaborar a estatística da importação. 

Art. 8.° Compete à Seção de Comércio por Cabotagem 
(S.C.C.) proceder à coleta de dados e efetuar a crítica dos 



mesmos, com o fim de apurar e elaborar a estatística do comér
cio interestadual por cabotagem. 

Parágrafo único. Esta estatística abrangerá apenas o co
mércio de cabotagem por via marítima. 

Art. 9.° A Seção de Estudos e Análises (S.E.A.) compete: 

I - proceder à análise dos trabalhos estatísticos realizados 
pelas outras seções; 

II - elaborar trabalhos expositivos ou analíticos sôbre as 
estatísticas a cargo do Serviço; 

III - preparar trabalhos cartográficos para atender a de
terminações recebidas ou a solicitações da Secretaria-Geral do 
I.B.G.E., bem como estudar e executar trabalhos destinados a 
repartições do Ministério e outras da Administração Federal, 
desde que os assuntos se enquadrem nas atribuições do S.E.E.F. 
e não haja prejuízo para os seus serviços normais; 

IV - elaborar trabalhos para atender a consultas que exi
jam apurações especiais de elementos de que disponha o 
S.E.E.F., ou que possam ser encontradas em qualquer outra 
fonte; 

V - planejar e executar desenhos e trabalhos de caligrafia 
e cartografia que se relacionem com as atividades do Serviço; 

VI - preparar as publicações técnicas do Serviço destinadas 
à divulgação estatística, no país e no estrangeiro, ou à documen
tação privativa da repartição; 

VII - preparar a contribuição do Serviço às publicações 
próprias do I.B.G.E.; 

VIII - organizar e executar trabalhos gráficos destinados 
a figurar em feiras, exposições e outros certames nacionais ou 
internacionais, a que o Serviço deva comparecer; 

IX - organizar ou rever os planos necessários aos trabalhos 
técnicos do Serviço, de acôrdo com as instruções especiais do 
Diretor; 

X - realizar inquéritos ou pesquisas especiais que não sejam 
da competência das outras seções; 

XI - organizar, registrar e conservar a documentação grá-
fica do Serviço; . 



XII - organizar e manter em dia a documentação infor
mativa, doutrinária, técnica ou científica e colecionar cópias 
dos trabalhos elaborados pelo Serviço, recortes de jornais, pu
blicações e quaisquer informações necessárias aos interêsses da 
repartição; 

XIII - proceder à coleta de dados e efetuar a crítica dos 
mesmos, com o fim de apurar e elaborar as estatísticas referen
tes ao movimento marítimo, propriedade imobiliária e tributos 
em geral; 

XIV - realizar pesquisas estatísticas relacionadas com a 
receita e despesa pública, os índices gerais de preços, a produ
ção, os rendimentos, os créditos, os títulos mobiliários, os capi
tais em circulação e tudo quanto se refira à situação econômico
-financeira do país, respeitadas, porém, as atribuições das demais 
seções do S.E.E.F. e das outras repartições centrais do sistema 
estatístico federal. 

Art. 10. A Turma de Administração compete: 

I - receber, registrar, distribuir, arquivar e expedir inquéri
tos e questionários estatísticos ou qualquer correspondência aná
loga, relacionados exclusivamente com as atividades do S.E.E.F.; 

II - preparar e, quando fôr o caso, encaminhar aos respecti
vos órgãos de administração geral do Ministério o expediente 
relativo a pessoal, material, orçamento ou qualquer outro perti
nente ao S.E.E.F., e que se refira a atividades compreendidas no 
campo de ação daqueles órgãos; 

III - executar os trabalhos de mimeografia preparados nas 
seções do Serviço; 

IV - manter atualizada a relação das instituições nacionais 
e estrangeiras, para remessa e intercâmbio de publicação. 
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CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL 

Art. 11. Ao Diretor do S.E.E.F. compete: 

I - orientar e coordenar as atividades do Serviço; 

II - despachar, pessoalmente, com o Secretário do Tesouro; 

III - baixar portarias, instruções e ordens de serviço; 



IV - assegurar estreita colaboração entre o S.E.E.F. e as 
repartições centrais e regionais do sistema estatístico brasileiro; 

V - executar e fazer executar as Resoluções do Conselho 
Nacional de Estatística; 

VI - submeter, anualmente, ao Secretário do Tesouro, o 
plano de trabalho do Serviço; 

VII - apresentar, anualmente, ao Secretário do Tesouro, 
o relatório sôbre as atividades do Serviço; 

VIII - propor ao Secretário do Tesouro as providências ne
cessárias ao aperfeiçoamento do Serviço; 

IX - aprovar planos de trabalho, pesquisas e estudos sôbre 
assuntos estatísticos; 

X - opinar em todos os assuntos relativos às atividades da 
repartição, dependentes de solução de autoridades superiores e 
resolver os demais, ouvidos os órgãos que compõem o Serviço; 

XI - organizar, conforme as necessidades do serviço, turmas 
de trabalho com horário especial; 

XII - arbitrar diárias e ajudas de custo, por prestação de 
serviços fora da sede; 

XIII - empenhar despesas, autorizar pagamentos, requisi-
tar adiantamentos e solicitar passagens à Divisão do Material; 

XIV - propor a designação de seu substituto; 

XV - fazer publicar os trabalhos elaborados pelo Serviço; 

XVI - designar e dispensar os ocupantes de funções grati-
ficadas e seus substitutos eventuais; 

XVII - movimentar, de acôrdo com a conveniência do ser
viço, o pessoal lotado no S. E. E. F . ; 

XVIII - expedir boletins de merecimento e conceder férias 
ao pessoal que lhe fôr diretamente subordinado; 

XIX - elogiar e aplicar penas disciplinares, inclusive a de 
suspensão até 30 dias, aos servidores lotados no Serviço e propor 
ao Secretário do Tesouro a aplicação de penalidade que exce
der de sua alçada; 

XX - delegar competência aos seus subordinados para pra
ticarem atos de sua alçada; 

XXI - determinar a instauração de processo administrati-
vo; 
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XXII - antecipar, ou prorrogar, o período normal de tra
balho. 

Art. 12. Aos Chefes de Seção e ao Encarregado da Turma 
de Administração compete: 

I - dirigir e fiscalizar os trabalhos da respectiva seção ou 
turma; 

11 - distribuir os trabalhos ao pessoal que lhes fôr subor
dinado; 

111 - orientar a execução dos trabalhos e manter a coorde
nação entre os elementos componentes da respectiva seção e 
turma, determinando as normas e métodos que se fizerem 
aconselháveis; 

IV - indicar os seus respectivos substitutos; 

V - apresentar, anualmente, ao Diretor, relatório dos 
trabalhos realizados, em andamento e planejados; 

VI - propor ao Diretor medidas convenientes à boa exe
cução dos trabalhos; 

VII - responder às consultas que lhes forem feitas por in
termédio do Diretor, sôbre assuntos que se relacionem com as 
suas atribuições; 

VIII - distribuir o pessoal, de acôrdo com a conveniência 
do serviço; 

IX - expedir boletins de merecimento e conceder férias 
ao pessoal que lhes fôr diretamente subordinado. 

Parágrafo único. Aos Chefes de Seção compete ainda apli
car penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 8 dias, aos 
seus subordinados, e propor ao Diretor a aplicação de penali
dade que escape à sua alçada; 

Art. 13. Aos Chefes das Seções de Exportação, de Impor
tação, de Comércio por Cabotagem e de Estudos e Análises 
compete, além do enumerado no artigo anterior: 

I - organizar, anualmente, o plano de trabalho e subme
tê-lo à aprovação do Diretor; 

11 - organizar projetos ou pareceres sôbre assuntos que 
tenham de ser encaminhados ao estudo do Conselho Nacional 
de Estatística (C.N.E.); 
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lU - contribuir para as publicações relativas às atividades 
do S.E.E.F., com monografias ou memórias que expressem os 
resultados das pesquisas estatísticas; 

IV - elaborar, segundo a competência atribuída à respectiva 
seção, trabalhos especiais, destinados aos órgãos técnicos do Mi
nistério, a instituições nacionais ou estrangeiras, públicas ou 
particulares, e sugerir ao diretor o expediente necessário à en
trega ou remessa dos mesmos; 

V - organizar os originais da série especial de tabelas sis
temáticas destinadas ao "Anuário Estatístico do Brasil", às si
nopses regionais ou a quaisquer outras publicações para as quais 
contribuam o S.E.E.F. e o I.B.G.E.; 

VI - propor ao Diretor os servidores que poderão ser desig
nados para executar, fora da repartição, serviços de coleta e 
outros de interêsse da Seção. 

Art. 14. Ao Secretário incumbe: 

I - atender às pessoas que desejarem comunicar-se com 
o Diretor, encaminhando-as ou dando a êste conhecimento do 
assunto a tratar; 

U - representar o Diretor, quando para isso fôr designado; 

IH - redigir a correspondência pessoal do Diretor. 

Art. 15. Aos demais servidores em exercício no S.E.E.F. 
cabe executar os trabalhos de que forem incumbidos pelos chefes 
imediatos, observadas as normas legais e regulamentares vi
gentes. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16. Serão substituídos em seus impedimentos e faltas 
eventuais, até 30 dias: 

I - O Diretor, por um Chefe de Seção de sua indicação; 
. -I 

H - os Chefes de Seção, pelo Encarregado de Turma -ou 
por um servidor por êles indicados; 

IH - o Encarregado de Turma, por um servidor por êle 
indicado. 



Parágrafo único. Haverá, sempre, servidores previamente 
designados para as substituições de que trata êste artigo. 

Art. 17. Nenhum servidor poderá fazer publicações e con
ferências ou dar entrevistas sôbre assuntos que se relacionem 
com a organização e as atividades do Serviço, sem autorização 
escrita do Diretor. 

Art. 18. Os; trabalhos realizados no S.E.E.F. poderão ser 
publicados, desde que para isso haja autorização do Diretor, em 
revistas científicas nacionais ou estrangeiras, constando, porém, 
como único subtítulo a expressão "Trabalho do Serviço de Es
tatística Econômica e Financeira do Ministério da Fazenda". 

Art. 19. A juízo do Diretor poderão ser incluídos, em publi
cações do S.E.E.F., trabalhos relevantes de técnicos estranhos 
ao mesmo, quando se referirem a assuntos relacionados com 
as suas atividades. 

Art. 20. O horário normal do trabalho é o fixado para o 
serviço público federal, respeitadas as normas estabelecidas na 
legislação vigente. 

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do 
S.E.E.F. 

Brasília, 
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DELEGACIA DO TESOURO BRASILEIRO 

NO EXTERIOR 



DECRETO N.o DE DE DE 196 

Aprova o Regimento da. Delegacia do 
Tesouro Brasileiro no Exterior. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 87, item I, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento da Delegacia do Te
souro Brasileiro no Exterior, que com êste baixa, assinado pelo 
Ministro da Fazenda. 

Art. 2.° ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 
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REGIMENTO DA DELEGACIA DO TESOURO BRASILEIRO 
NO EXTERIOR 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1.0 A Delegacia do Tesouro Brasileiro no Exterior 
(D.T.B.), com sede em Nova Iorque, é o órgão que tem por 

finalidade: 

I - efetuar o pagamento dos juros, amortização e demais 
despesas da dívida externa federal, estadual e municipal; 

II - pagar e escriturar as despesas no estrangeiro, sejam 
de pessoal ou de material, de todos os Ministérios, mediante 
distribuição do crédito respectivo, por movimento de fundos, 
ou ainda, em virtude de numerário remetido diretamente à 
Delegacia, para fins especiais; 

III - registrar e escriturar tôdas as operações de crédito 
externas; 

IV - fazer aquisição de títulos da dívida pública externa, 
quando lhe fôr ordenado, usando das cautelas indispensáveis; 

V - receber e restituir, quando devidamente autorizada, 
os depósitos e cauções para garantia do funcionamento de emprê
sas estrangeiras no Brasil ou para outros fins; 
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VI - distribuir as estampilhas consulares, receber~ fiscali· 
zar e escriturar a arrecadação da renda de emolumentos con· 
sulares, fixando as taxas de câmbio da cobrança; 

VI! - remeter, mensalmente, ao Ministério das Relações 
Exteriores demonstração da arrecadação. da renda consular; 

VII! - substituir, na forma das instruções em vigor, os 
títulos extraviados ou estragados dos empréstimos federais, es· 
taduais e municipais, contraídos no exterior, de acôrdo com as 
respectivas cláusulas contratuais; 

IX - incorporar aos balanços da Delegacia as contas dos 
agentes financeiros do Brasil no exterior; 

X - fazer os adiantamentos e suprimentos previstos em 
lei ou ordenados pelas autoridades competentes por conta dos 
créditos distribuídos e recursos fornecidos, providenciando sôbre 
as prestações de contas dos mesmos, segundo as prescrições da 
legislação vigente e julgando os que forem de sua alçada; 

XI - promover o lançamento e a arrecadação dos impos. 
tos, taxas e outras contribuições cobráveis no exterior e devidos 
à Fazenda Nacional; 

XI! - julgar reclamações contra o lançamento e cobrança, 
dos tributos e outras contribuições, autorizando a restituição 
do pago a maior, segundo as normas das legislações específicas. 

CAPÍTULO I! 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2.° A D.T.B. é constituída dos seguintes órgãos: 

Seção Financeira e de Contrôle (S.F.C.) 

Seção Administrativa e de Tomada de Contas 
(S.A.T.) 

Seção do Impôsto de Renda (S. I . R. ) 

Tesouraria (T.). 

Art. 3.° Junto à D.T.B. funcionará, em regime de estreita 
colaboração, uma Contadoria Seccional da Contadoria Geral da 
República. 

Art. 4.° A D.T.B. é dirigida por um Delegado, escolhido 
dentre os funcionários do Ministério da Fazenda e nomeado, 
em comissão, pelo Presidente da República. 
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Parágrafo único. O Delegado do Tesouro Brasileiro é o 
representante do Ministro da Fazenda no Exterior e Conselhei
ro Financeiro da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos da 
América. 

Art. 5.° As funções de Assistentes e de Chefes de Seção 
serão exercidas por funcionários escolhidos e designados pelo 
Delegado, dentre os funcionários do Ministério da Fazenda, em 
exercício na Delegacia. 

Art. 6.° Aos Chefes da Seção Administrativa e de Tomada 
de Contas e da Seção do Impôsto de Renda será atribuída a 
gratificação de US$ 100,00 e o Assistente, que será também o 
Chefe da Seção Financeira e de Contrôle, perceberá a gratifi
cação de US$ 120,00. 

Art. 7.° Fica estabelecida a gratificação de US$ 75,00, a 
título de representação, a ser atribuída ao Secretário do Dele
gado, escolhido dentre os contratados locais. 

Art. 8.° O Tesoureiro Chefe será designado na forma da 
legislação em vigor. 

CAPÍTULO IH 

DA COMPETF.:NCIA DOS ÓRGAOS 

Art. 9.° A Seção Financeira e de Contrôle compete: 

I - efetuar o registro e escrituração de tôdas as operações 
de crédito externas afetas à D.T.B., bem como efetuar o paga
mento de tôdas as despesas no exterior, controlando-as e fisca
lizando-as; 

H - promover a escrituração dos pagamentos efetuados à 
conta dos créditos, movimentos de fundos e depósitos consti
tuídos para fins determinados, bem como de incorporação das 
contas dos agentes financeiros do Brasil no exterior; 

IH - efetuar os adiantamentos e suprimentos, quer previs
tos em lei, quer autorizados à conta dos créditos distribuídos e 
recursos fornecidos, registrando-os, controlando-os e fiscalizan
do-os; 

IV - receber, examinar e lançar em fôlha as guias de pa
gamento do pessoal que serve no exterior, fiscalizando e efe
tuando os cálculos cambiais, referentes à conversão de venci
mentos, representação, ajudas de custo, diárias e demais van
tagens do pessoal civil e militar; 
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v - receber, examinar e realizar o lançamento e o empe
nho dos recibos do pessoal que serve no exterior, promovendo 
os respectivos pagamentos; 

VI - ter a seu cargo os livros de pagamento, mantendo o 
cadastro, registro e arquivo do pessoal, civil ou militar, que 
serve no exterior; 

VII - receber e expedir, controlar e fiscalizar saques, 
letras de câmbio, cartas de crédito e ordens de pagamento; 

VIII - controlar e fiscalizar os descontos em fôlhas, pro
movendo o recebimento e o recolhimento dos cheques aos 
mesmos referentes; 

IX - controlar e fiscalizar o recebimento e aplicação dos 
créditos distribuídos, mantendo permanente levantamento dos 
fundos e depósitos bancários existentes nos estabelecimentos de 
crédito que operam com a D.T.B.; 

X - expedir as guias do pessoal desligado do serviço no 
exterior, encaminhando-as às repartições competentes; 

XI - fornecer à Contadoria Seccional todos os elementos 
de que esta necessitar, para efeito de contrôle contábil; 

XII - executar os serviços administrativos e técnicos rela
tivos à dívida externa do Brasil, bem como pagamento dos juros, 
amortizações e demais despesas com a mesma relacionadas; 

XIII - prestar informações aos governos estaduais e mu
nicipais sôbre os seus compromissos da dívida externa; 

XIV - efetivar as providências necessárias à aquisição de 
títulos da dívida pública externa, quando disto fôr a D.T.B. 
incumbida; 

XV - processar o recebimento e a restituição de depósitos 
e cauções, quer referentes à garantia do funcionamento de em
prêsas estrangeiras no Brasil, quer para outros fins determi
nados; 

XVI - controlar a substituição de títulos extraviados ou 
estragados dos empréstimos do Govêrno Brasileiro, observadas 
as cláusulas contratuais. 

Art. 10. A Seção Administrativa e de Tomada de Contas 
compete: 

I - a centralização das atividades de administração geral 
da D.T.B., estendendo a sua ação, nesse setor, e em regime de 
cooperação, à Contadoria Seccional anexa; 
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II - orientar, coordenar e fiscalizar as medidas relativas 
ao pessoal em exercício na D. T . B . ; 

111 - executar, orientar, coordenar e fiscalizar as ativida
des relativas a material, mantendo almoxarifado e depósito co
muns à D.T.B. e à C.S. anexa; 

IV - preparar a proposta do orçamento da D. T . B. e enca
minhá-la ao Ministério da Fazenda, juntamente com a da C.S.; 

V - coordenar e fiscalizar a aplicação de créditos, bem 
como verificar se a execução se processa em cada exercício, 
dentro dos planos de trabalho apresentados; 

VI - receber, registrar, distribuir, expedir e arquivar a 
correspondência da D. T . B.; 

VII - manter arquivo, biblioteca e serviços auxiliares; 

VIII - cuidar dos serviços relativos ao asseio e vigilância 
da D. T . B. e C. S. anexa, administrando os serviços de Portaria; 

IX - elaborar a estatística referente à D. T . B. e a que lhe 
competir executar por determinação superior, principalmente 
no tocante ao movimento de exportação, promovendo a coleta. 
apuração, análise e crítica dos dados, em colaboração com os 
órgãos do sistema estatístico nacional, em articulação com as 
repartições interessadas no comércio exterior; 

X - coligir dados para o relatório que ao Delegado com
pete submeter ao Ministro da Fazenda anualmente. 

Art. 11. A Seção do Impôsto de Renda compete:--

I - coordenar e executar os serviços de cobrança e fisca
lização do impôsto de renda no exterior, em regime de mútua 
colaboração com o Departamento do Impôsto de Renda e sob 
sua orientação técnica; 

II - receber e numerar as declarações de rendimentos, ins
truindo os contribuintes sôbre a maneira de preenchê-las; 

III - guardar, classificar e conservar em boa ordem as de
clarações de rendimentos, processos e documentos correspon
dentes a cada um dos contribuintes, inclusive papéis, documen
tos e expedientes outros de natureza diversa; 

IV - informar os processos de reclamações contra o lança
mento e restituição do impôsto e adicionais e exigências de re
colhimento pelas fontes pagadoras e, bem assim, os pedidos de 
retificação das declarações de rendimentos; 



v - lavrar e assinar os "Têrmos" de depósito e fiança para 
recurso às instâncias julgadoras; 

VI - passar e assinar as certidões de quitação ou negativas 
do tributo e adicionais e as de natureza diversa, respeitadas as 
restrições legais; 

VII - efetuar estudos acêrca da evolução do impôsto de 
renda nos países estrangeiros, sugerindo a adoção de meios e 
processos julgados adaptáveis, para aperfeiçoar o sistema tri
butário nacional; 

VIII - instaurar processos de lançamento ex officio im
pondo as penalidades cominadas pelas infrações e contravenções 
previstas na legislação vigente. 

Art. 12. As atribuições da Tesouraria continuam a ser 
reguladas pelo Decreto n.O 30.747, de 2 de dezembro de 1931, 
na conformidade do disposto no art. 9.°, do Decreto-Lei n.o 9.696, 
de 2 de setembro de 1946, ficando ainda a seu cargo a guarda 
de títulos da dívida pública interna ou externa ou quaisquer 
outros que lhe forem confiados. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIçõES DO PESSOAL 

Art. 13. Ao Delegado incumbe: 

I - supervisionar, dirigir, coordenar e controlar os servi
ços da D. T .B., determinando tôdas as medidas necessárias ao 
eficiente desempenho de suas finalidades, implantando as mais 
modernas técnicas de mecanização e contabilidade; 

II - colaborar com a Embaixada do Brasil nos Estados 
Unidos da América, na qualidade de Conselheiro Financeiro, 
assistindo-a e orientando-a, como representante do Ministro da 
Fazenda, quando por êste designado ou quando convocado pelo 
Em baixador; 

III - assinar, na qualidade de representante do Ministro 
da Fazenda e em nome dos Governos Federal, Estadual e Muni
cipal os títulos da dívida pública, bem como os contratos de 
empréstimos, quando lavrados no estrangeiro; 

IV - manter contato direto com os banqueiros, agentes 
financeiros e pagadores, para instruí-los como proceder em re-
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lação aos assuntos da dívida externa, segundo a orientação do 
Ministro da Fazenda; 

V - prestar ao Ministro da Fazenda as informações e es
clarecimentos sôbre as finanças e a economia dos principais 
países; 

VI - designar funcionários, com exercício na Delegacia, 
para proceder à inspeção, julgada necessária, nos casos de ocor
rência de irregularidade na arrecadação da renda consular; 

VII - coletar dados sôbre o movimento de exportação, bem 
como outros de interêsse para a economia e finanças nacionais, 
diligenciando a remessa de elementos às repartições interessadas 
no comércio exterior; 

VIII - apreciar as prestações de contas remetidas à D.T.B. 
pelos órgãos e repartições consulares do Brasil, julgando as de 
sua competência; 

IX - orientar e fiscalizar os Consulados e Missões Diplo
máticas, no tocante à aplicação dos créditos, rendas e receitas 
sob contrôle da D. T . B. ; 

X - assegurar estreita cooperação entre as Seções da D.T.B. 
com a Contadoria Seccional anexa, de modo a facilitar-lhe a 
perfeita execução das funções de fiscalização e contrôle que lhe 
são afetas; 

XI - solicitar providências para distribuição dos créditos 
atribuídos à D. T . B. e sob contrôle e fiscalização da mesma; 

XII -4esignar o Assistente, o Secretário e os Chefes de 
Seção; 

XIII - distribuir, pelas Seções, o pessoal designado para 
ter exercício na D. T .B., movimentando-o segundo as necessi
dades de serviço; 

XIV - conceder férias aos funcionários que lhe estão su
bordinados; 

XV - elogiar e impor penas discipli!nares, inclusive a de 
suspensão até 30 dias, representando ao Ministro quando fôr 
o caso de penalidade maior; 

XVI - determinar a instauração de inquéritos administra
tivos; 

XVII - autorizar a execução dos trabalhos que tiverem de 
ser realizados fora da sede, designando funcionários, dando con
ta dos resultados ao Ministro da Fazenda, para as necessárias 
providências; 



XVIII - reunir os Chefes de Seção, para deliberação cole
tiva sôbre assuntos de interêsse da D. T . B. ; 

XIX - promover a admissão de pessoal temporário na con
formidade da legislação vigente; 

XX - determinar a antecipação ou prorrogação de expe
diente; 

XXI - baixar portarias, instruções e ordens de serviço e 
apresentar, até 31 de janeiro de cada ano, ao Ministro da Fa
zenda, relatório das atividades da Delegacia; 

XXII - designar funcionários para realizar cursos, está
gios e observações de interêsse da Fazenda Nacional, sem pre
juízo dos serviços e de acôrdo com instruções que forem ex
pedidas. 

Art. 14. Ao Assistente compete: 

I - substituir o Delegado em suas faltas e impedimentos 
eventuais; 

II - supervisionar e coordenar os trabalhos das seções, na 
conformidade das instruções do Delegado, e desempenhar as 
atribuições que por êste lhe forem delegadas; 

III - propor ao Delegado a modificação de rotinas de ser
viço, julgadas necessárias. 

Art. 15. Aos Chefes de Seção compete: 

I - dirigir e fiscalizar os trabalhos dos órgãos sob sua 
responsabilidade; 

II - distribuir tarefas ao pessoal, de acôrdo com a conve
niência do serviço; 

lI! - velar pela disciplina nas salas de trabalho; 

IV - propor a aplicação de penas disciplinares a seus su
bordinados; 

V - apresentar ao Delegado relatório dos trabalhos reaii
zados pela Seção; 

VI - organizar e submeter ao Delegado a escala de férias 
do pessoal da Seção. 

Art. 16. Ao Secretário e aos· servidores em exerClClO na 
D. T . B. incumbe executar os trabalhos que lhes forem deter
minados pelo Delegado e pelo Chefe imediato. 
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CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

Art. 17. Serão automàticamente substituídos, em suasfal
tas e impedimentos eventuais: 

I - o Delegado, pelo Assistente; 

11 - o Assistente, por um Chefe de Seção, escolhido pelo 
Delegado; 

IH - os Chefes de Seção, por funcionários por êles indica
dos e designados pelo Delegado; 

IV - o Tesoureiro, por um funcionário que êle designar. 

Art. 18. O horário normal de trabalho será fixado pelo 
Delegado, respeitado o número de horas semanais ou mensais 
estabelecido para o serviço público brasileiro. 

Brasília. 



Secão 3.0 

PROJETOS DE DECRETOS EXTINGUINDO óRGÃOS 



DECRETO N.o DE DE DE 19 

Extingue a Comissão Coordenadora das 
Atividades dos Conselhos e Juntas Fiscais. 

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 87, item r, da Constituição, e 

CONSIDERANDO que a Comissão Coordenadora das Atividades 
dos Conselhos e Juntas Fiscais não atingiu sua finalidade; 

DECRETA: 

Art. 1.0 Fica extinta, no Ministério da Fazenda, a Comissão 
Coordenadora das Atividades dos Conselhos e Juntas Fiscais, 
criada pelo art. 47, do Decreto n.O 54.767, de 30 de outubro de 
1964. 

Art. 2.° tste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 
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DECRETO N.o DE DE DE 196 

Revoga o Decreto n.O 35.729, de 25 de 
junho de 1954, que cria, no Ministério da 
Fazenda, a Comissão Executiva da Indús
tria de Material Automobilístico. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 87, item, I, da Constituição, e 

CONSIDERANDO que a Comissão Executiva da Indústria 
de Material Automobilístico, criada pelo Decreto n.O 35.729, de 
25 de junho de 1954, vem permanecendo inativa por haver na 
Administração Pública Federal outros órgãos com as mesmas 
finalidades; 

DECRETA: 

Art. 1.0 Fica revogado o Decreto n.o 35.729, de 25 de junho 
de 1954, que cria, no Ministério da Fazenda, a Comissão Exe
cutiva da Indústria de Material Automobilístico. 

Art. 2.° ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Braliília, 
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DECRETO N.o DE DE DE 196 

Transfere as at'ribuições da Comissão 
Consultiva dos Assuntos do GATT. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 87, item I, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1.0 Ficam transferidas as atribuições da Comissão 
Consultiva dos Assuntos do GATT, para o Conselho de Política 
Aduaneira, e, em conseqüência, extinta esta Comissão, criada 
pelo Decreto n.o 35.482, de 7 de maio de 1954, e modificada pelo 
de n.O 50.217, de 28 de janeiro de 1961. . 

Art. 2.° 1l:ste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 
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DECRETO N.o DE DE DE 196 

Extingue a Comissão de Programação 
Financeira do Ministério da Fazenda. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 87, item l, da Constituição, 

DECRETA: 

Art.1.0 Fica extinta, no Ministério da Fazenda, a Comissão 
de Programação Financeira, criada pelo Decreto n.O 54.506, de 
20 de outubro de 1964. 

Art. 2.° :E:ste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 
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DECRETO N.o DE DE DE 196 

Extingue a Comissão de Defesa doa 
Capitais Nacionais. 

o PREsIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 87, item I, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1.0 Fica extinta, no Ministério da Fazenda, a Comis
são de Defesa dos Capitais Nacionais, criada pelo Decreto 
n.O 41.427, de 25 de abril de 1957, alterada pelos Decretos n.Os 
47.811, de 23 de fevereiro de 1960; 50.916, de 6 de julho de 1961; 
1.179, de 13 de junho de 1962; e 54.432, de 12 de outubro de 1964. 

Art. 2.° tste Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 
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Seção 4.° 

ANTEPROJETOS DE LEIS 

• Processamento de aposentadorias e pensões 

• Consignações em f61ha 

• Restituição da Divisão do Material ao DASP 

• Registro o posteriori de créditos orçamentários 



ANTEPROJETO DE LEI 

Estabelece normas para simplificação 
do processamento de aposentadoria e pen
sões no Poder Executivo. 

O PRESIDENTE DA REpÚBLICA, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1.0 Passam a constituir atribuições das Divisões de 
Pessoal dos próprios Ministérios e órgãos subordinados à Pre
sidência da República: 

I - o processamento das aposentadorias dos servidores civis 
do Poder Executivo; 

II - o cálculo dos proventos de aposentados e dos funcio
nários do Poder Executivo, postos em disponibilidade; 

III - a concessão da pensão especial de que trata o art. 
242, da Lei n.o 1.711, de 28 de outubro de 1952; 

IV - a concessão da pensão especial, instituída pela Lei 
n.o 3.738, de 4 de abril de 1960, às viúvas de funcionários ativos 
ou inativos. 

Art. 2.° Continuam como atribuições dos órgãos integran
tes dos Podêres Legislativo e Judiciário, nos têrmos da Lei 
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n.o 4.493, de 24 de novembro de 1964, e da forma na mesma dis
posta, as concessões de aposentadoria e pensões aos magistrados 
e seus dependentes, bem como aos servidores dos Tribunais e das 
Casas do Congresso. 

Art. 3.° Julgada a legalidade das aposentadorias dos ser
vidores e das pensões de seus dependentes, o Tribunal de Con
tas as registrará, encaminhando os títulos aos Ministérios e 
órgãos subordinados à Presidência da República, tendo em vista 
o contrôle e o cadastro de seus inativos e pensionistas. 

Parágrafo único. As alterações dos proventos, em conse
qüência das leis de aumento supervenientes, independerão de 
nova apreciação do Tribunal de Contas, nesse caso, feitas pelos 
órgãos de pessoal as necessárias apostilas, produzirão elas os 
necessários efeitos legais e de ordem financeira. 

Art. 4.° Ficará a cargo dos próprios Ministérios e órgãos 
subordinados à Presidência da República o processamento do 
pagamento de seus aposentados e pensionistas. 

Art. 5.° Os processos de aposentados e pensionistas, que 
se encontram na Diretoria da Despesa Pública, continuarão sob 
sua responsabilidade, até sua conclusão, devendo, a seguir, ser 
enviados aos Ministérios e órgãos subordinados à Presidência 
da República. 

Art. 6.° Esta Lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias de
pois de publicada, revogando-se as disposições em contrário. 

Brasília, 
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ANTEPROJETO DE LEI 

Dispõe sôbre consignações em fôlha de 
pagamento de servidnres civis da União e 
de servidores das Autarquias e dá outras 
providências. 

O PRE!IDENTE DA REPÚBLICA, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art.1.° É permitida a consignação em fôlha de vencimentos 
de remuneração, salário, provento, pensão, montepio e gratifi
cação adicional por tempo de serviço, nos seguintes casos rela
tivos aos servidores públicos civis da União e aos servidores de 
Autarquias: 

I - contribuição para montepio, pensão ou aposentadoria: 
desde que seja em favor de instituições oficiais; 

II - prêmio de seguro de vida; 
III - pagamento parcelado de serviço hospitalar prestado 

pelo Hospital dos Servidores do Estado ou instituições similares 
subordinadas a instituições oficiais; 

IV - quantias devidas à Fazenda Nacional, ou fixadas em 
lei a seu favor; 
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v - quota para manutenção de pessoas da família, em 
cumprimento de decisão judicial; 

VI - fiança para o exercício do próprio cargo, função ou 
emprêgo; 

VII - juros e amortização de empréstimos em dinheiro, em 
favor de instituições oficiais de previdência ou Caixas Econô
micas Federais; 

VIII - juros e amortizações de empréstimos imobiliários, 
em favor de instituições oficiais de previdência ou Caixas Eco
nômicas Federais; 

IX - aluguel de casa para residência do consignante e da 
família, comprovado com o contrato de locação. 

Art. 2.0 Poderão ser consignatários: 

I - Institutos e Caixas oficiais de Previdência Social; Mon
tepio Geral dos Servidores do Estado; Associação dos Servidores 
Civis do Brasil; 

11 - pessoas da família de servidores civis da União e de 
servidores de autarquias, em virtude de sentença judicial; 

IH - para receber o respectivo aluguel, proprietário ou lo
cador que fizer prova de haver locado ou sublocado prédio resi· 
dencial a consignante autorizado por esta Lei. 

Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 



ANTEPROJETO DE LEI 

TOTna sem efeito o art. 5.° do DeC1'eto
Lei n. o 8.323-A, de 7 de dezembTo de 1945, e 
dá outras providências. 

O PREsIDENTE DA REPÚBLICA, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art.1.° Fica sem efeito o art. 5.° do Decreto-Lei n.0 8.323-A, 
de 7 de dezembro de 1945, que transferiu para o Departamento 
Federal de Compras do Ministério da Fazenda, o Conselho de 
Administração de Material, criado pelo Decreto-Lei n.o 5.715, 
de 31 de julho de 1943, e a Divisão do Material, criada pelo De
creto-Lei n.o 579, de 30 de julho de 1938. 

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 
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ANTEPROJETO DE LEI 

Di3põe sôbre os créditos orçamentários 
e adicionais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1.° Os créditos orçamentários e adicionais, após a pu
blicação dos respectivos orçamentos analíticos, tabelas explica
tivas, ou planos de aplicação, serão considerados registrados e 
distribuídos, automàticamente, às unidades administrativas com
petentes, independentemente de qualquer outra formalidade. 

Parágrafo único. A redistribuição de crédito independe de 
registro prévio do Tribunal de Contas, mas só poderá ser con
cretizada após audiência da Contadoria Geral da República. 

Art. 2° As despesas, os atos e os instrumentos que, nos têr
mos da legislação vigente, estavam sujeitos ao registro prévio 
do Tribunal de Contas, passarão ao regime de registro a pDs
teriori. 

Parágrafo único. Excetuam-se as despesas decorrentes de 
atos firmados com potências estrangeiras, as quais ficarão sem
pre sujeitas a registro prévio. 

Art. 3.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília. 
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Se~ão 5.° 

PROPOSTA DE RELATÓRIO-PADRÃO 



RELATóRIO-PADRÃO 

Na organização do Relat6rio anual das atividades de cada 
Repartição do Ministério da Fazenda, serão observadas as se
guintes normas: 

O Relat6rio será precedido de índice e se comporá de: 

1. INTRODUÇAO OU CONSIDERAÇõES GERAIS 

2. LEGISLAÇAO 

3. POSIÇAO HIERARQUICA E ESTRUTURA 

4. LOCALIZAÇAO E JURISmçAO 

5. ORGANOGRAMA 

6. FINALIDADES E OBJETIVOS 

7. CONCLUSõES E SUGESTõES. 

1. INTRODUÇÃO OU CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Consistirá na exposição geral das atividades da repartição, 
compreendendo também o Plano do Relat6rio e o Histórico re
sumido. 

s:u 



2. LEGISLAÇÃO 

Indicação das leis, decretos-leis, decretos, circulares, por
tarias e todos os atos, expedidos no ano a que se refere o Rela
tório, concernentes, direta ou indiretamente, à repartição, com 
o fim de se demonstrar o que se pretendia atingir e o que real
mente se atingiu, explicando as causas, quando fôr o caso, de 
não se haver alcançado o objetivo colimado. 

3. POSIÇÃO HIERARQUICA E ESTRUTURA 

Serão indicados os seguintes elementos: 

a) subordinação, mediata ou imediata, da repartição; 

b) órgãos ou setores constitutivos da repartição; 

c) órgãos subordinados à repartição, com endereços e te
lefones; 

d) relação de pessoal, inclUsive os ocupantes de funções 
gratificadas ou de chefias (para que se possa avaliar a 
boa ou má distribuição); 

e) número e localização de outros setores, além da Sede, 
que estejam subordinados à repartição, 

4. LOCALIZAÇÃO E JURISDIÇÃO 

Deve o Relatório consignar: 

a) se está instalada a repartição em um ou mais prédios, 
fornecendo endereços e telefones; 

b) se se trata de próprios nacionais ou alugados (juntar 
cópia autêntica do contrato de locação e suas altera
ções) ; 

c) se os prédios necessitam de consertos; 

d) se a localização atende às conveniências do serviço e 
aos usuários; 

e) qual a legislação que dispõe sôbre a jurisdição da re
partição e aos órgãos subordinados. 

5. ORGANOGRAMA 
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6. FINALIDADES E OBJETIVOS 

o Relatório, neste item, deverá constar de: 

a) atribuições da repartição, de um modo geral; 

b) análise de processamento ou rotina de trabalho, para 
que se possa examinar as etapas necessárias, para maior 
rendimento do trabalho a ser realizado, e, com isto, um 
aperfeiçoamento da produção; 

c) especificação dos trabalhos executados, nos vários se
tores da repartição, se possível, com exemplares, publi
cações, gráficos etc., para melhor exame futuro; 

d) objetivos alcançados e os que poderão ser atingidos. 

7. CONCLUSOES E SUGESTOES 

. Quanto a Conclusões e Sugestões, deverá ser focalizado o 
seguinte: 

a) qual o número de funcionários, requisitados ou postos 
à disposição da repartição; 

b) quais as funções gratificadas que devem ser extintas, 
alteradas ou criadas, fazendo justificação conveniente; 

c) qual a lotação, por cargos e níveis, existentes em 31 de 
dezembro do ano a que se refere o Relatório, consig
nando o número de claros e o de excedentes; 

d) qual a lotação ideal, justificando de modo preciso; 

e) quais as deficiências relativas a material (máquinas, 
móveis, objetos de expediente etc.), inclusive quanto a 
consertos; 

f) quais as dificuldades decorrentes das verbas concedidas; 

g) se tem havido dificuldades com outros órgãos da admi
nistração pública; 

h) quais os demais problemas da administração; 

i) situação do ano anterior àquele a que se refere o Re
latório; 

j) registro das atividades exercidas no ano a que se re
fere o Relatório, com quadros demonstrativos; 



t) programa de trabalho para o ano seguinte àquele a 
que se refere o Relatório; 

m) cópia dos principais atos expedidos pela repartição, du
rante o ano a que se refere o Relatório. 

Concluindo, sugerir providências necessárias para melhor 
execução dos serviços, justificando-as com o propósito de cada 
vez mais aperfeiçoar o serviço público civil federal. 

Composto e Impresso na. Gráfica. Editõra. Livro S.A. Rua. Prefeito Ollmpio 
de Melo, 1460 - Tel.: 48-5057 - GB. 

824 




