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Atos do Poder Legislativo
.

LEI N
o

12.405, DE 16 DE MAIO DE 2011

Acrescenta § 6o ao art. 879 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho - CLT, apro-
vada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943, para facultar a elaboração de
cálculos de liquidação complexos por perito
e autorizar o arbitramento da respectiva re-
muneração.

A  P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A

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

Art. 1o O art. 879 da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 6o:

"Art. 879. .................................................................................
..........................................................................................................

§ 6o Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz
poderá nomear perito para a elaboração e fixará, depois da con-
clusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários com ob-
servância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e propor-
cionalidade." (NR)

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de maio de 2011; 190o da Independência e 123o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Carlos Lupi

DECRETO N
o

7.479, DE 16 DE MAIO DE 2011

Dispõe sobre a execução no Território Na-
cional da Resolução no 1.928, de 7 de ju-
nho de 2010, do Conselho de Segurança
das Nações Unidas, que prorroga o man-
dato do Painel de Peritos estabelecido para
auxiliar o Comitê do Conselho de Segu-
rança sobre a República Popular Democrá-
tica da Coreia (RPDC).

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no artigo 25 da Carta das Nações Unidas, promulgada
pelo Decreto no 19.841, de 22 de outubro de 1945, e

Considerando o disposto nas Resoluções nos 1.718 (2006) e
1.874 (2009) do Conselho de Segurança das Nações Unidas, res-
pectivamente incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro pelos
Decretos nos 5.957, de 7 de novembro de 2006, e 6.935, de 12 de
agosto de 2009;

Considerando a adoção, em 7 de junho de 2010, da Re-
solução no 1.928 pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas;

D E C R E T A:

Art. 1o Ficam as autoridades brasileiras obrigadas, no âmbito
de suas respectivas atribuições, ao cumprimento do disposto na Re-
solução no 1.928, adotada pelo Conselho de Segurança das Nações
Unidas, em 7 de junho de 2010, anexa a este Decreto.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de maio de 2011; 190o da Independência e 123o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Antonio de Aguiar Patriota

Resolução 1928 (2010)

O Conselho de Segurança,

R e c o rd a n d o suas resoluções pertinentes anteriores, incluindo
as Resoluções 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006), 1718 (2006),
1874 (2009) e 1887 (2009), bem como as Declarações Presidenciais
de 6 de outubro de 2006 (S/PRST/2006/41) e 13 de abril de 2009
(S/PRST/2009/7),

Recordando o relatório interino de 11 de novembro de 2009
do Painel de Peritos designado pelo Secretário-Geral, em confor-
midade com o parágrafo 26 da Resolução 1874 (2009), e o relatório
final de 12 de maio de 2010 apresentado pelo Painel,

Determinando que a proliferação de armas nucleares, quí-
micas e biológicas, bem como de seus vetores, continua a constituir
ameaça à paz e à segurança internacionais,

Atuando sob o artigo 41 do Capítulo VII da Carta das Na-
ções Unidas,

1. Decide prorrogar até 12 de junho de 2011 o mandato do
Painel de Peritos, como especificado no parágrafo 26 da Resolução
1874 (2009), e solicita ao Secretário-Geral tomar as medidas ad-
ministrativas necessárias para esse efeito;

2. Solicita ao Painel de Peritos fornecer ao Conselho, o mais
tardar até 12 de novembro de 2010, um relatório intermediário de seu
trabalho e, o mais tardar até 30 dias antes da conclusão de seu
mandato, um relatório final com suas conclusões e recomendações;

3. U rg e a todos os Estados, órgãos pertinentes das Nações
Unidas e outras partes interessadas a cooperar plenamente com o
Comitê estabelecido em conformidade com a Resolução 1718 (2006)
e com o Painel de Peritos, em particular por meio do fornecimento de
qualquer informação que esteja a seu dispor sobre a implementação
das medidas impostas por força da Resolução 1718 (2006) e da
Resolução 1874 (2009);

4. Decide continuar ocupando-se ativamente da questão.

DECRETO N
o

7.480, DE 16 DE MAIO DE 2011

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superio-
res - DAS e das Funções Gratificadas do
Ministério da Educação e dispõe sobre re-
manejamento de cargos em comissão.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1o Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e As-
sessoramento Superiores - DAS e das Funções Gratificadas do Mi-
nistério da Educação, na forma dos Anexos I e II.

Art. 2o Em decorrência do disposto no art. 1o, ficam re-
manejados, na forma do Anexo III a este Decreto, os seguintes cargos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:

I - do Ministério da Educação para a Secretaria de Gestão do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:

a) um DAS 101.3;

b) dois DAS 101.2;

c) cinco DAS 101.1;

d) um DAS 102.1; e

e) um DAS 102.5; e

II - da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão para o Ministério da Educação:

a) um DAS 101.4; e

b) um DAS 102.4.

Art. 3o Os cargos em comissão remanejados do Ministério da
Educação para a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão por força do art. 3o do Decreto no 7.429, de 17
de janeiro de 2011, são os especificados no Anexo IV.

Atos do Poder Executivo
.
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Art. 4o Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Es-
trutura Regimental de que trata o art. 1o deverão ocorrer no prazo de
trinta dias, contado da data de publicação deste Decreto.

Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput,
o Ministro de Estado da Educação fará publicar, no Diário Oficial da
União, no prazo de trinta dias, contado da data de publicação deste
Decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, a que se refere o
Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua de-
nominação e respectivo nível.

Art. 5o O Ministro de Estado da Educação poderá editar
regimento interno para detalhar as unidades administrativas integran-
tes da Estrutura Regimental do Ministério, suas competências e as
atribuições de seus dirigentes.

Art. 6o Ficam revogados os Decretos nos 6.320, de 20 de
dezembro de 2007, e 6.966, de 29 de setembro de 2009.

Art. 7o Este Decreto entra em vigor no dia 23 de maio de 2011.

Brasília, 16 de maio de 2011; 190o da Independência e 123o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Fernando Haddad
Miriam Belchior

ANEXO I

ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E COMPETÊNCIA

Art. 1o O Ministério da Educação, órgão da administração
federal direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:

I - política nacional de educação;

II - educação infantil;

III - educação em geral, compreendendo ensino fundamental,
ensino médio, ensino superior, educação de jovens e adultos, edu-
cação profissional, educação especial e educação a distância, exceto
ensino militar;

IV - avaliação, informação e pesquisa educacional;

V - pesquisa e extensão universitária;

VI - magistério; e

VII - assistência financeira a famílias carentes para a es-
colarização de seus filhos ou dependentes.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 2o O Ministério da Educação tem a seguinte estrutura
o rg a n i z a c i o n a l :

I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado:

a) Gabinete;

b) Secretaria-Executiva:

1. Subsecretaria de Assuntos Administrativos;

2. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento; e

3. Diretoria de Tecnologia da Informação; e

c) Consultoria Jurídica;

II - órgãos específicos singulares:

a) Secretaria de Educação Básica:

1. Diretoria de Currículos e Educação Integral;

2. Diretoria de Formulação de Conteúdos Educacionais;

3. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional; e

4. Diretoria de Apoio aos Sistemas Públicos de Ensino e
Promoção da Infraestrutura Física e Tecnológica Escolar;

b) Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica:

1. Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal de Edu-
cação Profissional e Tecnológica;

2. Diretoria de Políticas de Educação Profissional e Tec-
nológica; e

3. Diretoria de Integração das Redes de Educação Profis-
sional e Tecnológica;

c) Secretaria de Educação Superior:

1. Diretoria de Desenvolvimento da Rede de Instituições
Federais de Ensino Superior;

2. Diretoria de Políticas e Programas de Graduação; e

3. Diretoria de Hospitais Universitários Federais e Residên-
cias de Saúde;

d) Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Di-
versidade e Inclusão:

1. Diretoria de Políticas para a Educação do Campo e Di-
versidade;

2. Diretoria de Políticas de Alfabetização e Educação de
Jovens e Adultos;

3. Diretoria de Políticas de Direitos Humanos e Cidadania; e

4. Diretoria de Políticas de Educação Especial;

e) Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior:

1. Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação Pro-
fissional e Tecnológica;

2. Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação Superior; e

3. Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação a Distância;

f) Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino:

1. Diretoria de Cooperação e Planos de Educação;

2. Diretoria de Articulação dos Sistemas de Ensino; e

3. Diretoria de Valorização dos Profissionais de Educação;

g) Instituto Benjamin Constant; e

h) Instituto Nacional de Educação de Surdos;

III - órgão colegiado: Conselho Nacional de Educação; e

IV - entidades vinculadas:

a) autarquias:

1. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;

2. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira;

3. Universidade Federal da Bahia;

4. Universidade Federal da Fronteira Sul;

5. Universidade Federal da Integração Latino-Americana;

6. Universidade Federal da Paraíba;

7. Universidade Federal de Alagoas;

8. Universidade Federal de Alfenas;

9. Universidade Federal de Campina Grande;

10. Universidade Federal de Goiás;

11. Universidade Federal de Itajubá;

12. Universidade Federal de Juiz de Fora;

13. Universidade Federal de Lavras;

14. Universidade Federal de Minas Gerais;

15. Universidade Federal de Pernambuco;

16. Universidade Federal de Santa Catarina;

17. Universidade Federal de Santa Maria;

18. Universidade Federal de São Paulo;

19. Universidade Federal de Uberlândia;

20. Universidade Federal do Ceará;

21. Universidade Federal do Espírito Santo;

22. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro;

23. Universidade Federal do Oeste do Pará;

24. Universidade Federal do Pará;

25. Universidade Federal do Paraná;

26. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia;

27. Universidade Federal do Rio de Janeiro;

28. Universidade Federal do Rio Grande do Norte;

29. Universidade Federal do Rio Grande do Sul;

30. Universidade Federal do Triângulo Mineiro;

31. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri;

32. Universidade Federal Fluminense;

33. Universidade Federal Rural da Amazônia;

34. Universidade Federal Rural de Pernambuco;

35. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro;

36. Universidade Federal Rural do Semiárido;

37. Universidade Internacional da Integração da Lusofonia
Afro-Brasileira;

38. Universidade Tecnológica Federal do Paraná;

39. Colégio Pedro II;

40. Instituto Federal da Bahia;

41. Instituto Federal Baiano;

42. Instituto Federal da Paraíba;

43. Instituto Federal de Alagoas;

44. Instituto Federal do Rio Grande do Sul;

45. Instituto Federal Fluminense;

46. Instituto Federal do Mato Grosso;

47. Instituto Federal de Goiás;

48. Instituto Federal do Amapá;

49. Instituto Federal de Minas Gerais;
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50. Instituto Federal Norte de Minas Gerais;

51. Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais;

52. Instituto Federal Sul de Minas Gerais;

53. Instituto Federal do Triângulo Mineiro;

54. Instituto Federal Sul-Rio-Grandense;

55. Instituto Federal de Pernambuco;

56. Instituto Federal do Sertão Pernambucano;

57. Instituto Federal do Rio de Janeiro;

58. Instituto Federal de Roraima;

59. Instituto Federal de Santa Catarina;

60. Instituto Federal Catarinense;

61. Instituto Federal de São Paulo;

62. Instituto Federal Farroupilha;

63. Instituto Federal de Sergipe;

64. Instituto Federal do Amazonas;

65. Instituto Federal do Ceará;

66. Instituto Federal do Espírito Santo;

67. Instituto Federal do Maranhão;

68. Instituto Federal do Pará;

69. Instituto Federal do Piauí;

70. Instituto Federal do Rio Grande do Norte;

71. Instituto Federal do Mato Grosso do Sul;

72. Instituto Federal do Acre;

73. Instituto Federal de Brasília;

74. Instituto Federal de Rondônia;

75. Instituto Federal do Tocantins;

76. Instituto Federal Goiano;

77. Instituto Federal do Paraná;

78. Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Ge-
rais - CEFET-MG; e

79. Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow
da Fonseca - CEFET-RJ;

b) fundações públicas:

1. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - CAPES;

2. Fundação Joaquim Nabuco;

3. Fundação Universidade de Brasília;

4. Fundação Universidade do Amazonas;

5. Fundação Universidade Federal da Grande Dourados;

6. Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre;

7. Fundação Universidade Federal de Mato Grosso;

8. Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;

9. Fundação Universidade Federal de Ouro Preto;

10. Fundação Universidade Federal de Pelotas;

11. Fundação Universidade Federal de Rondônia;

12. Fundação Universidade Federal de Roraima;

13. Fundação Universidade Federal de São Carlos;

14. Fundação Universidade Federal de São João Del Rei;

15. Fundação Universidade Federal de Sergipe;

16. Fundação Universidade Federal de Viçosa;

17. Fundação Universidade Federal do ABC;

18. Fundação Universidade Federal do Acre;

19. Fundação Universidade Federal do Amapá;

20. Fundação Universidade Federal do Maranhão;

21. Fundação Universidade Federal do Pampa;

22. Fundação Universidade Federal do Piauí;

23. Fundação Universidade Federal do Rio Grande;

24. Fundação Universidade Federal do Tocantins; e

25. Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; e

c) empresa pública: Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS

Seção I

Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata

ao Ministro de Estado

Art. 3o Ao Gabinete compete:

I - assistir ao Ministro de Estado em sua representação po-
lítica e social, ocupar-se das relações públicas e do preparo e des-
pacho de seu expediente pessoal;

II - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do
Ministério em tramitação no Congresso Nacional;

III - providenciar o atendimento às consultas e aos reque-
rimentos formulados pelo Congresso Nacional;

IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das
matérias relacionadas à área de atuação do Ministério;

V - coordenar e desenvolver atividades, no âmbito inter-
nacional, que auxiliem a atuação institucional do Ministério, em ar-
ticulação com o Ministério das Relações Exteriores e outros órgãos da
administração pública;

VI - planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento
das atividades de comunicação social do Ministério; e

VII - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Art. 4o À Secretaria-Executiva compete:

I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coor-
denação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do
Ministério e das entidades a ele vinculadas;

II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de adminis-
tração dos recursos de informação e informática, de administração de
pessoal civil, de serviços gerais, de administração financeira, de con-
tabilidade e de organização e inovação institucional, no âmbito do
Ministério; e

III - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e
na implementação das ações da área de competência do Ministério.

Parágrafo único. A Secretaria-Executiva exerce, ainda, o pa-
pel de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração
Federal - SIPEC, de Serviços Gerais - SISG; de Administração dos
Recursos de Informação e Informática - SISP, de Planejamento e de
Orçamento Federal, de Contabilidade Federal, de Administração Fi-
nanceira Federal e de Organização e Inovação Institucional - SIORG
por intermédio das Subsecretarias de Assuntos Administrativos e de
Planejamento e Orçamento e da Diretoria de Tecnologia de Infor-
mação a ela subordinadas.

Art. 5o À Subsecretaria de Assuntos Administrativos compete:

I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das ati-
vidades relacionadas com os sistemas federais de organização e ino-
vação institucional, de administração de pessoal civil e de serviços
gerais, no âmbito do Ministério;

II - promover a articulação com o órgão central dos sistemas
federais referidos no inciso I, informando e orientando os órgãos do
Ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas;

III - promover a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades de sua área de competência e submetê-los à
decisão superior;

IV - assessorar os dirigentes e gestores em matéria de pla-
nejamento, gerenciamento e organização de suas respectivas ativi-
dades e processos de trabalho; e

V - assessorar as áreas e unidades do Ministério, especial-
mente no planejamento, sistematização, padronização e implantação
de técnicas e instrumentos de gestão.

Art. 6o À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento compete:

I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das ati-
vidades relacionadas com os sistemas federais de planejamento e de
orçamento, de administração financeira e de contabilidade, no âmbito
do Ministério da Educação;

II - promover a articulação com o órgão central dos sistemas
referidos no inciso I, informando e orientando as unidades e as en-
tidades vinculadas do Ministério da Educação quanto ao cumprimento
das normas vigentes;

III - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas anuais e plurianuais do Ministério da Educação e submetê-
los à decisão superior;

IV - desenvolver, coordenar e avaliar as atividades de exe-
cução orçamentária, financeira e contábil, no âmbito do Ministério da
Educação;

V - monitorar e avaliar as metas e os resultados da execução
dos planos e programas anuais e plurianuais, em articulação com as
demais Secretarias, autarquias, empresas públicas e fundações vin-
culadas ao Ministério da Educação; e

VI - realizar tomada de contas dos ordenadores de despesa e
demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que
der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em
dano ao erário.

Art. 7o À Diretoria de Tecnologia da Informação compete:

I - coordenar e supervisionar a elaboração, execução e ava-
liação das ações relativas ao Plano Diretor de Tecnologia da In-
formação, no âmbito do Ministério;

II - planejar, coordenar, gerir e supervisionar os projetos de
desenvolvimento e manutenção de sistemas, comunicação de voz e
dados, rede elétrica estabilizada, rede local com e sem fio, infraes-
trutura computacional, serviços de atendimento de informática e de-
mais atividades de tecnologia da informação e comunicação do Mi-
nistério;

III - estabelecer e coordenar a execução da política de se-
gurança da informação, no âmbito do Ministério;

IV - definir e adotar metodologia de desenvolvimento de
sistemas e coordenar a prospecção de novas tecnologias de infor-
mação e comunicação, no âmbito do Ministério;

V - promover ações visando garantir a disponibilidade, a
qualidade e a confiabilidade dos processos, produtos e serviços de
tecnologia da informação e comunicação, no âmbito do Ministério;

VI - coordenar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar
a elaboração e execução dos planos, programas, projetos e contra-
tações estratégicas de tecnologia da informação e comunicação do
Ministério;

VII - planejar e implementar estratégias de soluções de tec-
nologia da informação e de comunicação, de acordo com as diretrizes
definidas pelo Ministério;

VIII - garantir que os produtos e serviços relativos à tec-
nologia da informação e comunicação sejam conduzidos de acordo
com a legislação pertinente;

IX - representar institucionalmente o Ministério em assuntos
de tecnologia da informação e comunicação; e

X - assessorar o comitê de informação e informática - CO-
MINF/MEC, oferecendo o apoio técnico e operacional necessário ao
seu adequado funcionamento.

Art. 8o À Consultoria Jurídica, órgão setorial da Advocacia-
Geral da União, compete:

I - prestar assessoria e consultoria jurídica no âmbito do
Ministério.

II - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tra-
tados e dos demais atos normativos, a ser uniformemente seguida na
área de atuação do Ministério quando não houver orientação nor-
mativa do Advogado-Geral da União;

III - participar na formulação dos atos normativos a serem
subscritos ou referendados pelo Ministro de Estado, em especial da
redação final, bem como dar parecer sobre a constitucionalidade, a
legalidade, a técnica legislativa e a compatibilidade com o orde-
namento dos atos normativos relacionados com as competências do
Ministério;

IV - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da
legalidade administrativa dos atos do Ministério e das entidades a ele
vinculadas; e
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V - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Ministério:

a) os textos de editais de licitação, bem como os dos res-
pectivos contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e
celebrados; e

b) os atos pelos quais se reconheça a inexigibilidade, ou se
decida a dispensa de licitação.

Seção II

Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 9o À Secretaria de Educação Básica compete:

I - planejar, orientar e coordenar, em âmbito nacional, o
processo de formulação de políticas para educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio;

II - propor e fomentar a implementação das políticas, por
meio da cooperação técnica e financeira, junto às unidades da fe-
deração, em regime de colaboração e gestão democrática, para ga-
rantir a igualdade de condições de oferta de ensino e a permanência
do aluno na escola;

III - desenvolver ações visando à melhoria da qualidade da
aprendizagem na área da educação infantil, do ensino fundamental e
do ensino médio, tendo a escola como foco principal de atuação;

IV - desenvolver ações objetivando a garantia de igualdade
de condições para o acesso e a permanência na escola e o alcance de
padrões da qualidade social da educação básica;

V - incentivar a melhoria do padrão de qualidade da edu-
cação básica em todos os seus níveis;

VI - formular, propor, planejar, avaliar e supervisionar po-
líticas e programas de educação a distância, visando à universalização
e democratização do acesso à informação, ao conhecimento e à edu-
cação básica;

VII - criar, desenvolver e fomentar a produção de conteúdos,
programas e ferramentas para a formação inicial na modalidade a
distância, direcionados para a educação básica;

VIII - prospectar e desenvolver metodologias e tecnologias
educacionais que utilizam tecnologias de informação e de comu-
nicação no aprimoramento dos processos educacionais e processos
específicos de ensino e aprendizagem na educação básica;

IX - propor e fomentar o provimento de infraestrutura de
tecnologia de informação e comunicação às instituições públicas de
ensino, paralelamente à implantação de política de formação para o
uso harmônico dessas tecnologias na educação; e

X - zelar pelo cumprimento dos dispositivos legais relativos
à educação infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio.

Art. 10. À Diretoria de Currículos e Educação Integral compete:

I - subsidiar a formulação das políticas da educação básica;

II - propor, fomentar e coordenar ações destinadas à edu-
cação básica visando à formação e ao desenvolvimento integral do ser
humano e ao exercício da cidadania;

III - subsidiar a elaboração e a implementação da política
nacional da educação básica, estabelecendo princípios, objetivos,
prioridades, metas de atendimento e parâmetros de qualidade;

IV - promover estudos sobre políticas estratégicas relativas à
educação básica, com objetivo de apoiar os sistemas na universa-
lização do atendimento;

V - promover estudos sobre estruturas, currículos e organi-
zação técnico-pedagógica para o aprimoramento da educação básica;

VI - promover o intercâmbio com organismos nacionais e
internacionais visando ao aprimoramento da política nacional de edu-
cação básica;

VII - supervisionar, orientar e controlar as atividades de-
senvolvidas pelo Colégio Pedro II; e

VIII - planejar, orientar, coordenar, fomentar e implementar,
em âmbito nacional e em parceria com sistemas de ensino e ins-
tituições voltadas para a educação, o desenvolvimento de políticas,
programas e ações de educação integral e integrada.

Art. 11. À Diretoria de Formulação de Conteúdos Educa-
cionais compete:

I - propor, apoiar e estimular a produção de tecnologias
educacionais inovadoras para a educação básica;

II - propor, apoiar e supervisionar a implementação de po-
líticas e ações de desenvolvimento e avaliação de materiais didático-
pedagógicos para a educação básica;

III - propor a produção de conteúdos, programas educativos
e material didático em diferentes mídias, para os diferentes níveis da
educação básica;

IV - planejar a produção e pós-produção de programas edu-
cativos, bem como a aquisição de produção de terceiros;

V - coordenar e acompanhar as produções de conteúdos,
programas educativos e material didático a cargo de terceiros, para
garantir padrão de qualidade e adequação às orientações curriculares
para os diferentes níveis de educação;

VI - formular, implementar e apoiar programas que utilizem
as tecnologias da informação e da comunicação para promover a
interatividade e a integração das diferentes linguagens e mídias, vi-
sando à melhoria da qualidade da educação;

VII - fomentar, coordenar e avaliar a utilização da tecnologia
de redes na educação;

VIII - promover estudos dos sistemas informatizados, visando
universalizar sua utilização em sala de aula e na gestão educacional;

IX - analisar a viabilidade técnica de programas e projetos de
tecnologia educacional, adequando-os às políticas e diretrizes na-
cionais da educação, em todos os níveis e modalidades;

X - orientar os sistemas de ensino estaduais e municipais na
formulação de normas e no estabelecimento de padrões a serem ado-
tados na utilização de tecnologias da informação e da comunicação;

XI - identificar, selecionar, manter e disponibilizar, por meio
eletrônico, acervos para uso didático-pedagógico, apoiando o desen-
volvimento e a implementação de novas ferramentas de armazena-
mento e disponibilização; e

XII - fomentar a utilização de ferramentas de educação a distância.

I - planejar, orientar, coordenar e avaliar o processo de for-
mulação e implementação da política de educação profissional e tec-
nológica;

II - promover o desenvolvimento da educação profissional e
tecnológica em consonância com as políticas públicas e em arti-
culação com os diversos agentes sociais envolvidos;

III - definir e implantar política de financiamento permanente
para a educação profissional e tecnológica;

IV - promover ações de fomento ao fortalecimento, à expan-
são e à melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica;

V - instituir mecanismos e espaços de controle social que
garantam gestão democrática, transparente e eficaz no âmbito da
política pública e dos recursos destinados à educação profissional e
tecnológica;

VI - fortalecer a rede pública federal de educação profis-
sional e tecnológica, buscando a adequada disponibilidade orçamen-
tária e financeira para a sua efetiva manutenção e expansão;

VII - promover e realizar pesquisas e estudos de políticas
estratégicas, objetivando o desenvolvimento da educação profissional
e tecnológica;

VIII - desenvolver novos modelos de gestão e de parceria
público-privada, na perspectiva da unificação, otimização e expansão
da educação profissional e tecnológica;

IX - estabelecer estratégias que possibilitem maior visibili-
dade e reconhecimento social da educação profissional e tecnológica;

X - apoiar técnica e financeiramente o desenvolvimento da
educação profissional e tecnológica dos sistemas de ensino, nos di-
ferentes níveis de governo;

XI - estabelecer mecanismos de articulação e integração com
os sistemas de ensino, os setores produtivos e demais agentes sociais
no que diz respeito à demanda quantitativa e qualitativa de pro-
fissionais, no âmbito da educação profissional e tecnológica;

XII - acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pela
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica;

XIII - elaborar, manter e atualizar o Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos; e

XIV - estabelecer diretrizes para as ações de expansão e
avaliação da educação profissional e tecnológica em consonância com
o Plano Nacional de Educação - PNE.

Art. 15. À Diretoria de Desenvolvimento da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica compete:

I - propor critérios para a implementação de políticas e es-
tratégias para o planejamento, a organização e o acompanhamento da
gestão das instituições que compõem a rede federal de educação
profissional e tecnológica;

II - promover, coordenar e supervisionar, em conjunto com a
Diretoria de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica, as
ações de melhoria da educação profissional e tecnológica no que diz
respeito à gestão operacional e técnico-pedagógica nas instituições
federais de educação profissional e tecnológica;

III - apoiar as atividades das Escolas Técnicas vinculadas às
Universidades Federais;

IV - zelar, acompanhar e promover o cumprimento das nor-
mas e a adoção de práticas de gestão democrática no âmbito das
instituições federais de educação profissional e tecnológica;

V - realizar estudos com vistas à proposição de indicadores
para avaliação de gestão no âmbito das instituições federais de edu-
cação profissional e tecnológica;

VI - realizar estudos e orientações técnicas, com a Diretoria
de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica, visando à pro-
moção de ações de otimização e definição de indicadores para ava-
liação da capacidade instalada das instituições federais de educação
profissional e tecnológica;

VII - promover estudos sobre metodologias, instrumentos e
indicadores para avaliação da infraestrutura dos cursos das institui-
ções de educação profissional e tecnológica;

VIII - promover as ações necessárias ao desenvolvimento de
planos, programas e projetos nas instituições federais de educação
profissional e tecnológica e ao acompanhamento e à avaliação dos
seus resultados; e

IX - organizar e manter atualizado o sistema de informações
relativo à avaliação da educação profissional e tecnológica.

Art. 16. Diretoria de Políticas de Educação Profissional e
Tecnológica compete:

I - subsidiar o processo de formulação e implementação da po-
lítica e do referencial normativo da educação profissional e tecnológica;

Art. 12. À Diretoria de Apoio à Gestão Educacional compete:

I - propor, fomentar e coordenar ações que promovam, junto
aos sistemas de ensino, tanto a inserção de problemáticas sociais nos
conteúdos escolares como a criação de canais coletivos de formu-
lação, de gestão e de fiscalização das políticas educacionais;

II - promover estudos gerenciais acerca dos sistemas de en-
sino, visando ao aprimoramento da gestão pública educacional;

III - subsidiar os sistemas de ensino com instrumentos ca-
pazes de fortalecer a gestão democrática, atuando na formação de
dirigentes, gestores e conselheiros da educação;

IV - incentivar o fortalecimento institucional e a moder-
nização das estruturas das secretarias de educação e das escolas; e

V - desenvolver tecnologias voltadas ao planejamento e ges-
tão da rede de escolas da educação básica.

Art. 13. À Diretoria de Apoio aos Sistemas Públicos de Ensino
e Promoção da Infraestrutura Física e Tecnológica Escolar compete:

I - planejar e coordenar ações visando à execução de pro-
gramas e projetos de tecnologia educacional, em todos os níveis e
modalidades da educação básica;

II - proceder ao acompanhamento e à avaliação dos pro-
gramas, com definição de indicadores de desempenho e resultados,
interagindo com as áreas afins;

III - fomentar o desenvolvimento da infraestrutura escolar e
da área de tecnologias da informação, junto aos sistemas públicos de
ensino nos Estados, Municípios e Distrito Federal;

IV - analisar a viabilidade técnica e financeira de programas
e projetos educacionais, adequando-os às políticas e diretrizes edu-
cacionais da educação básica;

V - propor, em articulação com outros órgãos competentes,
critérios para a transferência de recursos financeiros aos sistemas de
ensino e às organizações governamentais e não governamentais;

VI - acompanhar, monitorar e avaliar a execução de planos,
programas e projetos aprovados pela Secretaria de Educação Básica;

VII - definir e propor ações para definição de padrões na-
cionais de materiais, mobiliários e equipamentos de uso escolar, bem
como formular políticas de aquisição e distribuição para as redes
escolares públicas;

VIII - planejar, coordenar e executar as ações referentes ao
gerenciamento da concessão dos certificados das entidades benefi-
centes de assistência social da área de educação, com atuação na
educação básica;

IX - propor diretrizes, normas e padrões técnicos que orien-
tem a execução dos projetos educacionais; e

X - participar de ações intersetoriais que visam à melhoria da
qualidade da educação.

Art. 14. À Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
compete:
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II - propor diretrizes para a execução dos programas voltados
à expansão e ao desenvolvimento da educação profissional e tec-
nológica, em articulação com as demais Diretorias;

III - estabelecer estratégias de implementação das diretrizes
nacionais da educação profissional e tecnológica aprovadas pelo Con-
selho Nacional de Educação - CNE;

IV - propor e atualizar os referenciais curriculares da edu-
cação profissional e tecnológica;

V - planejar, propor, coordenar e estimular o desenvolvimento
da educação profissional e tecnológica nos diferentes níveis de ensino;

VI - elaborar estudos que visem estimular e apoiar a oferta
de cursos de formação inicial e continuada, de educação profissional
integrada com o ensino médio e de cursos superiores de tecnologia
nos diferentes sistemas de ensino;

VII - conceber, fomentar e apoiar programas de incentivo a
pós-graduações, pesquisas e extensões nas áreas tecnológicas, em
parceria com as agências de governo;

VIII - estimular a parceria entre instituições de educação
profissional e tecnológica e o setor produtivo, para a oferta de cursos
e programas, em atendimento à demanda dos jovens e adultos;

IX - planejar e coordenar o processo de certificação pro-
fissional, no âmbito da educação profissional e tecnológica;

X - promover e disseminar estudos e pesquisas sobre a edu-
cação profissional e tecnológica e suas relações com a sociedade;

XI - planejar, propor, coordenar e estimular o desenvolvi-
mento de projetos e programas de qualificação de recursos humanos
para atuarem na educação profissional e tecnológica;

XII - propor normas, instruções e publicações técnicas ati-
nentes aos programas e projetos no âmbito da educação profissional e
tecnológica;

XIII - apoiar as atividades dos fóruns que atuam na educação
profissional e tecnológica;

XIV - propor metodologias para o planejamento da oferta de
educação profissional e tecnológica, observadas as demandas laborais
e a sintonia da oferta com os indicadores socioeconômicos, culturais,
locais e regionais;

XV - propor, manter e subsidiar as ações de concepção e
atualização tecnológica do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos e
propor indicadores para sua avaliação;

XVI - propor, manter, subsidiar e avaliar o Catálogo Na-
cional de Cursos de Formação Inicial e Continuada; e

XVII - planejar e implementar o sistema nacional de ava-
liação da educação profissional e tecnológica.

Art. 17. Diretoria de Integração das Redes de Educação Pro-
fissional e Tecnológica compete:

I - coordenar as ações de articulação e integração da Se-
cretaria de Educação Profissional e Tecnologia junto aos diferentes
sistemas de ensino e organismos públicos e privados;

II - propor e acompanhar as ações de cooperação técnica no
âmbito da educação profissional e tecnológica;

III - articular e propor programas e projetos de cooperação
com organismos e instituições governamentais e não governamentais,
nacionais e estrangeiras, em conformidade com as políticas da edu-
cação profissional e tecnológica;

IV - promover o fortalecimento das diferentes redes de edu-
cação profissional e tecnológica, por meio de assistência técnica e
fontes de financiamento nacionais e internacionais para as ações de
Educação Profissional e Tecnológica;

V - promover articulações com os setores sociais, econô-
micos e culturais visando ao fortalecimento da educação profissional
e tecnológica;

VI - desenvolver parceria com os setores públicos e privados,
na perspectiva da unificação, otimização e expansão da educação
profissional e tecnológica;

VII - apoiar o desenvolvimento da educação profissional e
tecnológica nas modalidades presencial e a distância;

VIII - desenvolver programas e projetos especiais de edu-
cação profissional e tecnológica; e

IX - propor normas e procedimentos de avaliação de cursos
técnicos de nível médio ofertados pelo Sistema Federal de Ensino e
instituições de ensino habilitadas em programa nacional de educação
profissional.

Art. 18. À Secretaria de Educação Superior compete:

I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de
formulação e implementação da política nacional de educação superior;

II - propor políticas de expansão da educação superior, em
consonância com o PNE;

III - promover e disseminar estudos sobre a educação su-
perior e suas relações com a sociedade;

IV - promover o intercâmbio com outros órgãos governa-
mentais e não governamentais, entidades nacionais e internacionais,
visando à melhoria da educação superior;

V - articular-se com outros órgãos governamentais e não
governamentais visando à melhoria da educação superior;

VI - atuar como órgão setorial de ciência e tecnologia do
Ministério para as finalidades previstas na legislação que dispõe sobre
o Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;

VII - subsidiar a elaboração de projetos e programas voltados
à atualização do Sistema Federal de Ensino Superior;

VIII - subsidiar a formulação da política de oferta de fi-
nanciamento e de apoio ao estudante do ensino superior gratuito e
não gratuito;

IX - estabelecer políticas de gestão para os hospitais vin-
culados às instituições federais de ensino superior;

X - estabelecer políticas e executar programas voltados à
residência médica, articulando-se com os vários setores afins, por
intermédio da Comissão Nacional de Residência Médica; e

XI - incentivar e capacitar as instituições de ensino superior
a desenvolverem programas de cooperação internacional, aumentando
o intercâmbio de pessoas e de conhecimento, e dando maior vi-
sibilidade internacional à educação superior do Brasil.

Art. 19. À Diretoria de Desenvolvimento da Rede de Ins-
tituições Federais de Ensino Superior compete:

I - apoiar as instituições federais de ensino superior por meio
de recursos orçamentários para a execução de suas atividades;

II - avaliar o desempenho gerencial das instituições federais
de ensino superior;

III - analisar projetos das instituições federais de ensino
superior para fins de apoio financeiro;

IV - promover o acompanhamento orçamentário e a apuração
de custos das instituições orientadas ou supervisionadas;

V - coordenar a política de expansão e fortalecimento da rede
de instituições federais de ensino superior; e

VI - supervisionar a execução de obras de infraestrutura das
instituições federais de ensino superior apoiadas pela Secretaria de
Educação Superior.

Art. 20. À Diretoria de Políticas e Programas de Graduação
compete:

I - promover, coordenar e definir critérios para a implan-
tação, o acompanhamento e a avaliação dos programas de apoio às
instituições de ensino superior;

II - desenvolver e monitorar projetos especiais de fomento,
visando à modernização e à qualificação das instituições de ensino
superior;

III - apoiar a execução de programas especiais visando à
integração do ensino superior com a sociedade e, particularmente, a
interação com a realidade local e regional;

IV - coordenar e acompanhar os programas de apoio ao
estudante, com o objetivo de democratizar o acesso à educação su-
perior e garantir a sua manutenção;

V - promover e apoiar programas de cooperação entre as
instituições de ensino superior, públicas e privadas;

VI - apoiar e promover projetos especiais relacionados com o
ensino de graduação; e

VII - propor programas e projetos a partir da interação com
as instituições de ensino superior, visando especialmente à melhoria
dos cursos de graduação e das atividades de extensão.

Art. 21. À Diretoria de Hospitais Universitários Federais e
Residências de Saúde compete:

I - coordenar e acompanhar a execução das atividades de
gestão dos hospitais vinculados às instituições federais de ensino
superior;

II - apoiar tecnicamente e elaborar instrumentos de melhoria
da gestão dos hospitais vinculados às instituições federais de ensino
superior;

III - coletar informações dos hospitais vinculados às ins-
tituições federais de ensino superior, por intermédio do Sistema de
Informações dos Hospitais Universitários Federais - SIHUF;

IV - analisar dados e informações prestadas pelos hospitais
vinculados às instituições federais de ensino superior;

V - elaborar matriz de distribuição de recursos para os hos-
pitais vinculados às instituições federais de ensino superior, baseada
nas informações prestadas pelos hospitais;

VI - acompanhar e avaliar o desempenho financeiro dos
hospitais vinculados às instituições federais de ensino superior, por
meio do Sistema de Acompanhamento dos Hospitais Universitários
Federais - SAHUF;

VII - propor critérios para a implantação de políticas edu-
cacionais e estratégicas, com vistas à implementação de pós-gra-
duação lato sensu em residência médica, consoante as exigências
regionais e nacionais;

VIII - desenvolver programas e projetos especiais de fomento
ao ensino, visando ao treinamento em residência médica, em nível de
pós-graduação lato sensu;

IX - coordenar a implementação, o acompanhamento e a
avaliação dos programas de pós-graduação lato sensu em residência
médica;

X - organizar, acompanhar e coordenar as atividades de pós-
graduação lato sensu em residência médica, por meio de comissões
especialmente designadas para este fim;

XI - definir, em nível nacional, diretrizes e instrumentos para
credenciamento e recredenciamento de instituições e para avaliação
dos programas de pós-graduação lato sensu em residência médica;

XII - coordenar e acompanhar os programas de residência médica;

XIII - conceder e monitorar as bolsas de estudo para a pós-
graduação lato sensu em residência médica;

XIV - elaborar proposta de diretrizes curriculares nacionais pa-
ra a formação na modalidade de Residência Multiprofissional em Saú-
de, que defina eixo comum de aprendizagem e processo de formação;

XV - elaborar proposta de sistema nacional de avaliação para
Residência Multiprofissional em Saúde - Residência em Área Pro-
fissional da Saúde;

XVI - estabelecer e acompanhar critérios a serem atendidos
pelas instituições onde serão realizados os Programas de Residência
Multiprofissional em Saúde - Residência em Área Profissional da Saú-
de, assim como os critérios e a sistemática de credenciamento, acre-
ditando periodicamente os programas, tendo em vista a qualidade da
formação dos profissionais, conforme princípios e diretrizes do Sis-
tema Único de Saúde - SUS e atendendo às necessidades sociais; e

XVIII - estabelecer as normas gerais de funcionamento dos
Programas de Residência Multiprofissional em Saúde - Residência em
Área Profissional da Saúde, de acordo com as necessidades sociais e
os princípios e diretrizes do SUS.

Art. 22. À Secretaria de Educação Continuada, Alfabetiza-
ção, Diversidade e Inclusão compete:

I - planejar, orientar e coordenar, em articulação com os sis-
temas de ensino, a implementação de políticas para a alfabetização, a
educação de jovens e adultos, a educação do campo, a educação escolar
indígena, a educação em áreas remanescentes de quilombos, a educação
em direitos humanos, a educação ambiental e a educação especial;

II - promover, em parceria com os sistemas de ensino, a
formulação e a implementação de políticas públicas voltadas à va-
lorização das diferenças e da diversidade, à promoção da educação
inclusiva, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável;

III- implementar ações de cooperação técnica e financeira
entre a União, Estados, Municípios, Distrito Federal, bem como or-
ganismos nacionais e internacionais, voltadas à alfabetização e edu-
cação de jovens e adultos, a educação do campo, a educação escolar
indígena, a educação em áreas remanescentes de quilombos, a edu-
cação em direitos humanos, a educação ambiental e a educação es-
pecial; e

IV - coordenar ações de educação continuada, alfabetização,
diversidade, direitos humanos, educação inclusiva e educação am-
biental, por meio da articulação com órgãos governamentais e não
governamentais, visando à efetivação de políticas públicas interse-
toriais.

Art. 23. À Diretoria de Políticas para Educação do Campo e
Diversidade compete:

I - planejar, coordenar e orientar a implementação de políticas
educacionais que promovam o acesso, a participação e a aprendizagem
das populações do campo, dos povos indígenas e dos remanescentes
de quilombos, em todos os níveis e modalidades de ensino;
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II - acompanhar a implementação das diretrizes do CNE
referentes à educação do campo, educação escolar indígena e à edu-
cação das relações étnico-raciais;

III - promover ações de melhoria da infraestrutura escolar, de
formação de professores e de desenvolvimento de materiais didáticos
e pedagógicos específicos para a educação escolar indígena, do cam-
po e nas áreas remanescentes de quilombos;

IV - fomentar estudos e pesquisas e o desenvolvimento de
ações para a formação de professores e o desenvolvimento de ma-
teriais didáticos e pedagógicos, visando à valorização da diversidade
étnico-racial e das línguas indígenas nos sistemas de ensino.

Art. 24. À Diretoria de Políticas de Alfabetização e Educação
de Jovens e Adultos compete:

I - propor, fomentar e coordenar ações para alfabetização e
educação de jovens e adultos, em articulação com os sistemas de
ensino, visando à formação e ao desenvolvimento integral do ser
humano no exercício da cidadania;

II - orientar, apoiar e acompanhar a definição de planos,
programas e projetos de alfabetização e educação de jovens e adultos,
visando à melhoria da qualidade das ações de alfabetização e de
educação de jovens e adultos, considerando as diferentes caracte-
rísticas regionais, culturais e as necessidades educacionais específicas
dos estudantes;

III - implementar política de apoio técnico e financeiro para
a execução de ações de alfabetização e educação de jovens e adultos,
promovendo o fortalecimento do regime de colaboração e a melhoria
da qualidade do ensino de jovens e adultos;

IV - apoiar tecnicamente os sistemas de ensino, visando
institucionalizar a educação de jovens e adultos como modalidade da
educação básica; e

V - apoiar ações de formação continuada de professores, o
desenvolvimento e a avaliação de materiais didáticos e pedagógicos
para a alfabetização e a educação de jovens e adultos.

Art. 25. À Diretoria de Políticas de Direitos Humanos e
Cidadania compete:

I - planejar, coordenar e orientar a formulação e a imple-
mentação de políticas de educação em direitos humanos, educação
ambiental e cidadania, em articulação com os sistemas de ensino,
visando à superação de preconceitos e a eliminação de atitudes dis-
criminatórias no ambiente escolar;

II - desenvolver programas e ações transversais de educação
em direitos humanos, educação ambiental e cidadania nos sistemas de
ensino, visando à educação para a diversidade de gênero e orientação
sexual, ao enfrentamento da violência, ao desenvolvimento susten-
tável e à superação das situações de vulnerabilidade socioambiental;

III - fomentar estudos e pesquisas e o desenvolvimento de
ações para a formação de professores e o desenvolvimento de ma-
teriais didáticos e pedagógicos, visando à difusão dos temas em que
atua a Diretoria, junto aos sistemas de ensino;

IV - organizar e coordenar os sistemas de informação, a
produção e análise de indicadores referentes aos programas e projetos
da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão, em articulação com áreas afins do Ministério;

V - promover e apoiar, técnica e financeiramente, os sistemas
de ensino para a implementação de ações voltadas a promoção da
educação em direitos humanos, educação ambiental e cidadania; e

VI - desenvolver estudos para a produção de diagnósticos e
indicadores sobre as situações de vulnerabilidade e o impacto das
políticas educacionais para a eliminação da discriminação e da de-
sigualdade nos sistemas de ensino.

Art. 26. À Diretoria de Políticas de Educação Especial compete:

I - planejar, orientar e coordenar, em parceria com sistemas
de ensino, a implementação da política nacional de educação especial
na perspectiva da educação inclusiva;

II - definir e implementar ações de apoio técnico e financeiro
aos sistemas de ensino, visando garantir a escolarização e a oferta do
atendimento educacional especializado - AEE aos estudantes público-
alvo da educação especial, em todos os níveis, etapas e modalidades;

III - propor e fomentar a formação continuada de profes-
sores, a disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos e a
acessibilidade nos ambientes escolares; e

IV - promover a transversalidade e a intersetorialidade da
educação especial nos diversos programas e ações, visando assegurar
o pleno acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes pú-
blico alvo da educação especial no ensino regular, em igualdade de
condições com os demais alunos.

Art. 27. À Secretaria de Regulação e Supervisão da Edu-
cação Superior compete:

I - zelar pelo cumprimento da legislação educacional no
âmbito da educação superior, profissional e tecnológica;

II - promover ações de supervisão relacionadas ao cum-
primento da legislação educacional e à indução da melhoria dos
padrões de qualidade;

III - promover a supervisão relativa ao credenciamento e
recredenciamento das instituições que integram o Sistema Federal de
Educação Superior, bem como a autorização e o reconhecimento de
seus cursos superiores de graduação;

IV - credenciar e recredenciar as instituições de educação
tecnológica privadas, bem como autorizar, reconhecer e renovar o
reconhecimento de seus cursos superiores de tecnologia;

V - estabelecer diretrizes para as ações de supervisão, ava-
liação e regulação da educação profissional e tecnológica em con-
sonância com o PNE; e

VI - estabelecer diretrizes e instrumentos com vistas à su-
pervisão e regulação da educação a distância.

Art. 28. À Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação
Profissional e Tecnológica compete:

I - promover ações de supervisão referentes à regulação dos
cursos superiores de tecnologia, bem como ações referentes ao cre-
denciamento de instituições de educação profissional e tecnológica;

II - orientar e coordenar o processo de autorização, reco-
nhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos superiores de
tecnologia ofertados pelo Sistema Federal de Ensino, em consonância
com as orientações e diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação
da Educação Superior;

III - propor, manter e subsidiar as ações de concepção e
atualização tecnológica dos Cadastros e Catálogo dos cursos supe-
riores de tecnologia;

IV - realizar estudos com vistas à proposição de indicadores
para avaliação dos Cadastros e Catálogo Nacional de Cursos Su-
periores de Tecnologia;

V - executar ações de avaliação em parceria com o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP
e em consonância com as orientações e diretrizes da Comissão Na-
cional de Avaliação da Educação Superior;

VI - apoiar estudos sobre metodologias, instrumentos e in-
dicadores para avaliação dos cursos e instituições de educação pro-
fissional e tecnológica; e

VII - promover ações de supervisão relacionadas ao cum-
primento da legislação educacional e de indução da melhoria dos
padrões de qualidade, no âmbito da educação profissional e tec-
nológica.

Art. 29. À Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior compete:

I - promover a supervisão relativa ao credenciamento e re-
credenciamento das instituições que integram o Sistema Federal de
Educação Superior, bem como a autorização e o reconhecimento de
seus cursos superiores de graduação;

II - propor critérios para a implementação de políticas e
estratégias para a organização, regulação e supervisão da educação
superior;

III - definir diretrizes e instrumentos para credenciamento e
recredenciamento de instituições de ensino superior, autorização, re-
conhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores;

IV - organizar, acompanhar e coordenar as atividades de co-
missões designadas para ações de supervisão da educação superior;

V - gerenciar o sistema de informações e acompanhamento de
processos relacionados à avaliação e supervisão do ensino superior;

VI - interagir com o CNE com vistas ao aprimoramento da
legislação e normas do ensino superior relativas à supervisão, sub-
sidiando aquele Conselho em suas avaliações para o credenciamento
e recredenciamento de instituições de ensino superior, autorização,
reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos;

VII - promover a orientação dos usuários dos sistemas de
tramitação de processos, bem como do público em geral; e

VIII - interagir com o Conselho Nacional de Saúde e a
Ordem dos Advogados do Brasil e demais entidades de classe, nos
termos da legislação vigente, com vistas ao aprimoramento dos pro-
cessos de supervisão da educação superior.

Art. 30. À Diretoria de Regulação e Supervisão em Educação
a Distância compete:

I - planejar e coordenar ações visando à regulação da mo-
dalidade a distância;

II - promover estudos e pesquisas, bem como acompanhar as
tendências e o desenvolvimento da educação a distância no País e no
exterior;

III - promover a regulamentação da modalidade de educação
a distância, em conjunto com os demais órgãos do Ministério, su-
gerindo eventuais aperfeiçoamentos;

IV - propor diretrizes e instrumentos para credenciamento e
recredenciamento de instituições de ensino superior e para autori-
zação, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos su-
periores a distância;

V - definir e propor critérios para aquisição e produção de
programas de educação a distância, considerando as diretrizes cur-
riculares nacionais e as diferentes linguagens e tecnologias de in-
formação e comunicação;

VI - promover parcerias com os órgãos normativos dos sis-
temas de ensino visando ao regime de colaboração e de cooperação
para produção de regras e normas para a modalidade de educação a
distância;

VII - exarar parecer sobre os pedidos de credenciamento e
recredenciamento de instituições, específicos para oferta de educação
superior a distância, no que se refere às tecnologias e processos
próprios da educação a distância;

VIII - exarar parecer sobre os pedidos de autorização, re-
conhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de educação
a distância, no que se refere às tecnologias e processos próprios da
educação a distância;

IX - propor ao CNE, em conjunto com a Secretaria de Edu-
cação Superior e com a Secretaria de Educação Profissional e Tec-
nológica, diretrizes para a elaboração, pelo INEP, dos instrumentos
específicos de avaliação para autorização de cursos superiores a dis-
tância e para credenciamento de instituições para oferta de educação
superior nessa modalidade;

X - estabelecer diretrizes, em conjunto com a Secretaria de
Educação Superior e a Secretaria de Educação Profissional e Tec-
nológica, para a elaboração, pelo INEP, dos instrumentos de avaliação
para autorização de cursos superiores a distância;

XI - exercer, em conjunto com a Secretaria de Educação
Superior e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, a
supervisão dos cursos de graduação e sequenciais a distância, no que
se refere a sua área de atuação;

XII - elaborar proposta de referenciais de qualidade para
educação a distância, para análise pelo CNE;

XIII - propor critérios para a implementação de políticas e
estratégias para a organização, regulação e supervisão da educação
superior, na modalidade a distância;

XIV - estabelecer diretrizes, em conjunto com os órgãos
normativos dos sistemas de ensino, para credenciamento de insti-
tuições e autorização de cursos, na modalidade de educação a dis-
tância, para a educação básica;

XV - promover a supervisão das instituições que integram o
Sistema Federal de Educação Superior e que estão credenciadas para
ofertar educação na modalidade a distância;

XVI - organizar, acompanhar e coordenar as atividades de
comissões designadas para ações de supervisão da educação superior,
na modalidade a distância;

XVII - promover ações de supervisão relacionadas ao cum-
primento da legislação educacional e à indução da melhoria dos pa-
drões de qualidade da oferta de educação na modalidade a distância;

XVIII - gerenciar o sistema de informações e o acompa-
nhamento de processos relacionados à avaliação e supervisão do en-
sino superior na modalidade a distância;

XIX - interagir com o CNE para o aprimoramento da le-
gislação e normas do ensino superior a distância aplicáveis ao pro-
cesso de supervisão, subsidiando aquele Conselho em suas avaliações
para o credenciamento e recredenciamento de instituições de ensino
superior, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento
de cursos; e

XX - interagir com o Conselho Nacional de Saúde e com a
Ordem dos Advogados do Brasil e demais entidades de classe, nos
termos da legislação vigente, com vistas ao aprimoramento dos pro-
cessos de supervisão da educação superior, na modalidade a distância.

Art. 31. À Secretaria de Articulação com os Sistemas de
Ensino compete:
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I - estimular a ampliação do regime de cooperação entre os
entes federados, apoiando o desenvolvimento de ações para a criação
de um sistema nacional de educação;

II - assistir e apoiar o Distrito Federal, os Estados e os
Municípios na elaboração ou adequação de seus Planos de Educação,
bem como no aperfeiçoamento dos processos de gestão na área edu-
cacional;

III - estabelecer, em conjunto com os sistemas de ensino dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mecanismos para o
acompanhamento local da consecução das metas do PNE -
2011/2020, bem como de seus Planos de Educação;

IV - acompanhar a execução das diretrizes para a elaboração
dos Planos de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios de acordo com o estabelecido no PNE;

V - estimular e apoiar os sistemas de ensino na formulação,
no acompanhamento e na avaliação democrática de planos nacionais,
estaduais e municipais de educação; e

VI - promover a valorização dos profissionais da educação,
apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a estru-
turação da carreira e da remuneração, e as relações democráticas de
trabalho.

Art. 32. À Diretoria de Cooperação e Planos de Educação
compete:

I - assistir aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
na elaboração dos seus respectivos Planos de Educação;

II - desenvolver, em conjunto com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, indicadores de resultados e padrões de
avaliação da implementação dos Planos de Educação;

III - acompanhar a implementação dos Planos de Educação
nos Estados e Municípios, orientando quanto à necessidade de ajustes
e correções; e

IV - propor o aperfeiçoamento dos instrumentos jurídicos de
cooperação federativa.

Art. 33. À. Diretoria de Articulação dos Sistemas de Ensino
compete:

I - propor e apoiar a articulação dos sistemas educacionais
com organizações governamentais e não governamentais, visando ao
fortalecimento da educação;

II - apoiar a implantação do acordo para a ampliação de
vagas em cursos técnicos e a gratuidade dos serviços de educação
ofertados pelas instituições de ensino vinculadas à representações
sindicais patronais;

III - orientar os sistemas de ensino na formulação de normas
e no estabelecimento de padrões de qualidade a serem adotados nos
espaços educacionais;

IV - propor mecanismos de articulação entre a União e os
sistemas educacionais, visando ao aperfeiçoamento do regime de co-
laboração e à promoção da qualidade social da educação;

V - apoiar e estimular o funcionamento dos conselhos vin-
culados aos sistemas de ensino no âmbito da União, do Distrito
Federal, dos Estados e dos Municípios;

VI - apoiar ações para mobilização da comunidade escolar,
visando o fortalecimento da educação; e

VII - estabelecer, em articulação com os sistemas de ensino,
os indicadores da educação básica.

Art. 34. À Diretoria de Valorização dos Profissionais da
Educação compete:

I - auxiliar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios:

a) na estruturação de carreiras para os profissionais da edu-
cação; e

b) na definição de critérios técnicos de mérito e desempenho
para a escolha de diretores de escola, bem como as formas de par-
ticipação da comunidade escolar na respectiva escolha;

II - propor diretrizes para a política nacional de formação
continuada para funcionários de escola, construída em regime de
colaboração com os sistemas de ensino; e

III - coordenar, em regime de colaboração com os sistemas
de ensino, o censo dos funcionários de escola da educação básica.

Art. 35. Ao Instituto Benjamin Constant compete:

I - subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação
Especial na área de deficiência visual;

II - promover a educação de deficientes visuais, mediante sua
manutenção como órgão de educação fundamental, visando garantir o
atendimento educacional e a preparação para o trabalho de pessoas
cegas e de visão reduzida, bem como desenvolver experiências no
campo pedagógico da área de deficiência visual;

III - promover e realizar programas de capacitação dos re-
cursos humanos na área de deficiência visual;

IV - promover, realizar e divulgar estudos e pesquisas nos
campos pedagógico, psicossocial, oftalmológico, de prevenção das
causas da cegueira de integração e de reintegração de pessoas cegas e
de visão reduzida à comunidade;

V - promover programas de divulgação e intercâmbio de
experiências, conhecimentos e inovações tecnológicas na área de
atendimento às pessoas cegas e de visão reduzida;

VI - elaborar e produzir material didático-pedagógico para o
ensino de pessoas cegas e de visão reduzida;

VII - apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino
e as instituições que atuam na área de deficiência visual;

VIII - promover desenvolvimento pedagógico visando ao
aprimoramento e a atualização de recursos instrucionais;

IX - desenvolver programas de reabilitação, pesquisas de
mercado de trabalho e de promoção de encaminhamento profissional
visando possibilitar, às pessoas cegas e de visão reduzida, o pleno
exercício da cidadania; e

X - atuar de forma permanente junto à sociedade, mediante
os meios de comunicação de massa e de outros recursos, visando ao
resgate da imagem social das pessoas cegas e de visão reduzida.

Art. 36. Ao Instituto Nacional de Educação de Surdos compete:

I - subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação
na área de surdez;

II - promover e realizar programas de capacitação de re-
cursos humanos na área de surdez;

III - assistir, tecnicamente, os sistemas de ensino, visando ao
atendimento educacional de alunos surdos;

IV - promover intercâmbio com as associações e organi-
zações educacionais do País, visando a incentivar a integração das
pessoas surdas;

V - promover a educação de alunos surdos, através da ma-
nutenção de órgão de educação básica, visando garantir o atendimento
educacional e a preparação para o trabalho de pessoas surdas;

VI - efetivar os propósitos da educação inclusiva, através da
oferta de cursos de graduação e de pós-graduação, com o objetivo de
preparar profissionais bilíngues com competência científica, social,
política e técnica, habilitados à eficiente atuação profissional, ob-
servada a área de formação;

VII - promover, realizar e divulgar estudos e pesquisas nas
áreas de prevenção da surdez, avaliação dos métodos e técnicas uti-
lizados e desenvolvimento de recursos didáticos, visando à melhoria
da qualidade do atendimento da pessoa surda;

VIII - promover programas de intercâmbio de experiências,
conhecimentos e inovações na área de educação de alunos surdos;

IX - elaborar e produzir material didático-pedagógico para o
ensino de alunos surdos;

X - atuar de forma permanente junto à sociedade, mediante
os meios de comunicação de massa e de outros recursos, visando o
resgate da imagem social das pessoas cegas e de visão reduzida; e

XI - desenvolver programas de reabilitação, pesquisa de mercado
de trabalho e promoção de encaminhamento profissional, com a finali-
dade de possibilitar às pessoas surdas o pleno exercício da cidadania.

Seção III

Do Órgão Colegiado

Art. 37. Ao CNE cabe exercer as competências de que trata
a Lei no 4.024, de 20 de dezembro de 1961.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

Seção I

Do Secretário-Executivo

Art. 38. Ao Secretário-Executivo incumbe:

I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado o
plano de ação global do Ministério;

II - supervisionar e avaliar a execução de projetos e ati-
vidades do Ministério;

III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
Ministério com os órgãos centrais dos sistemas relativos à área de
competência da Secretaria-Executiva; e

IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção II

Dos Secretários

Art. 39. Aos Secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das unidades
que integram suas respectivas Secretarias e exercer outras atribuições
que lhes forem cometidas em regimento interno.

Seção III

Dos Demais Dirigentes

Art. 40. Ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor
Jurídico, aos Diretores e aos demais dirigentes incumbe planejar,
dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das
atividades das respectivas unidades e dos projetos e programas e
exercer outras atribuições que lhes forem cometidas, em suas res-
pectivas áreas de competência.

ANEXO II

a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFI-
CADAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.

UNIDADE QTDE DENOMINAÇÃO DAS/FG

2 Assessor Especial 102.5
1 Assessor Especial de Controle

Interno
102.5

6 Assessor 102.4
9 Assessor Técnico 102.3

GABINETE 1 Chefe de Gabinete 101.5
2 Gerente de Projeto 101.4

15 Assistente 102.2
17 Assistente Técnico 102.1

Coordenação 4 Coordenador 101.3
Divisão 2 Chefe 101.2
Serviço 6 Chefe 101.1

34 FG-1
13 FG-2
7 FG-3

Assessoria de Comunicação Social 1 Chefe de Assessoria 101.4
3 Assessor Técnico 102.3
2 Assistente 102.2
2 Assistente Técnico 102.1

Divisão 2 Chefe 101.2
Serviço 2 Chefe 101.1

3 FG-1
3 FG-2
1 FG-3

Assessoria Parlamentar 1 Chefe de Assessoria 101.4
Divisão 2 Chefe 101.2
Serviço 2 Chefe 101.1

Assessoria Internacional 1 Chefe de Assessoria 101.4
Divisão 1 Chefe 101.2

S E C R E TA R I A - E X E C U T I VA 1 Secretário-Executivo NE
1 Secretário-Executivo Adjunto 101.6
3 Diretor de Programa 101.5
6 Assessor 102.4
1 Assessor Técnico 102.3
2 Coordenador 101.3
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Gabinete 1 Chefe 101.4
1 Assistente 102.2
4 Assistente Técnico 102.1

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 5 Chefe 101.1

25 FG-1
9 FG-2
6 FG-3

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
A D M I N I S T R AT I V O S

1 Subsecretário 101.5

1 Assistente 102.2
1 Assistente Técnico 102.1

Divisão 1 Chefe 101.2

5 FG-1
2 FG-2

Coordenação-Geral de Gestão de Pes-
soas

1 Coordenador-Geral 101.4

1 Assistente 102.2
2 Assistente Técnico 102.1

Divisão 1 Chefe 101.2

Coordenação 4 Coordenador 101.3
Divisão 3 Chefe 101.2
Serviço 6 Chefe 101.1

27 FG-1
6 FG-2

Coordenação-Geral de Compras e Con-
tratos

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 3 Coordenador 101.3
Divisão 2 Chefe 101.2
Serviço 6 Chefe 101.1

2 FG-1
1 FG-2

Coordenação-Geral de Recursos Logís-
ticos

1 Coordenador-Geral 101.4

1 Assistente Técnico 102.2
Coordenação 4 Coordenador 101.3
Divisão 9 Chefe 101.2
Serviço 6 Chefe 101.1

21 FG-1
13 FG-2
5 FG-3

SUBSECRETARIA DE PLANEJA-
MENTO E ORÇAMENTO

1 Subsecretário 101.5

1 Coordenador 101.3
13 Assistente Técnico 102.1

Serviço 1 Chefe 101.1
Divisão 2 Chefe 101.2

10 FG-1
2 FG-2
2 FG-3

Coordenação-Geral de Orçamento 1 Coordenador-Geral 101.4
Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 3 Chefe 101.2
Serviço 2 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Finanças 1 Coordenador-Geral 101.4
Coordenação 3 Coordenador 101.3
Divisão 6 Chefe 101.2
Serviço 3 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Planejamento
Setorial

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 3 Coordenador 101.3
Divisão 2 Chefe 101.2
Serviço 3 Chefe 101.1

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

1 Diretor 101.5

1 Gerente de Projeto 101.4
Coordenação 1 Coordenador 101.3

Coordenação-Geral de Desenvolvimen-
to

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 3 Chefe 101.2
Serviço 3 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Infraestrutura 1 Coordenador-Geral 101.4
Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 3 Chefe 101.2
Serviço 3 Chefe 101.1

10 FG-1
4 FG-2

CONSULTORIA JURÍDICA 1 Consultor Jurídico 101.5
Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

8 FG-1

Coordenação-Geral de Licitações e Ne-
gócios Jurídicos

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 1 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Estudos, Parece-
res e Procedimentos Disciplinares

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 2 Chefe 101.2

Coordenador-Geral de Assuntos Con-
tenciosos

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 2 Chefe 101.2

SECRETARIA DE EDUCAÇAO

BÁSICA

1 Secretário 101.6

1 Assessor 102.4
3 Assistente 102.2
2 Assistente Técnico 102.1

Gabinete 1 Chefe 101.4
Divisão 4 Chefe 101.2
Serviço 6 Chefe 101.1

16 FG-1
5 FG-2
7 FG-3

Coordenação-Geral de Planejamento e
Gestão

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 2 Chefe 101.2
Serviço 2 Chefe 101.1

DIRETORIA DE CURRÍCULOS E
EDUCAÇÃO INTEGRAL

1 Diretor 101.5

1 Assistente 102.2
1 Assistente Técnico 102.1

Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral do Ensino Funda-
mental

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Educação Infan-
til

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Ensino Médio 1 Coordenador-Geral 101.4
Divisão 1 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Ações Educa-
cionais Complementares

1 Coordenador-Geral 101.4

1 Assistente 102.2
1 Assistente Técnico 102.1
1 FG-1

DIRETORIA DE FORMULAÇÃO DE
CONTEÚDOS EDUCACIONAIS

1 Diretor 101.5

Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Tecnologia da
Educação

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3

Coordenação-Geral de Materiais Didá-
ticos

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3

Coordenação-Geral de Mídias e Con-
teúdos Digitais

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3

DIRETORIA DE APOIO À GESTÃO
EDUCACIONAL

1 Diretor 101.5

Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Gestão Escolar 1 Coordenador-Geral 101.4
1 Assistente 102.2

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Redes Públicas 1 Coordenador-Geral 101.4
1 Assistente 102.2

Divisão 1 Chefe 101.2

DIRETORIA DE APOIO AOS SISTE-
MAS PÚBLICOS DE ENSINO E
PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTU-
RA FÍSICA E TECNOLÓGICA

1 Diretor 101.5

1 Assistente 102.2

Coordenação-Geral de Infraestrutura
Escolar e Tecnologias da Informação

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Apoio aos Sis-
temas Públicos de Ensino

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL E TECNOLÓGI-

CA

1 Secretário 101.6

1 Assessor 102.4
1 Assistente Técnico 102.1

Coordenação 1 Coordenador 101.3

Gabinete 1 Chefe 101.4
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Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1
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biental

1 Coordenador-Geral 101.4
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1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
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Coordenação-Geral da Política de
Acessibilidade na Escola

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Articulação da
Política de Inclusão nos Sistemas de
Ensino

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2

SECRETARIA DE REGULAÇÃO E

SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SU-

PERIOR

1 Secretário 101.6

Gabinete 1 Chefe 101.4
Divisão 1 Chefe 101.2

1 FG-1
1 FG-2

Coordenação-Geral de Planejamento e
Gestão

1 Coordenador-Geral 101.4

1 Assistente 102.2
Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 3 Chefe 101.1

11 FG-1

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E
SUPERVISÃO DE EDUCAÇÃO PRO-
FISSIONAL E TECNOLÓGICA

1 Diretor 101.5

Coordenação-Geral de Regulação da
Educação Profissional e Tecnológica

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Supervisão da
Educação Profissional e Tecnológica

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E
SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SU-
PERIOR

1 Diretor 101.5

Coordenação-Geral de Supervisão da
Educação Superior

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
4 Assistente Técnico 102.1

Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Regulação da
Educação Superior

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 3 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Orientação e
Controle da Educação Superior

1 Coordenador-Geral 101.4

1 Assistente Técnico 102.1
Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Fluxos e Pro-
cessos

1 Coordenador-Geral 101.4

2 Assistente Técnico 102.1
Serviço 1 Chefe 101.1

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E
SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

1 Diretor 101.5

1 Assessor Técnico 102.3
Divisão 1 Chefe 101.2

3 FG-1
2 FG-2

Coordenação-Geral de Regulação da
Educação a Distância

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3

Coordenação-Geral de Supervisão da
Educação a Distância

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO

COM OS SISTEMAS DE ENSINO

1 Secretário 101.6

Coordenação-Geral de Planejamento e
Gestão

1 Coordenador-Geral 101.4

1 Assistente 102.2

Gabinete 1 Chefe 101.4

6 FG-1
3 FG-2

DIRETORIA DE COOPERAÇÃO E
PLANOS DE EDUCAÇÃO

1 Diretor 101.5

1 Assistente 102.2
Coordenação 1 Coordenador 101.3

1 FG-1
Coordenação-Geral de Implantação dos
Planos Estaduais de Educação

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3

Coordenação-Geral de Implantação dos
Planos Municipais de Educação

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
1 Assistente 102.2
1 Assistente Técnico 102.1

DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO
DOS SISTEMAS DE ENSINO

1 Diretor 101.5

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de apoio à Gestão
Democrática dos Sistemas de Ensino

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 1 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Articulação com
os Sistemas de Ensino

1 Coordenador-Geral 101.4

1 Assistente 102.2
Divisão 2 Chefe 101.2

DIRETORIA DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO

1 Diretor 101.5

Divisão 1 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Estruturação de
Carreiras

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1
Coordenação-Geral de Implantação do
Piso Salarial do Magistério

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
1 Assistente 102.2

CONSELHO NACIONAL DE EDU-

CAÇÃO

1 Secretário-Executivo do Conse-
lho

101.5

1 Assessor 102.4
1 Assessor Técnico 102.3

Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 5 Chefe 101.1

6 FG-1
6 FG-2

b) QUADRO REMUNO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRA-
TIFICADAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DAS-UNITÁRIO
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA

QTDE. VALOR TOTAL QTDE. VALOR TOTAL

NE 5,40 1 5,40 1 5,40
101.6 5,28 7 36,96 7 36,96
101.5 4,25 29 123,25 29 123,25
101.4 3,23 80 258,40 81 261,63
101.3 1,91 74 141,34 73 139,43
101.2 1,27 100 127,00 98 124,46
101.1 1,00 11 4 11 4 , 0 0 109 109,00

102.5 4,25 4 17,00 3 12,75
102.4 3,23 16 51,68 17 54,91
102.3 1,91 18 34,38 18 34,38
102.2 1,27 52 66,04 52 66,04
102.1 1,00 69 69,00 68 68,00

SUBTOTAL 1 564 1.044,45 556 1036,21

FG-1 0,2 225 45,00 225 45,00
FG-2 0,15 85 12,75 85 12,75
FG-3 0,12 32 3,84 32 3,84

SUBTOTAL 2 342 61,59 342 61,59

TO TA L 906 1.106,04 898 1097,80

ANEXO III

REMANEJAMENTO DE CARGOS

CÓDIGO
DAS-

UNITÁRIO

DA SEGES/MP P/ O MEC (a) DO MEC P/ A SEGES/MP (b)

QTDE
VA L O R

TO TA L
QTDE

VA L O R

TO TA L

DAS 101.4 3,23 1 3,23 - -
DAS 101.3 1,91 - - 1 1,91
DAS 101.2 1,27 - - 2 2,54
DAS 101.1 1,00 - - 5 5,00

DAS 102.5 4,25 - - 1 4,25
DAS 102.4 3,23 1 3,23 - -
DAS 102.1 1,00 - - 1 1,00

TO TA L 2 6,46 10 14,70

Saldo do Remanejamento (a - b) -8 -8,24

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO REMANEJADOS EM DECORRÊNCIA
DO DECRETO No 7.429, DE 17 DE JANEIRO DE 2011, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO.

CÓDIGO DAS-UNITÁRIO QTDE VALOR TOTAL

DAS 101.4 3,23 1 3,23
DAS 101.3 1,91 1 1,91
DAS 102.1 1,00 1 1,00

TO TA L 3 6,14
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ANEXO III

REMANEJAMENTO DE CARGOS
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UNITÁRIO
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Saldo do Remanejamento (a - b) -8 -8,24

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO REMANEJADOS EM DECORRÊNCIA
DO DECRETO No 7.429, DE 17 DE JANEIRO DE 2011, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO.

CÓDIGO DAS-UNITÁRIO QTDE VALOR TOTAL

DAS 101.4 3,23 1 3,23
DAS 101.3 1,91 1 1,91
DAS 102.1 1,00 1 1,00

TO TA L 3 6,14
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DECRETO N
o
- 7.481, DE 16 DE MAIO DE 2011

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superio-
res - DAS e das Funções Gratificadas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, e dispõe sobre rema-
nejamento de cargos em comissão.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1o Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Grupo-Direção e As-
sessoramento Superiores - DAS e das Funções Gratificadas do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, na forma dos
Anexos I e II.

Art. 2o Em decorrência do disposto no art. 1o, ficam re-
manejados, na forma do Anexo III a este Decreto, da Secretaria de
Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o
FNDE, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e As-
sessoramento Superiores - DAS:

I - um DAS 101.5;

II - um DAS 101.4; e

III - um DAS 101.1.

Art. 3o Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Es-
trutura Regimental de que trata o art. 1o deverão ocorrer no prazo de
trinta dias, contado da entrada em vigor deste Decreto.

Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput,
o Ministro de Estado da Educação fará publicar, no Diário Oficial da
União, no prazo de vinte dias, relação nominal dos titulares dos
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
- DAS, a que se refere o Anexo II, indicando, inclusive, o número de
cargos vagos, sua denominação e respectivo nível.

Art. 4o O Ministro de Estado da Educação poderá editar
regimento interno para detalhar as unidades administrativas integran-
tes da Estrutura Regimental do FNDE, nos termos do art. 9o do
Decreto no 6.944, de 21 de agosto de 2009.

Art. 5o Este Decreto entra em vigor no dia 23 de maio de 2011.

Art. 6o Fica revogado o Decreto no 6.319, de 20 de dezembro
de 2007.

Brasília, 16 de maio de 2011; 190o da Independência e 123o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Fernando Haddad
Miriam Belchior

ANEXO I

ESTRUTURA REGIMENTAL DO FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, SEDE E FINALIDADE

Art. 1o O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- FNDE, autarquia federal criada pela Lei no 5.537, de 21 de no-
vembro de 1968, vincula-se ao Ministério da Educação e tem por
finalidade captar recursos financeiros e canalizá-los para o finan-
ciamento de projetos de ensino e pesquisa, inclusive alimentação
escolar e bolsas de estudo, observadas as diretrizes do planejamento
nacional da educação.

Parágrafo único. O FNDE tem sede e foro em Brasília, Dis-
trito Federal.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 2o O FNDE tem a seguinte estrutura organizacional:

I - órgão de assistência direta e imediata ao Presidente: Gabinete;

II - órgãos seccionais:

a) Procuradoria Federal;

b) Auditoria Interna;

c) Diretoria de Administração;

d) Diretoria de Tecnologia; e

e) Diretoria Financeira;

III - órgãos específicos singulares:

a) Diretoria de Ações Educacionais;

b) Diretoria de Programas e Projetos Educacionais; e

c) Diretoria de Assistência a Programas Especiais; e

IV - órgão colegiado: Conselho Deliberativo.

CAPÍTULO III
DA DIREÇÃO E NOMEAÇÃO

Art. 3o O FNDE será dirigido por um Presidente, nomeado
por indicação do Ministro de Estado da Educação, na forma da
legislação em vigor.

§ 1o A nomeação do Procurador-Chefe deverá ser precedida
de anuência do Advogado-Geral da União.

§ 2o A nomeação do Auditor-Chefe será submetida pelo
Presidente do FNDE ao Conselho Deliberativo para aprovação e,
posteriormente, à Controladoria-Geral da União.

§ 3o Os demais cargos em comissão e funções gratificadas
serão providos na forma da legislação pertinente.

CAPÍTULO IV
DO ÓRGÃO COLEGIADO

Art. 4o O Conselho Deliberativo, órgão de deliberação su-
perior, é constituído por nove membros e tem a seguinte composição:

I - o Ministro de Estado da Educação;

II - o Presidente do FNDE;

III - o Procurador-Chefe do FNDE;

IV - o Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação;

V - o Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação;

VI - o Secretário de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação;

VII - o Secretário de Regulação e Supervisão da Educação
Superior do Ministério da Educação;

VIII - o Secretário de Articulação com os Sistemas de En-
sino do Ministério da Educação; e

IX - o Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.

§ 1o A Presidência do Conselho Deliberativo do FNDE será
exercida pelo Ministro de Estado da Educação.

§ 2o O Presidente do Conselho Deliberativo do FNDE será
substituído, em suas ausências ou impedimentos legais, pelo Secre-
tário-Executivo do Ministério da Educação, e os demais membros,
por seus representantes legais.

§ 3o O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, no
mínimo uma vez ao ano e, extraordinariamente, quando convocado
pelo seu Presidente ou mediante requerimento aprovado por mais da
metade de seus membros.

§ 4o As reuniões do Conselho Deliberativo serão instaladas
com a presença mínima de cinco de seus membros.

§ 5o As deliberações serão tomadas por maioria simples de
votos dos Conselheiros presentes, cabendo ao Presidente do Conselho
Deliberativo, além do voto comum, o de qualidade.

CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Seção I

Do Órgão de Assistência Direta e Imediata ao Presidente

Art. 5o Ao Gabinete compete:

I - assistir o Presidente em sua representação política e social,
incumbindo-se do preparo e despacho do seu expediente pessoal;

II - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de as-
sessoramento técnico e de comunicação social, ouvidoria, apoio par-
lamentar e ainda a publicação, divulgação e acompanhamento das
matérias de interesse do FNDE;

III - coordenar as atividades relacionadas ao planejamento
estratégico da Autarquia, de forma integrada com a execução do
planejamento governamental;

IV - elaborar o relatório anual de gestão e sistematizar as in-
formações gerenciais sobre os programas, ações e projetos do FNDE;

V - supervisionar as atividades de assessoramento ao Pre-
sidente; e

VI - secretariar o Conselho Deliberativo.

Seção II

Dos Órgãos Seccionais

Art. 6o À Procuradoria Federal junto ao FNDE, órgão de
execução da Procuradoria-Geral Federal, compete:

I - representar judicial e extrajudicialmente o FNDE;

II - prestar consultoria e assessoria jurídica aos órgãos da Es-
trutura Regimental do FNDE, aplicando-se, no que couber, o disposto
no art. 11 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;

III - apurar a liquidez e certeza dos créditos de qualquer
natureza, inerentes às atividades do FNDE, inscrevendo-os em dívida
ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial;

IV - zelar pela observância da Constituição, das leis e dos
atos emanados pelos poderes públicos, sob a orientação normativa da
Procuradoria-Geral Federal e da Advocacia-Geral da União; e

V - encaminhar à Procuradoria-Geral Federal ou à Advo-
cacia-Geral da União, conforme o caso, pedido de apuração de falta
funcional praticada, no exercício de suas atribuições, por seus res-
pectivos membros.

Art. 7o À Auditoria Interna compete examinar a confor-
midade legal dos atos de gestão orçamentária-financeira, patrimonial,
de pessoal, dos demais sistemas administrativos e, especificamente:

I - verificar a regularidade dos controles internos e externos,
especialmente daqueles referentes à realização da receita e da des-
pesa, bem como da execução financeira de contratos, convênios,
acordos e ajustes firmados pelo FNDE;

II - examinar a legislação específica e normas correlatas,
orientando quanto à sua observância; e

III - promover inspeções regulares para verificar a execução
física e financeira dos programas, projetos e atividades e executar
auditorias extraordinárias determinadas pelo Presidente.

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a Au-
ditoria Interna vincula-se, administrativamente, ao Conselho Deli-
berativo, nos termos do art. 15, § 3o, do Decreto no 3.591, de 6 de
setembro de 2000.

Art. 8o À Diretoria de Administração compete:

I - planejar, coordenar, acompanhar, avaliar e promover o
controle e a execução das atividades inerentes aos sistemas federais
de administração de pessoal civil, de organização e inovação ins-
titucional e de serviços gerais;

II - planejar, coordenar e acompanhar a execução das ati-
vidades de gestão de pessoas, de deslocamentos a serviço e de con-
cessão de diárias no âmbito do FNDE;

III - planejar e promover a realização de programas e pro-
jetos visando à melhoria da qualidade de vida e à valorização dos
servidores;

IV - planejar, coordenar e acompanhar a execução das ati-
vidades inerentes à gestão de compras e contratos governamentais,
patrimônio e almoxarifado do FNDE;

V - planejar, coordenar e acompanhar a execução das ati-
vidades atinentes às demais ações logísticas, de manutenção e con-
servação das instalações físicas, transporte vertical, bem como de
contratações para suporte às atividades do FNDE; e

VI - planejar, coordenar e avaliar a execução do processo de
organização e modernização da gestão no âmbito do FNDE, espe-
cialmente no que se refere à elaboração de normas operacionais e de
propostas voltadas à estrutura organizacional e ao regimento interno.

Art. 9o À Diretoria de Tecnologia compete:

I - planejar, coordenar, acompanhar, avaliar e promover o
controle e a execução das atividades inerentes aos sistemas federais
de Administração dos Recursos de Informação e Informática e Co-
municação;

II - planejar, coordenar e acompanhar a execução das ati-
vidades inerentes à gestão de tecnologia de informação e da se-
gurança da informação no âmbito do FNDE e de seus programas
finalísticos; e

III - estabelecer diretrizes, normas e padrões técnicos para
pesquisar, avaliar, desenvolver, homologar e propor a implantação de
metodologias, serviços e recursos tecnológicos para suporte às ati-
vidades do FNDE e de seus programas finalísticos.
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Art. 10. À Diretoria Financeira compete:

I - planejar, coordenar e supervisionar, no âmbito do FNDE,
a execução das atividades relacionadas com os sistemas federais de
Planejamento e de Orçamento, de Contabilidade Federal e de Ad-
ministração Financeira Federal;

II - coordenar, supervisionar e acompanhar a execução das
atividades de contabilidade e de prestação e tomada de contas dos
recursos transferidos pelo FNDE;

III - coordenar, supervisionar e acompanhar a execução das
atividades de programação e execução orçamentária e financeira das
ações alocadas no orçamento anual do FNDE;

IV - articular com agentes internos e externos a viabilização
orçamentária e financeira das ações educacionais e dos investimentos
estratégicos do FNDE;

V - subsidiar a elaboração do relatório anual de gestão do
órgão, fornecendo dados e informações da execução da receita e da
despesa relacionadas com os projetos e atividades a cargo do FNDE;

VI - coordenar e acompanhar a elaboração da tomada e da
prestação de contas anual do FNDE, na forma e no prazo estabe-
lecidos pelo órgão de controle interno do Poder Executivo Federal;

VII - coordenar as ações de acompanhamento da arrecadação
e de distribuição das quotas-partes do salário-educação; e

VIII - coordenar as ações de operacionalização do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais de Educação - FUNDEB, nos termos do que dispõe
a Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Seção III

Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 11. À Diretoria de Ações Educacionais compete:

I - planejar e coordenar a normatização e execução do pro-
grama nacional de alimentação escolar, priorizando os mecanismos de
descentralização;

II - planejar e coordenar a normatização e execução dos
programas de assistência financeira para manutenção, melhoria da
gestão e transporte escolar;

III - planejar e coordenar a normatização e execução dos
programas de livros didáticos e biblioteca, destinados aos estudantes
da educação básica; e

IV - planejar e coordenar a normatização e logística dos
programas educacionais definidos pelo Ministério da Educação, que
envolvam produção, aquisição e distribuição de material escolar ou
pedagógico destinado à educação básica, à educação especial e a
outros segmentos selecionados.

Art. 12. À Diretoria de Programas e Projetos Educacionais
compete:

I - planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e controlar a
execução, no âmbito do FNDE, das ações de programas e projetos
educacionais, em parceria com as Secretarias, Fundações e Autarquias
do Ministério da Educação e outros órgãos e entidades nas esferas
federal, estadual e municipal;

II - coordenar a execução da assistência financeira aos pro-
gramas e projetos educacionais nos níveis e modalidades de Educação
Básica, Educação Profissional e Tecnológica, Educação Especial,
Educação Indígena, Educação de Jovens e Adultos, Áreas Rema-
nescentes de Quilombos, Aceleração de Aprendizagem, Ensino Pro-
fissionalizante, Erradicação do Analfabetismo e Inclusão Social;

III - coordenar, monitorar, prestar assistência técnica e es-
tabelecer parâmetros técnicos para a execução dos programas de
apoio à reestruturação da rede física pública de ensino; e

IV - coordenar e monitorar a execução dos programas de
concessão de bolsas e outros auxílios.

Art. 13. À Diretoria de Assistência a Programas Especiais
compete:

I - planejar, coordenar e supervisionar as ações que envolvem
o desenho e a implantação de programas e projetos da área da edu-
cação, desenvolvidos por intermédio de cooperação ou assistência
com organismos internacionais;

II - prestar assistência financeira e suporte técnico aos pro-
jetos especiais nos níveis e modalidades de Educação Básica, Edu-
cação Especial, Educação Indígena, Educação do Campo e Educação
Profissional e Tecnológica;

III - prestar assistência financeira e suporte técnico aos Es-
tados e Municípios na execução de projetos especiais de construção e
adequação de escolas ou salas de aula das redes públicas e co-
munitárias de ensino; e

IV - atuar junto aos organismos internacionais na captação de
recursos, coordenação e execução dos projetos relativos aos acordos
internacionais que visam ao desenvolvimento da área da educação.

Seção IV

Do Órgão Colegiado

Art. 14. Ao Conselho Deliberativo compete deliberar sobre:

I - a assistência financeira a Estados, Distrito Federal, Mu-
nicípios e entidades não governamentais para ações e projetos edu-
cacionais;

II - a concessão de bolsas de estudo ou de auxílio relativas a
programas voltados ao desenvolvimento da educação;

III - a nomeação e a exoneração do titular da Auditoria
Interna; e

IV - a aprovação das contas do Presidente do FNDE.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo terá suas normas
de funcionamento, as quais integrarão o regimento interno, aprovadas
na forma do § 5o do art. 4o.

CAPÍTULO VI
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

Art. 15. Ao Presidente incumbe:

I - representar o FNDE ativa e passivamente, em juízo, por
meio de procuradores, ou fora dele, na qualidade de seu principal
responsável;

II - dirigir as atividades do FNDE de acordo com a fi-
nalidade da Autarquia;

III - cumprir e difundir as normas emanadas do Ministério da
Educação em sua área de atuação;

IV - enviar a prestação de contas e o relatório anual de
atividades ao Ministério da Educação para posterior julgamento pelo
Tribunal de Contas da União;

V - constituir grupos de trabalho, comissões e comitês de
apoio consultivo, designando os seus membros, observada a legis-
lação pertinente;

VI - baixar atos normativos no âmbito de sua competência;

VII - ratificar os atos de dispensa e de reconhecimento de
inexigibilidade de licitação, de acordo com a legislação vigente;

VIII - julgar, em última instância administrativa e em con-
junto com a Procuradoria Federal e com a Diretoria Financeira, os
recursos interpostos em processos decorrentes da arrecadação do sa-
lário-educação, apresentados na forma e prazos estabelecidos pelo
Conselho Deliberativo do FNDE;

IX - praticar os atos administrativos necessários à conse-
cução das finalidades do FNDE; e

X - participar do Conselho Deliberativo.

Art. 16. Ao Chefe de Gabinete, ao Procurador-Chefe, ao
Auditor-Chefe, aos Diretores e aos demais dirigentes incumbe pla-
nejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução
das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições
que lhes forem cometidas, em suas áreas de competência.

CAPÍTULO VII
DO PATRIMÔNIO

Art. 17. Constituem o patrimônio do FNDE os bens e di-
reitos de sua propriedade, os que lhe sejam transferidos e doados ou
que venha a adquirir.

Parágrafo único. Os bens e direitos do FNDE deverão ser
utilizados exclusivamente no cumprimento de suas finalidades.

Art. 18. Constituem recursos financeiros do FNDE:

I - os recursos orçamentários que lhe forem consignados pela
União;

II - receitas provenientes de empréstimos, auxílios, subven-
ções, contribuições e doações de fontes internas e externas;

III - receitas próprias;

IV - saldos econômicos e financeiros verificados nos ba-
lanços anuais;

V - receitas patrimoniais; e

VI - receitas eventuais e outros recursos que lhe sejam des-
tinados a qualquer título.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. Em caso de extinção do FNDE, seus bens e direitos
passarão à União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas com
terceiros.

ANEXO II

a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFI-
CADAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.

UNIDADE

CARGO/

FUNÇÃO

N
o

DENOMINAÇÃO

CARGO/FUNÇÃO

DAS/

FG

1 Presidente 101.6
3 Assessor 102.4
1 Assessor Técnico 102.3

GABINETE 1 Chefe 101.4
Divisão 1 Chefe 101.2

3 FG-1

PROCURADORIA FEDERAL 1 Procurador-Chefe 101.5
1 Subprocurador 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 3 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

2 FG-1

AUDITORIA INTERNA 1 Auditor-Chefe 101.4
Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 3 Chefe 101.2

2 FG-1

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 1 Diretor 101.5
1 Assistente 102.2
14 FG-1

Coordenação-Geral de Gestão de Pes-
soas e Organização

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 4 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Compras e Con-
tratos

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 4 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Recursos Logísti-
cos

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 3 Chefe 101.2

DIRETORIA DE TECNOLOGIA 1 Diretor 101.5

Coordenação-Geral de Infraestrutura
Te c n o l ó g i c a

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 2 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Tecnologia, Ino-
vação e Processos

1 Coordenador-Geral 101.4

Serviço 1 Chefe 101.1
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DIRETORIA FINANCEIRA 1 Diretor 101.5
1 Assistente 102.2
12 FG-1

Coordenação-Geral de Execução e Ope-
ração Financeira

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 3 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Contabilidade e
Acompanhamento de Prestação de Con-
tas

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 4 Coordenador 101.3
Divisão 4 Chefe 101.2
Serviço 2 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Planejamento e
Orçamento

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3

Coordenação-Geral de Operacionaliza-
ção do FUNDEB e de Acompanhamen-
to e Distribuição da Arrecadação do Sa-
lário-Educação

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 2 Chefe 101.1

DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIO-
NAIS

1 Diretor 101.5

1 Assistente 102.2
1 Assistente Técnico 102.1

Serviço 1 Chefe 101.1
9 FG-1

Coordenação-Geral dos Programas do
Livro

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 3 Coordenador 101.3

Coordenação-Geral do Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 3 Coordenador 101.3

Coordenação-Geral de Apoio à Manu-
tenção Escolar

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 3 Coordenador 101.3

DIRETORIA DE PROGRAMAS E
PROJETOS EDUCACIONAIS

1 Diretor 101.5

1 Assistente 102.2
1 Assistente Técnico 102.1

Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

6 FG-1

Coordenação-Geral de Infraestrutura
Educacional

1 Coordenador - Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3

Coordenação-Geral de Programas para o
Desenvolvimento de Ensino

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 2 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Implementação e
Monitoramento de Projetos Educacio-
nais

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 1 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Execução de
Programas de Concessão de Auxílios

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA A
PROGRAMAS ESPECIAIS

1 Diretor 101.5

1 Assistente Técnico 102.1
1 FG-1

Coordenação-Geral de Programas Espe-
ciais

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3

b) QUADRO REMUNO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRA-
TIFICADAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO DAS-UNITÁRIO
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA

QTD. VALOR TOTAL QTD. VALOR TOTAL

101.6 5,28 1 5,28 1 5,28
101.5 4,25 6 25,50 7 29,75
101.4 3,23 19 61,37 20 64,60
101.3 1,91 32 61,12 32 61,12
101.2 1,27 30 38,10 30 38,10
101.1 1,00 8 8,00 9 9,00

102.4 3,23 3 9,69 3 9,69
102.3 1,91 1 1,91 1 1,91
102.2 1,27 4 5,08 4 5,08
102.1 1,00 3 3,00 3 3,00

SUBTOTAL 1 107 219,05 11 0 227,53

FG-1 0,20 49 9,80 49 9,80
SUBTOTAL 2 49 9,80 49 9,80

TO TA L 156 228,85 159 237,33

ANEXO III

REMANEJAMENTO DE CARGOS

CÓDIGO DAS-UNITÁRIO
DA SEGES/MP P/ O FNDE

QTDE VALOR TOTAL

DAS 101.5 4,25 1 4,25
DAS 101.4 3,23 1 3,23
DAS 101.1 1,00 1 1,00

TO TA L 3 8,48

DECRETO N
o

7.482, DE 16 DE MAIO DE 2011

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
das Funções Gratificadas do Ministério da
Fazenda.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1o Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas
do Ministério da Fazenda, na forma dos Anexos I e II.

Art. 2o Em decorrência do disposto no art. 1o, ficam re-
manejados, na forma do Anexo III, os seguintes cargos em comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:

I - da Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, para o Ministério da Fazenda:

a) um DAS 101.3;

b) um DAS 101.2;

c) dois DAS 101.1;

d) um DAS 102.2;

e) três DAS 102.1; e

II - do Ministério da Fazenda para a Secretaria de Gestão, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:

a) dois DAS 101.4; e

b) um DAS 102.4.

Art. 3o Os cargos em comissão remanejados do Ministério da
Fazenda para a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão por força do art. 3o do Decreto no 7.429, de 17
de janeiro de 2011, são os especificados no Anexo IV.

Art. 4o Os apostilamentos decorrentes da aprovação da Es-
trutura Regimental de que trata o art. 1o deverão ocorrer no prazo de
trinta dias, contado da data de publicação deste Decreto.

Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput,
o Ministro de Estado da Fazenda fará publicar, no Diário Oficial da
União, no prazo de sessenta dias, contado da data de publicação deste
Decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, a que se refere o
Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos vagos, sua de-
nominação e respectivo nível.

Art. 5o O Ministro de Estado da Fazenda poderá editar re-
gimento interno para detalhar as unidades administrativas integrantes
da Estrutura Regimental do órgão, suas competências e as atribuições
de seus dirigentes.

Art. 6o Este Decreto entra em vigor no dia 23 de maio de 2011.

Art. 7o Ficam revogados:

I - o Decreto no 7.386, de 8 de dezembro de 2010; e

II - o Decreto no 7.391, de 13 de dezembro de 2010.

Brasília, 16 de maio de 2011; 190o da Independência e 123o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Miriam Belchior

ANEXO I

ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E COMPETÊNCIA

Art. 1o O Ministério da Fazenda, órgão da administração
federal direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:

I - moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização,
poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;

II - política, administração, fiscalização e arrecadação tribu-
tária federal, inclusive a destinada à previdência social, e aduaneira;

III - atualização do plano de custeio da seguridade social, em
articulação com os demais órgãos envolvidos;

IV - administração financeira e contabilidade pública;

V - administração das dívidas públicas, interna e externa;

VI - negociações econômicas e financeiras com governos,
organismos multilaterais e agências governamentais;

VII - preços em geral e tarifas públicas e administradas;

VIII - fiscalização e controle do comércio exterior;

IX - realização de estudos e pesquisas para acompanhamento
da conjuntura econômica;

X - proposição de reformas que visem aperfeiçoar as insti-
tuições que regulamentam o funcionamento da economia brasileira; e

XI - autorização, ressalvadas as competências do Conselho
Monetário Nacional:

a) da distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda
quando efetuada mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação
assemelhada;

b) das operações de consórcio, fundo mútuo e outras formas
associativas assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de
qualquer natureza;

c) da venda ou promessa de venda de mercadorias a varejo,
mediante oferta pública e com recebimento antecipado, parcial ou
total, do respectivo preço;

d) da venda ou promessa de venda de direitos, inclusive cotas
de propriedade de entidades civis, tais como hospital, motel, clube,
hotel, centro de recreação ou alojamento e organização de serviços de
qualquer natureza com ou sem rateio de despesas de manutenção,
mediante oferta pública e com pagamento antecipado do preço;
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e) da venda ou promessa de venda de terrenos loteados a
prestações mediante sorteio; e

f) da exploração de loterias, inclusive os sweepstakes e ou-
tras modalidades de loterias realizadas por entidades promotoras de
corridas de cavalos.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 2o O Ministério da Fazenda tem a seguinte estrutura
o rg a n i z a c i o n a l :

I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado:

a) Gabinete;

b) Assessoria Especial do Ministro de Estado; e

c) Secretaria-Executiva:

1. Subsecretaria para Assuntos Econômicos;

2. Subsecretaria de Gestão Estratégica; e

3. Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;

II - órgãos específicos singulares:

a) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

1. Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Fiscal e Financeira;

2. Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria e Contencioso Tributário;

3. Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Administrativa;

4. Departamento de Gestão da Dívida Ativa da União; e

5. Departamento de Gestão Corporativa;

b) Secretaria da Receita Federal do Brasil:

1. Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento;

2. Subsecretaria de Tributação e Contencioso;

3. Subsecretaria de Fiscalização;

4. Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais; e

5. Subsecretaria de Gestão Corporativa;

c) Secretaria do Tesouro Nacional:

1. Subsecretaria de Contabilidade Pública;

2. Subsecretaria de Planejamento e Estatísticas Fiscais;

3. Subsecretaria de Política Fiscal;

4. Subsecretaria da Dívida Pública;

5. Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais; e

6. Subsecretaria de Assuntos Corporativos;

d) Secretaria de Política Econômica;

e) Secretaria de Acompanhamento Econômico;

f) Secretaria de Assuntos Internacionais; e

g) Escola de Administração Fazendária;

III - órgãos colegiados:

a) Conselho Monetário Nacional;

b) Conselho Nacional de Política Fazendária;

c) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;

d) Conselho Nacional de Seguros Privados;

e) Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros
Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização;

f) Conselho de Controle de Atividades Financeiras;

g) Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;

h) Comitê Brasileiro de Nomenclatura;

i) Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior;

j) Comitê de Coordenação Gerencial das Instituições Finan-
ceiras Públicas Federais; e

k) Comitê Gestor do Simples Nacional; e

IV - entidades vinculadas:

a) autarquias:

1. Banco Central do Brasil;

2. Comissão de Valores Mobiliários; e

3. Superintendência de Seguros Privados;

b) empresas públicas:

1. Casa da Moeda do Brasil;

2. Serviço Federal de Processamento de Dados;

3. Caixa Econômica Federal; e

4. Empresa Gestora de Ativos; e

c) Sociedades de Economia Mista:

1. Banco do Brasil S.A.;

2. IRB - Brasil Resseguros S.A.;

3. Banco da Amazônia S.A.; e

4. Banco do Nordeste do Brasil S.A.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS

Seção I

Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata

ao Ministro de Estado

Art. 3o Ao Gabinete compete:

I - assessorar o Ministro de Estado nos assuntos de com-
petência do Ministério;

II - representar o Ministro de Estado, diretamente ou por
meio de delegação, em órgãos colegiados e solenidades;

III - promover a articulação com os titulares das demais
unidades do Ministério sobre assuntos submetidos à consideração do
Ministro de Estado;

IV - supervisionar as atividades das Assessorias componentes
do Gabinete e suas relações com os demais órgãos da Administração
Pública e entidades privadas em geral;

V - homologar os atos normativos que disciplinam o fun-
cionamento dos diversos setores do Gabinete;

VI - planejar, dirigir, orientar e coordenar a execução das
atividades do Gabinete e de suas unidades; e

VII - desempenhar outras atividades que lhe sejam atribuídas
pelo Ministro de Estado.

Art. 4o À Assessoria Especial do Ministro de Estado compete:

I - assistir ao Ministro de Estado nos assuntos relativos à
agenda pessoal;

II - coordenar as atividades de organização da agenda, de
gestão das informações em apoio à decisão de agenda, de cerimonial
e das secretárias do Ministro de Estado;

III - supervisionar e controlar a execução das atividades de
cerimonial, viagens e serviços especiais no Gabinete do Ministro;

IV - promover a articulação com órgãos, entidades e instituições
com o objetivo de organizar viagens oficiais do Ministro de Estado;

V - receber e analisar as solicitações de audiência e propor agen-
damento em consonância com as orientações do Ministro de Estado;

VI - receber as autoridades por ocasião de sua chegada ao
Gabinete, bem como as acompanhar ao término da atividade; e

VII - exercer outras atividades inerentes a sua área de atua-
ção ou que lhe forem cometidas pelo Ministro de Estado.

Art. 5o À Secretaria-Executiva compete:

I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coor-
denação das atividades dos órgãos integrantes da estrutura do Mi-
nistério e das entidades a ele vinculadas;

II - planejar e coordenar as ações integradas de gestão e
modernização institucional;

III - promover e disseminar melhores práticas de gestão e
desenvolvimento institucional;

IV - coordenar e supervisionar as atividades relacionadas
com os sistemas federais de planejamento e de orçamento, de ad-
ministração financeira, de contabilidade, de administração dos re-
cursos de informação e informática, de recursos humanos, de serviços
gerais e de documentação e arquivos, no âmbito do Ministério e
entidades vinculadas;

V - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes e
na implementação das ações da área de competência do Ministério;

VI - coordenar, no âmbito do Ministério, os estudos re-
lacionados com projetos de leis, medidas provisórias, decretos e ou-
tros atos normativos; e

VII - coordenar, no âmbito do Ministério, as atividades re-
lacionadas à ouvidoria.

Parágrafo único. A Secretaria-Executiva exerce, ainda, o pa-
pel de órgão setorial dos Sistemas de Pessoal Civil da Administração
Federal - SIPEC, de Administração dos Recursos de Informação e
Informática - SISP, de Serviços Gerais - SISG, Nacional de Arquivos
- SINAR, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração
Financeira do Governo Federal, de Organização e Inovação Insti-
tucional e de Contabilidade Federal, por intermédio da Subsecretaria
de Planejamento, Orçamento e Administração.

Art. 6o À Subsecretaria para Assuntos Econômicos compete:

I - acompanhar e supervisionar os trabalhos relativos a as-
suntos econômicos, no âmbito da Secretaria-Executiva, estabelecendo
diretrizes para a programação, a organização, a implementação e a
avaliação das tarefas por ela desenvolvidas;

II - coordenar, no âmbito da Secretaria-Executiva, em ar-
ticulação com a Assessoria de Comunicação Social e a Assessoria
para Assuntos Parlamentares do Ministério, ações e resoluções às
demandas provenientes do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, de
outras esferas de governo, da imprensa e da sociedade civil orga-
nizada; e

III - coordenar a articulação entre os órgãos específicos sin-
gulares, vinculados e externos ao Ministério da Fazenda, no trâmite
de medidas legais e infralegais.

Art. 7o À Subsecretaria de Gestão Estratégica compete:

I - promover e apoiar a elaboração de políticas e diretrizes de
gestão estratégica ministerial;

II - formular e implementar estratégias e mecanismos de
integração e fortalecimento institucional do Ministério e de suas en-
tidades vinculadas;

III - apoiar e monitorar a implementação e execução de
programas e projetos estratégicos, bem como de ações sistêmicas de
transformação da gestão voltados ao fortalecimento institucional, no
âmbito do Ministério e entidades vinculadas;

IV - executar as ações a cargo da Secretaria-Executiva na
condução dos programas e projetos de cooperação, bem como na
articulação com os organismos internacionais;

V - coordenar, no âmbito do Ministério, a elaboração de pla-
nos estratégicos e de planos diretores de tecnologia da informação; e

VI - coordenar, no âmbito do Ministério, a elaboração de di-
retrizes estratégicas de estrutura e desenvolvimento de cargos e carreiras.

Art. 8o À Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Ad-
ministração compete:

I - administrar, planejar, coordenar e supervisionar a execução
das atividades relacionadas com os sistemas federais de organização e
inovação institucional, de planejamento e de orçamento, de admi-
nistração financeira, de contabilidade, de administração dos recursos
de informação e informática, de recursos humanos, de serviços gerais
e de documentação e arquivos, no âmbito do Ministério;

II - coordenar e supervisionar a execução das atividades
relacionadas com os sistemas citados no inciso I, no âmbito das
entidades vinculadas do Ministério;

III - promover a articulação com os órgãos responsáveis pela
coordenação central dos sistemas federais referidos no inciso I e
informar e orientar os órgãos do Ministério e entidades vinculadas
quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;

IV - coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e
programas das atividades finalísticas do Ministério e entidades vin-
culadas, e submetê-los à decisão superior;

V - examinar e manifestar-se sobre os regimentos internos
dos órgãos do Ministério, bem como das estruturas ou estatutos das
entidades vinculadas, exceto as empresas públicas e sociedades de
economia mista;

VI - desenvolver as atividades de execução orçamentária,
financeira e contábil, no âmbito do Ministério;
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VII - realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa
e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele
que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em
dano ao erário; e

VIII - supervisionar, coordenar e orientar as Superintendên-
cias de Administração do Ministério da Fazenda nos Estados.

Seção II

Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 9o À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, técnica e
juridicamente subordinada ao Advogado-Geral da União, e admi-
nistrativamente ao Ministro de Estado da Fazenda, compete:

I - apurar a liquidez e certeza dos créditos tributários ou de
qualquer outra natureza e inscrevê-los na dívida ativa da União, para
fins de cobrança, amigável ou judicial;

II - fazer o controle de legalidade dos créditos tributários ou
de qualquer outra natureza, encaminhados para inscrição em dívida
ativa da União, ou que se achem em cobrança, podendo reconhecer
de ofício a prescrição e a decadência, dentre outras causas de extinção
do crédito;

III - representar privativamente, judicial ou extrajudicialmen-
te, a União, na execução de sua dívida ativa;

IV - examinar a legalidade dos contratos, concessões, acor-
dos, ajustes ou convênios de interesse da Fazenda Nacional, inclusive
os referentes à dívida pública externa e, quando for o caso, promover
a respectiva rescisão ou declaração de caducidade;

V - examinar previamente a legalidade dos despachos de
dispensa, de reconhecimento de inexigibilidade de licitação e res-
pectivas ratificações, dos atos convocatórios e dos contratos, con-
cessões, permissões, acordos, ajustes ou convênios a serem cele-
brados pelo Ministro de Estado, Secretário-Executivo, Procurador-
Geral ou dirigentes dos órgãos da estrutura básica do Ministério;

VI - representar a União nas causas de natureza fiscal, assim
entendidas as relativas a tributos de competência da União, inclusive
infrações referentes à legislação tributária, empréstimos compulsórios,
apreensão de mercadorias, nacionais ou estrangeiras, decisões de ór-
gãos do contencioso administrativo fiscal, benefícios e isenções fis-
cais, créditos e estímulos fiscais à exportação, responsabilidade tri-
butária de transportadores e agentes marítimos, e incidentes pro-
cessuais suscitados em ações de natureza fiscal;

VII - fixar, no âmbito do Ministério da Fazenda, a inter-
pretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos nor-
mativos a serem uniformemente seguidos em suas áreas de atuação e
coordenação, quando não houver orientação normativa do Advogado-
Geral da União;

VIII - representar e defender os interesses da Fazenda Nacional:

a) nos contratos, inclusive de concessão, acordos ou ajustes
de natureza fiscal ou financeira em que intervenham ou sejam parte
de um lado a União e, de outro, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de
economia mista ou entidades estrangeiras;

b) em instrumentos, contratos de empréstimo, garantia, aqui-
sição financiada de bens e financiamento, contratados no País ou no
exterior, em que seja parte ou intervenha a União;

c) no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no Con-
selho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, no Conselho de
Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência
Privada Aberta e de Capitalização, no Conselho de Controle de Ati-
vidades Financeiras e em outros órgãos de deliberação coletiva; e

d) nos atos constitutivos e em assembleias das sociedades de
economia mista e de outras entidades de cujo capital participe o
Tesouro Nacional, e nos atos de subscrição, compra, venda ou trans-
ferência de ações de sociedade;

IX - gerir a subconta especial do Fundo Especial de De-
senvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, de
que tratam o Decreto-Lei no 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e a
Lei no 7.711, de 22 de dezembro de 1988, destinada a atender ao
Programa de Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União;

X - planejar, coordenar, orientar, supervisionar, controlar e
avaliar as atividades relacionadas com recursos materiais e patri-
moniais, convênios, licitações, contratos e serviços gerais, observadas
as políticas, diretrizes, normas e recomendações dos órgãos dos Sis-
temas de Serviços Gerais e de Documentação e Arquivos;

XI - representar e defender em juízo o Conselho Diretor do
Fundo de Participação PIS-PASEP;

XII - inscrever em dívida ativa os créditos decorrentes de
contribuições, multas e encargos para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e promover a respectiva cobrança, judicial e ex-
trajudicial;

XIII - planejar, coordenar, orientar apoiar e executar ati-
vidades acadêmico-científicas e culturais, em especial, com relação:

a) à formação de novos integrantes da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, no desempenho de suas funções institucionais;

b) ao aperfeiçoamento e atualização técnico-profissional dos
membros, servidores e estagiários do órgão;

c) ao desenvolvimento de projetos, cursos, seminários e ou-
tras modalidades de estudo e troca de informações, podendo, para
essas finalidades, celebrar convênios com órgãos da administração e
entidades públicas e privadas de ensino e pesquisa; e

d) à criação de condições visando ao cumprimento do dis-
posto no art. 39, § 2o, da Constituição; e

XIV - prestar, aos órgãos do Ministério da Fazenda, con-
sultoria e assessoria jurídicas nas matérias de que trata este artigo.

§ 1o No exercício das atividades previstas no inciso XIII será
utilizada, preferencialmente, a estrutura física disponibilizada pela
Escola de Administração Fazendária.

§ 2o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional desempenha
as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos no âmbito do
Ministério, regendo-se, no desempenho dessas atividades, pelas dis-
posições do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, e da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.

Art. 10. À Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Fiscal
e Financeira compete:

I - examinar a legalidade dos contratos, concessões, acordos,
ajustes ou convênios que interessem à União, em matéria financeira,
inclusive os referentes à dívida pública interna e externa, e, quando
for o caso, promover a respectiva rescisão ou declaração de ca-
ducidade;

II - propor e examinar, no âmbito do Ministério, projetos de
leis, de medidas provisórias, de decretos e de demais atos normativos
envolvendo matéria financeira, tais como dívida pública, crédito em
todas as suas modalidades, orçamento público, programas governa-
mentais de fomento, subvenções, fundos públicos e privados, seguros
privados, seguro de crédito à exportação, previdência privada aberta,
capitalização, preços públicos, tarifas de serviços públicos, comércio
exterior, zonas francas, zonas de livre comércio, zonas de proces-
samento de exportação, títulos públicos e privados, mercado de ca-
pitais, valores mobiliários, câmbio, Sistema Financeiro Nacional, si-
gilo bancário, ordem econômica e financeira, concorrência, lavagem
de dinheiro;

III - representar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
junto ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ao
Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de
Previdência Privada Aberta e Capitalização, ao Conselho de Controle
de Atividades Financeiras, ao Conselho Curador do Fundo de Com-
pensação de Variações Salariais e ao Comitê de Recursos do Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação;

IV - examinar a constitucionalidade e legalidade das minutas
de votos e resoluções do Conselho Monetário Nacional;

V - representar e defender os interesses da Fazenda Nacional:

a) nos contratos, acordos ou ajustes de natureza fiscal ou
financeira, em que intervenham, ou sejam parte, de um lado, a União
e, de outro, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as au-
tarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista ou
entidades estrangeiras, bem assim nos de concessões;

b) nas operações de crédito, inclusive contratos de emprés-
timo, assunção, garantia, aquisição financiada de bens e arrendamento
mercantil, em que seja parte ou intervenha a União;

c) nos atos constitutivos, assembleias de sociedades por
ações de cujo capital participe a União e contratos de natureza so-
cietária, inclusive nos atos de aquisição, subscrição, alienação ou
transferência de ações e de outros títulos e valores mobiliários; e

d) nos contratos relativos a operações financeiras externas da
Fazenda Pública, ou com garantia do Tesouro Nacional, com en-
tidades financeiras privadas, organismos internacionais e agências
oficiais de crédito;

VI - prestar, aos órgãos do Ministério da Fazenda, con-
sultoria jurídica nas matérias de que trata este artigo; e

VII - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.

Art. 11. À Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria e Con-
tencioso Tributário compete:

I - planejar, coordenar e supervisionar as atividades relativas
à representação e defesa judicial da Fazenda Nacional;

II - exercer a representação e a defesa judicial da Fazenda
Nacional, nas causas de competência da Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional, junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior
Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Tribunal
Superior Eleitoral e à Turma Nacional de Uniformização de Juris-
prudência;

III - propor diretrizes, medidas e atos normativos para ra-
cionalização das tarefas administrativas pertinentes à representação e
defesa judicial da Fazenda Nacional, bem como do contencioso ad-
ministrativo-fiscal;

IV - coligir elementos de fato e de direito, para o preparo,
em regime de urgência, de informações em mandados de segurança e
outras ações impetradas contra atos do Ministro de Estado, do Se-
cretário-Executivo e dos dirigentes dos órgãos específicos singulares
componentes da estrutura básica do Ministério da Fazenda;

V - emitir, quando solicitado, em matérias de competência da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pareceres em defesa de lei
ou ato normativo federal, objeto de ação direta de inconstitucio-
nalidade, bem assim a respeito de outras ações propostas nos Tri-
bunais Superiores;

VI - examinar, quando necessário, decisões judiciais cujo cum-
primento incumba ao Ministro de Estado, dependa de sua autorização,
ou, ainda, quando solicitado pelos órgãos do Ministério da Fazenda;

VII - coordenar e supervisionar as atividades de representação
da Fazenda Nacional no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;

VIII - coordenar e supervisionar o exame e a apreciação das
matérias jurídicas pertinentes a assuntos tributários;

IX - propor, examinar e rever projetos de leis, de medidas
provisórias, de decretos e demais atos normativos que envolvam ma-
téria jurídico-tributária;

X - prestar, aos órgãos do Ministério da Fazenda, consultoria
jurídica nas matérias de que trata este artigo; e

XI - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.

Art. 12. À Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Ad-
ministrativa compete:

I - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de con-
sultoria e assessoria jurídicas em questões de Direito Administrativo
e de Técnica Legislativa, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional, excluídas aquelas afetas a outra Procuradoria-Geral
Adjunta ou Departamento;

II - coordenar e supervisionar as atividades relativas à con-
sultoria e assessoria jurídicas em matéria pertinente a projetos de leis,
decretos e outros atos normativos de interesse do Ministério da Fa-
zenda, excluídas aquelas afetas a outra Procuradoria-Geral Adjunta ou
Departamento;

III - propor, examinar e rever projetos de leis, de medidas
provisórias, de decretos e de demais atos normativos de interesse da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ressalvados os que sejam
afetos a outra Procuradoria-Geral Adjunta ou Departamento;

IV - coordenar e supervisionar as atividades pertinentes à con-
sultoria e assessoria jurídicas em assuntos de licitações e contratos ad-
ministrativos, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

V - examinar, previamente, a legalidade dos despachos de
dispensa ou de inexigibilidade de licitação, dos atos convocatórios e
dos contratos, concessões, permissões, acordos, ajustes ou convênios
a serem celebrados pelo Ministro de Estado, Secretário-Executivo,
Procurador-Geral ou dirigentes dos órgãos da estrutura básica do
Ministério, excluídos os que sejam afetos a outra Procuradoria-Geral
Adjunta ou Departamento;

VI - prestar, aos órgãos do Ministério da Fazenda, con-
sultoria jurídica nas matérias de que trata este artigo; e

VII - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.

Art. 13. Ao Departamento de Gestão da Dívida Ativa da
União compete:

I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar as atividades
relativas à apuração, inscrição e cobrança e estratégias de cobrança
referentes à dívida ativa;

II - orientar as unidades descentralizadas da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em relação aos serviços de apuração,
inscrição, cobrança e estratégias de cobrança referentes à dívida ativa,
inclusive quanto ao fornecimento de certidões de regularidade fiscal e
à concessão e ao controle de parcelamentos de débitos;

III - atuar em articulação com a Secretaria da Receita Federal
do Brasil e outros órgãos, visando ao aperfeiçoamento dos serviços de
apuração, inscrição, cobrança e estratégias de cobrança referentes à
dívida ativa, bem assim da arrecadação de receitas;
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IV - propor diretrizes e atos normativos, bem assim medidas
para a racionalização das tarefas administrativas pertinentes à apu-
ração, inscrição, cobrança e estratégias de cobrança referentes à dí-
vida ativa;

V - propor medidas de aperfeiçoamento, regulamentação e
consolidação da legislação tributária federal no que se referir à co-
brança da dívida ativa;

VI - orientar e supervisionar a atuação das unidades des-
centralizadas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no que se
refere aos serviços da cobrança da dívida ativa;

VII - promover intercâmbio de informações relativas à exe-
cução judicial da dívida ativa com as Secretarias da Fazenda ou de
Finanças e as Procuradorias-Gerais, ou órgãos congêneres, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios; e

VIII - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.

Art. 14. Ao Departamento de Gestão Corporativa compete
planejar, coordenar e supervisionar as atividades internas de:

I - orçamento, programação e execução financeira, convê-
nios, licitações e contratos, administração patrimonial, infraestrutura,
sistemas e serviços de tecnologia;

II - gestão de pessoas, abrangendo recrutamento, capacitação,
alocação, desenvolvimento e avaliação de desempenho;

III - suporte técnico-operacional às atividades de proces-
samento de dados voltadas ao atendimento das atividades finalísticas
das unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, garantindo
a segurança e a integridade das informações;

IV - organização e modernização administrativa; e

V - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.

Art. 15. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete:

I - planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e
avaliar as atividades de administração tributária federal e aduaneira,
inclusive as relativas às contribuições sociais destinadas ao finan-
ciamento da seguridade social e às contribuições devidas a terceiros,
assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor;

II - propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação e a
consolidação da legislação tributária federal;

III - interpretar e aplicar a legislação tributária, aduaneira, de
custeio previdenciário e correlata, editando os atos normativos e as
instruções necessárias à sua execução;

IV - estabelecer obrigações tributárias acessórias, inclusive
disciplinar a entrega de declarações;

V - preparar e julgar, em primeira instância, processos ad-
ministrativos de determinação e exigência de créditos tributários e de
reconhecimento de direitos creditórios, relativos aos tributos por ela
administrados;

VI - preparar e julgar, em instância única, processos ad-
ministrativos de aplicação de pena de perdimento de mercadorias e
valores e de multa a transportador de passageiros ou de carga em
viagem doméstica ou internacional que transportar mercadoria sujeita
à pena de perdimento;

VII - acompanhar a execução das políticas tributária e adua-
neira e estudar seus efeitos sociais e econômicos;

VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e
executar os serviços de fiscalização, lançamento, cobrança, arreca-
dação e controle dos tributos e demais receitas da União sob sua
administração;

IX - realizar a previsão, o acompanhamento, a análise e o
controle das receitas sob sua administração, bem como coordenar e
consolidar as previsões das demais receitas federais, para subsidiar a
elaboração da proposta orçamentária da União;

X - propor medidas destinadas a compatibilizar a receita a ser
arrecadada com os valores previstos na programação financeira federal;

XI - estimar e quantificar a renúncia de receitas adminis-
tradas e avaliar os efeitos das reduções de alíquotas, das isenções
tributárias e dos incentivos ou estímulos fiscais, ressalvada a com-
petência de outros órgãos que também tratam da matéria;

XII - promover atividades de cooperação e integração entre
as administrações tributárias do País, entre o fisco e o contribuinte, e
de educação fiscal, bem assim preparar e divulgar informações tri-
butárias e aduaneiras;

XIII - realizar estudos para subsidiar a formulação da política
tributária e estabelecer política de informações econômico-fiscais e
implementar sistemática de coleta, tratamento e divulgação dessas
informações;

XIV - celebrar convênios com órgãos e entidades da ad-
ministração pública e entidades de direito público ou privado, para
permuta de informações, racionalização de atividades, desenvolvi-
mento de sistemas compartilhados e realização de operações con-
juntas;

XV - gerir o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aper-
feiçoamento das Atividades de Fiscalização, a que se refere o De-
creto-Lei no 1.437, de 1975;

XVI - negociar e participar da implementação de acordos,
tratados e convênios internacionais pertinentes à matéria tributária e
aduaneira;

XVII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar
os serviços de administração, fiscalização e controle aduaneiros, in-
clusive no que diz respeito a alfandegamento de áreas e recintos;

XVIII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar
o controle do valor aduaneiro e de preços de transferência de mer-
cadorias importadas ou exportadas, ressalvadas as competências do
Comitê Brasileiro de Nomenclatura;

XIX - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar as
atividades relacionadas com nomenclatura, classificação fiscal e eco-
nômica e origem de mercadorias, inclusive representando o País em
reuniões internacionais sobre a matéria;

XX - planejar, coordenar e realizar as atividades de repressão
ao contrabando, ao descaminho, à contrafação e pirataria e ao tráfico
ilícito de entorpecentes e de drogas afins, e à lavagem e ocultação de
bens, direitos e valores, observada a competência específica de outros
ó rg ã o s ;

XXI - administrar, controlar, avaliar e normatizar o Sistema
Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, ressalvadas as com-
petências de outros órgãos;

XXII - articular-se com órgãos, entidades e organismos na-
cionais, internacionais e estrangeiros que atuem no campo econô-
mico-tributário, econômico-previdenciário e de comércio exterior, pa-
ra realização de estudos, conferências técnicas, congressos e eventos
semelhantes;

XXIII - elaborar proposta de atualização do plano de custeio
da seguridade social, em articulação com os demais órgãos envol-
vidos; e

XXIV - orientar, supervisionar e coordenar as atividades de
produção e disseminação de informações estratégicas na área de sua
competência, em especial as destinadas ao gerenciamento de riscos ou
à utilização por órgãos e entidades participantes de operações con-
juntas, visando à qualidade e fidedignidade das informações, à pre-
venção e ao combate às fraudes e práticas delituosas, no âmbito da
administração tributária federal e aduaneira.

Art. 16. À Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento com-
pete planejar, coordenar e supervisionar as atividades de:

I - arrecadação, classificação de receitas, cobrança, restitui-
ção, ressarcimento, reembolso e compensação de créditos tributários;

II - supervisão da rede arrecadadora;

III - gestão dos cadastros da Receita Federal do Brasil;

IV - atendimento presencial e a distância ao contribuinte;

V - promoção da educação fiscal;

VI - supervisão do Programa do Imposto de Renda; e

VII - gestão da memória institucional da Receita Federal do Brasil.

Art. 17. À Subsecretaria de Tributação e Contencioso compete:

I - planejar, coordenar e supervisionar as atividades relativas
à elaboração, modificação, regulamentação, consolidação e dissemi-
nação da legislação tributária, aduaneira e correlata;

II - realizar e disseminar estudos e estatísticas econômico-
tributários, bem como relativos a matéria de comércio exterior;

III - efetuar a previsão e análise da arrecadação das receitas
administradas e das renúncias decorrentes da concessão de benefícios
de natureza tributária;

IV - acompanhar o contencioso administrativo e a juris-
prudência emanada do Poder Judiciário; e

V - supervisionar as atividades das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento.

Parágrafo único. No que se refere ao inciso II, a Subse-
cretaria de Tributação e Contencioso deverá executar suas atribuições
em estreita colaboração com a Secretaria de Política Econômica e
com a Secretaria de Acompanhamento Econômico.

Art. 18. À Subsecretaria de Fiscalização compete planejar,
coordenar e supervisionar as atividades de programação, de fisca-
lização e de acompanhamento econômico-tributário dos maiores con-
tribuintes.

Art. 19. À Subsecretaria de Aduana e Relações Internacio-
nais compete:

I - planejar, coordenar e supervisionar as atividades relativas
à administração aduaneira e às relações internacionais da Secretaria
da Receita Federal do Brasil; e

II - gerenciar as atividades relativas às operações aéreas
desenvolvidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 20. À Subsecretaria de Gestão Corporativa compete pla-
nejar, coordenar e supervisionar as atividades:

I - de orçamento, programação e execução financeira, con-
tabilidade, convênios, licitações e contratos, administração patrimo-
nial, gestão documental, infraestrutura, sistemas e serviços de tec-
nologia;

II - de gestão de pessoas, abrangendo recrutamento, capa-
citação, alocação, desenvolvimento e avaliação de desempenho e di-
fusão da ética;

III - relativas às mercadorias apreendidas; e

IV - do Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da In-
formação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, garantindo a
segurança e a integridade das informações.

Art. 21. À Secretaria do Tesouro Nacional, órgão central dos
Sistemas de Administração Financeira Federal e de Contabilidade
Federal, compete:

I - elaborar a programação financeira mensal e anual do Te-
souro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e sub-
sidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública;

II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

III - administrar os haveres financeiros e mobiliários do
Tesouro Nacional;

IV - manter controle dos compromissos que onerem, direta
ou indiretamente, a União junto a entidades ou a organismos in-
ternacionais, bem como o gerenciamento da conta em moeda es-
trangeira prevista em contratos de empréstimos e concessões de cré-
ditos especiais firmados pela União junto a organismos internacionais
e entidades governamentais estrangeiras de crédito;

V - administrar as dívidas públicas mobiliária e contratual,
interna e externa, de responsabilidade direta ou indireta do Tesouro
Nacional;

VI - gerir os fundos e os programas oficiais que estejam sob
responsabilidade do Tesouro Nacional, avaliando e acompanhando os
eventuais riscos fiscais;

VII - editar normas sobre a programação financeira e a exe-
cução orçamentária e financeira, bem como promover o acompa-
nhamento, a sistematização e a padronização da execução da despesa
pública;

VIII - implementar as ações necessárias à regularização de
obrigações financeiras da União, inclusive daquelas assumidas em
decorrência de lei;

IX - editar normas e procedimentos contábeis para o ade-
quado registro dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Pública;

X - coordenar a edição e manutenção de manuais e ins-
truções de procedimentos contábeis, do Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público e o processo de registro padronizado dos atos e fatos da
Administração Pública;

XI - supervisionar a contabilização dos atos e fatos de gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da União;

XII - promover a harmonização com os demais Poderes da União
e com as demais esferas de governo em assuntos de contabilidade;

XIII - articular-se com os órgãos setoriais do Sistema de
Contabilidade Federal para cumprimento das normas contábeis per-
tinentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

XIV - definir, coordenar e acompanhar os procedimentos
relacionados com a disponibilização de informações da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para fins de trans-
parência, controle da gestão fiscal e aplicação de restrições;

XV - manter sistema de custos que permita a avaliação e o
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
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XVI - estabelecer normas e procedimentos contábeis para o
adequado registro dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, pro-
movendo o acompanhamento, a sistematização e a padronização da
execução contábil;

XVII - manter e aprimorar o Plano de Contas e o Manual de
Procedimentos Contábeis da Administração Federal;

XVIII - instituir, manter e aprimorar sistemas de registros
contábeis para os atos e fatos relativos à gestão orçamentária, fi-
nanceira e patrimonial;

XIX - instituir, manter e aprimorar sistemas de informação
que permitam produzir informações gerenciais necessárias à tomada
de decisão e à supervisão ministerial;

XX - elaborar as demonstrações contábeis e relatórios destina-
dos a compor a prestação de contas anual do Presidente da República;

XXI - editar normas gerais para consolidação das contas
públicas nacionais;

XXII - consolidar as contas públicas nacionais, mediante a
agregação dos dados dos balanços da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;

XXIII - promover a integração com os demais Poderes da
União e das demais esferas de governo em assuntos contábeis re-
lativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

XXIV - administrar, controlar, avaliar e normatizar o Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI;

XXV - elaborar e divulgar, no âmbito de sua competência,
estatísticas fiscais, demonstrativos e relatórios, em atendimento a dis-
positivos legais e acordos, tratados e convênios celebrados pela União
com organismos ou entidades internacionais;

XXVI - estabelecer, acompanhar, monitorar e avaliar a exe-
cução dos Programas de Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados e
avaliar o cumprimento dos compromissos fiscais dos Municípios que
firmaram contrato de refinanciamento de dívida com a União, no
âmbito da legislação vigente;

XXVII - verificar o cumprimento dos limites e condições
relativos à realização de operações de crédito dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, compreendendo as respectivas adminis-
trações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais;

XXVIII - divulgar, mensalmente, a relação dos entes que
tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária,
nos termos da legislação vigente;

XXIX - assessorar e subsidiar tecnicamente o Ministro de
Estado em sua participação em instâncias deliberatórias sobre ques-
tões relacionadas a investimentos públicos, incluindo aqueles rea-
lizados sob a modalidade de investimento direto, parceria público-
privada e concessão tradicional, em especial nos processos referentes
às etapas de seleção, implementação, monitoramento e avaliação de
projetos;

XXX - gerir o Fundo Soberano do Brasil de que trata a Lei
no 11.887, de 24 de dezembro de 2008, com vistas a promover os
investimentos em ativos no Brasil e no exterior, formar poupança
pública, mitigar efeitos dos ciclos econômicos e fomentar projetos de
interesse estratégico do País localizados no exterior, apoiando o Con-
selho Deliberativo, de que trata o art. 6o da referida Lei;

XXXI - verificar a adequação dos projetos de parceria pú-
blico-privada aos requisitos fiscais estabelecidos na Lei no 11.079, de
30 de dezembro de 2004, e na Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000, bem como nos demais normativos correlatos;

XXXII - operacionalizar e acompanhar a gestão de Fundo
Garantidor de Parcerias Público-Privadas - FGP, com vistas a zelar
pela valorização dos recursos públicos lá depositados, e elaborar
parecer prévio e fundamentado quanto à viabilidade da concessão de
garantias e à sua forma, relativamente aos riscos para o Tesouro
Nacional, e ao cumprimento do limite de que trata o art. 22 da Lei no

11.079, de 2004, para a contratação de parceria público-privada, con-
soante o inciso II do § 3o do art. 14 da citada Lei;

XXXIII - estruturar e articular o sistema federal de progra-
mação financeira, envolvendo os órgãos setoriais de programação fi-
nanceira, com o objetivo de dar suporte à execução eficiente da des-
pesa pública em geral, e dos projetos de investimento em particular;

XXXIV - promover estudos e pesquisas em matéria fiscal,
em particular sobre gastos públicos, com vistas a viabilizar a melhoria
das condições de sustentabilidade das contas públicas;

XXXV - promover avaliação periódica das estatísticas e in-
dicadores fiscais, visando adequar o sistema brasileiro de estatísticas
fiscais às melhores práticas internacionais e aos requisitos locais;

XXXVI - elaborar cenários de médio e longo prazo das
finanças públicas com vistas à definição de diretrizes de política
fiscal que orientem a formulação da programação financeira do Te-
souro Nacional e a identificação de riscos fiscais; e

XXXVII - estabelecer normas e procedimentos sobre as-
pectos da gestão dos investimentos públicos, incluindo aqueles rea-
lizados sob a modalidade de parceria público-privada, no que tange à
programação financeira, à execução orçamentária e financeira, à con-
tabilidade e registro fiscal, ao cálculo e acompanhamento de limites
de endividamento, à verificação de capacidade de pagamento, à ocor-
rência de compromissos contingentes; a sistema de informações ge-
renciais, à administração de haveres e obrigações sob a responsa-
bilidade do Tesouro Nacional, bem como às demais competências
atribuídas institucionalmente à Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 1o No que se refere à despesa pública, inclusive aspectos
associados à programação orçamentária, monitoramento e avaliação,
conforme mencionado nos incisos VII, XI, XX, XXI, XXII e XXIII,
a Secretaria do Tesouro Nacional deverá executar suas atribuições em
estreita colaboração com o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, visando suprir eventuais lacunas e aprimorar os procedi-
mentos usuais nessa área.

§ 2o Os produtos gerados em decorrência da atuação da
Secretaria do Tesouro Nacional na área da despesa pública, em es-
pecial no que se refere às atividades de monitoramento e avaliação,
deverão ser compartilhados com o Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, de modo a permitir sua plena integração com o
Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal.

Art. 22. À Subsecretaria de Contabilidade Pública compete:

I - estabelecer normas e procedimentos contábeis para o
adequado registro dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, fi-
nanceira e patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Pú-
blica, promovendo o acompanhamento, a sistematização e a padro-
nização da execução contábil;

II - coordenar a edição e manutenção de manuais e instruções
de procedimentos contábeis, do Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público e o processo de registro padronizado dos atos e fatos da
Administração Pública;

III - supervisionar a contabilização dos atos e fatos de gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da União;

IV - promover a harmonização com os demais Poderes da União
e com as demais esferas de governo em assuntos de contabilidade;

V - articular-se com os órgãos setoriais do Sistema de Con-
tabilidade Federal para cumprimento das normas contábeis pertinentes
à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

VI - definir, coordenar e acompanhar os procedimentos re-
lacionados com a disponibilização de informações da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para fins de trans-
parência, controle da gestão fiscal e aplicação de restrições; e

VII - manter sistema de custos que permita a avaliação e o
acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Art. 24. À Subsecretaria de Política Fiscal compete:

I - orientar e supervisionar o processo de programação fi-
nanceira, de gerenciamento da Conta Única do Tesouro Nacional e de
formulação da política de financiamento da despesa pública;

II - zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;

III - orientar e supervisionar a elaboração de cenários de
finanças públicas e estudos em matéria fiscal com vistas à definição
de diretrizes de política fiscal e de orientadores para a formulação da
programação financeira, identificação de riscos fiscais e melhoria das
condições de sustentabilidade das contas públicas;

IV - orientar a normatização, o acompanhamento, a siste-
matização e a padronização da execução da despesa pública;

V - promover e administrar as ações relativas à integração do
SIAFI ao Sistema de Pagamentos Brasileiro, bem como monitorar as
movimentações financeiras realizadas por meio do Sistema de Trans-
ferência de Reservas que impliquem entradas ou saídas de recursos da
Conta Única do Tesouro Nacional;

VI - orientar o processo de gerenciamento da conta em moe-
da estrangeira prevista em contratos de empréstimos e concessões de
créditos especiais firmados pela União junto a organismos interna-
cionais, entidades governamentais estrangeiras de crédito e organi-
zação supranacional;

VII - administrar os haveres financeiros cujos devedores não
sejam entes federativos, bem como os haveres mobiliários do Tesouro
Nacional e seus respectivos rendimentos e direitos;

VIII - avaliar, orientar e manifestar-se acerca da adequação
dos projetos de parceria público-privada aos requisitos fiscais es-
tabelecidos na Lei no 11.079, de 2004, e na Lei Complementar no 101,
de 2000, bem como nos demais normativos correlatos;

IX - acompanhar a gestão do Fundo Garantidor de Parcerias
Público-Privadas, com vistas a zelar pela valorização dos recursos
públicos lá depositados, e avaliar a viabilidade da concessão de ga-
rantias e a sua forma, relativamente aos riscos para o Tesouro Na-
cional, e ao cumprimento do limite de que trata o art. 22 da Lei no

11.079, de 2004, para a contratação de parceria público-privada, con-
soante o inciso II do § 3o do art. 14 da citada Lei;

X - estabelecer normas e procedimentos sobre aspectos da
gestão dos investimentos públicos, incluindo aqueles realizados sob a
modalidade de parceria público-privada, no que tange à programação
financeira, à execução orçamentária e financeira, à contabilidade e
registro fiscal, ao cálculo e acompanhamento de limites de endi-
vidamento, bem como às demais competências atribuídas institucio-
nalmente à Secretaria do Tesouro Nacional;

XI - gerir os fundos e os programas oficiais que estejam sob
responsabilidade do Tesouro Nacional, avaliando e acompanhando os
eventuais riscos fiscais;

XII - coordenar, acompanhar e avaliar a implementação das
ações necessárias à regularização de obrigações financeiras da União,
inclusive daquelas assumidas em decorrência de lei, incluindo ope-
rações de crédito e fomento agropecuários, agroindustriais, indus-
triais, habitacionais, exportações e Operações Oficiais de Crédito;

XIII - assessorar e subsidiar tecnicamente o Ministro de
Estado em sua participação em instâncias deliberatórias sobre ques-
tões relacionadas a investimentos públicos, participações societárias
da União, contratos de gestão e fundos que estejam sob respon-
sabilidade do Tesouro Nacional;

XIV - manifestar-se sobre as questões envolvendo planos de
benefícios de aposentadoria complementar de empresas públicas e
sociedades de economia mista federais, sob a ótica dos riscos fiscais
e aportes de recursos da União;

XV - propor e coordenar operações estruturadas e especiais
envolvendo ativos e passivos do Tesouro Nacional, em conjunto com
as demais áreas envolvidas, bem como propor programas de governo
afetos ao Ministério da Fazenda;

XVI - manifestar-se sobre matérias societárias relativas a
empresas em que a União tenha participação direta ou indireta no
capital social, inclusive na condição de acionista minoritário; e

XVII - propor a indicação de representantes do Tesouro Na-
cional em conselhos fiscais ou órgãos equivalentes de empresas es-
tatais e outras entidades, assim como de representantes do Ministério
da Fazenda em comissões de acompanhamento e avaliação de con-
tratos de gestão celebrados pela União.

Art. 25. À Subsecretaria da Dívida Pública compete:

I - elaborar o planejamento de curto, médio e longo prazos
da dívida pública federal, nele incluídos o gerenciamento de riscos e
custos, a projeção dos limites de endividamento da União, a ela-
boração de análises macroeconômicas e a proposição de operações
com ativos e passivos que possam melhorar o seu perfil;

Art. 23. À Subsecretaria de Planejamento e Estatísticas Fis-

cais compete:

I - coordenar a elaboração, edição e divulgação de esta-

tísticas fiscais, demonstrativos e relatórios, em atendimento a dis-

positivos legais e acordos, tratados e convênios celebrados pela União

com organismos ou entidades internacionais;

II - gerir o Fundo Soberano do Brasil, com vistas a promover

os investimentos em ativos no Brasil e no exterior, formar poupança

pública, mitigar efeitos dos ciclos econômicos e fomentar projetos de

interesse estratégico do País localizados no exterior, apoiando o Con-

selho Deliberativo de que trata o art. 6o da Lei no 11.887, de 2008;

III - promover estudos e pesquisas em matéria fiscal, em

particular sobre gastos públicos, com vistas a viabilizar a melhoria

das condições de sustentabilidade das contas públicas;

IV - promover avaliação periódica das estatísticas e indi-

cadores fiscais, visando adequar o sistema brasileiro de estatísticas

fiscais às melhores práticas internacionais e aos requisitos locais; e

V - elaborar cenários de médio e longo prazo das finanças

públicas com vistas à definição de diretrizes de política fiscal que

orientem a formulação da programação financeira do Tesouro Na-

cional e a identificação de riscos fiscais.
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II - conduzir as estratégias de financiamento interno e ex-
terno da União, nelas incluídas as contratações de operações de cré-
dito destinadas ao financiamento de projetos ou à aquisição de bens e
serviços;

III - coordenar a elaboração da proposta orçamentária anual
e realizar as execuções orçamentária e financeira e os registros con-
tábeis da dívida pública federal;

IV - elaborar e divulgar informações acerca das operações da
dívida pública federal, bem como outros temas a ela relacionados;

V - coordenar o relacionamento institucional com partici-
pantes dos mercados financeiros nacional e internacional, formadores
de opinião, imprensa, agências de classificação de risco e órgãos de
governo no que se refere à dívida pública federal, bem como as-
sessoramento às autoridades de Governo nesse tema;

VI - fomentar o mercado de capitais, acompanhando e pro-
pondo, no âmbito de suas atribuições, normas reguladoras e dis-
ciplinadoras do mercado de títulos públicos;

VII - articular com as Subsecretarias Fiscais sobre temas por
elas coordenados que afetem direta ou indiretamente a gestão da
dívida pública federal; e

VIII - assistir o Secretário do Tesouro Nacional junto às
instâncias colegiadas, fóruns de discussão e grupos de trabalho que
envolvam matéria de responsabilidade da Subsecretaria.

Art. 26. À Subsecretaria de Relações Financeiras Intergo-
vernamentais compete:

I - administrar os haveres financeiros do Tesouro Nacional
junto aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;

II - monitorar os Programas de Reestruturação e Ajuste Fis-
cal dos Estados e demais compromissos fiscais assumidos por entes
federados em contratos firmados com a União;

III - verificar os limites e condições para a realização de
operações de crédito por Estados, Distrito Federal e Municípios, com-
preendendo suas autarquias, fundações e empresas estatais;

IV - analisar a concessão de garantias da União a Estados,
Distrito Federal e Municípios, compreendendo suas autarquias, fun-
dações e empresas estatais;

V - assistir ou representar o Secretário do Tesouro Nacional
na Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX relativamente às
operações de crédito externo de Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, compreendendo suas autarquias, fundações e empresas
estatais dependentes;

VI - subsidiar a posição da Secretaria do Tesouro Nacional
na Comissão Gestora do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos
de Repasse - SICONV; e

VII - divulgar as informações relativas às operações de cré-
dito analisadas, inclusive com a garantia da União, as informações
financeiras de Estados e Municípios, bem como as transferências
financeiras intergovernamentais.

Art. 27. À Subsecretaria de Assuntos Corporativos compete:

I - modernizar a gestão da Secretaria, no que tange a pessoas,
projetos, processos, estrutura organizacional, informação e ferramen-
tas de trabalho;

II - gerenciar o planejamento estratégico da Secretaria do
Tesouro Nacional, bem como do plano plurianual, no que se refere
aos programas de responsabilidade da Secretaria;

III - realizar a gestão do orçamento, programação e execução
financeira, aquisições, convênios e contratos referentes à manutenção
administrativa e administração patrimonial;

IV - promover a gestão de pessoas, abrangendo seleção,
alocação, gestão do desempenho, movimentação, capacitação, desen-
volvimento e administração de pessoal;

V - zelar pela promoção da ética na Secretaria do Tesouro Nacional;

VI - coordenar a gestão estratégica da informação no que
tange a tecnologia e comunicação, bem como gerenciar os meios de
comunicação institucionais;

VII - coordenar, avaliar e aprovar a divulgação de produtos e
serviços da Secretaria do Tesouro Nacional;

VIII - planejar e coordenar as atividades relativas à tec-
nologia da informação e comunicação no âmbito da Secretaria do
Tesouro Nacional;

IX - estabelecer diretrizes, normas e padrões técnicos para
pesquisar, avaliar, adquirir, desenvolver, homologar e implantar me-
todologias, produtos e serviços de tecnologia da informação e co-
municação para suporte às atividades da Secretaria do Tesouro Na-
cional, zelando pela sua aplicabilidade e cumprimento;

X - gerenciar, manter e regulamentar o uso do SIAFI e dos
demais sistemas sob responsabilidade da Secretaria do Tesouro Na-
cional, zelando por sua confiabilidade e disponibilidade;

XI - definir, implementar e gerenciar a infraestrutura tec-
nológica necessária à operação dos sistemas e soluções informati-
zadas sob responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional; e

XII - definir e implementar padrões e procedimentos de se-
gurança relativos aos recursos de tecnologia de informação e co-
municação e aos sistemas sob gestão da Secretaria do Tesouro Na-
cional.

Art. 28. À Secretaria de Política Econômica compete:

I - assessorar o Ministro de Estado na formulação, pro-
posição, acompanhamento e coordenação da política econômica;

II - propor diretrizes de curto, médio e longo prazos para a
política fiscal e acompanhar, em articulação com os demais órgãos
envolvidos, a sua evolução, propondo mudanças de alinhamento à
política macroeconômica, quando adequado;

III - elaborar, em articulação com os demais órgãos en-
volvidos, novas políticas e propostas de aperfeiçoamento de políticas
públicas vigentes, visando ao equilíbrio fiscal, à eficiência econômica,
ao crescimento da economia, ao desenvolvimento de longo prazo, ao
emprego, à inclusão social e à melhoria da distribuição de renda;

IV - analisar e elaborar, em articulação com os demais ór-
gãos envolvidos, propostas de aperfeiçoamento da legislação tribu-
tária e orçamentária e avaliar os seus impactos de longo prazo sobre
a economia;

V - definir anualmente o conjunto de parâmetros macroe-
conômicos utilizados na elaboração do Orçamento Geral da União;

VI - avaliar e elaborar, em articulação com os demais órgãos
envolvidos, propostas de políticas relativas ao setor produtivo, in-
cluindo políticas tributária, cambial, comercial, tarifária e de crédito,
previdência complementar, seguros, níveis de emprego e renda;

VII - acompanhar e avaliar os indicadores econômicos do
País, em articulação com os demais órgãos envolvidos, e elaborar
relatórios periódicos sobre a evolução da economia, com foco na
eficiência da administração pública e na qualidade dos impactos sobre
a economia e a população;

VIII - contribuir, em articulação com os demais órgãos en-
volvidos, para o aperfeiçoamento e a regulação, expansão e ampliação
do acesso ao crédito no âmbito do Sistema Financeiro Nacional;

IX - formular e avaliar medidas para o desenvolvimento dos
setores de previdência complementar, seguros e capitalização;

X - avaliar e propor medidas para o desenvolvimento do
mercado de capitais brasileiro e exercer a função de Secretaria Exe-
cutiva do Grupo de Trabalho de Mercado de Capitais;

XI - propor alternativas e avaliar, em articulação com demais
órgãos envolvidos, as políticas públicas para o sistema habitacional,
visando ao aprimoramento dos mecanismos regulatórios, de conces-
são de crédito e financiamento e operacionais;

XII - propor, avaliar e acompanhar a formulação e a im-
plementação de atos normativos e de instrumentos de políticas pú-
blicas para os setores agrícola, agroindustrial, de microcrédito e co-
operativas, especialmente no que diz respeito ao crédito, aos me-
canismos de proteção da produção e de preços, à comercialização, ao
processamento e ao abastecimento do mercado;

XIII - apreciar, nos seus aspectos econômicos, projetos de
legislação ou regulamentação em sua área de atuação, emitindo pa-
receres técnicos;

XIV - assessorar o Ministro de Estado, nos aspectos eco-
nômicos e financeiros, na política de relacionamento com organismos
e entes internacionais de financiamento e de comércio;

XV - assessorar o Ministro de Estado no Conselho Nacional
de Seguros Privados e representar o Ministério da Fazenda no Con-
selho Nacional de Previdência Complementar do Ministério da Pre-
vidência Social;

XVI - participar da Comissão Técnica da Moeda e do Crédito
e assessorar o Ministro de Estado no Conselho Monetário Nacional;

XVII - elaborar o demonstrativo de benefícios creditícios e
financeiros da União, para compor as Informações Complementares
ao Projeto de Lei Orçamentária Anual;

XVIII - apurar o valor efetivo anual, para subsidiar o re-
latório sobre as contas do Governo da República, e avaliar o impacto
e a efetividade de programas do governo federal associados à con-
cessão de benefícios financeiros e creditícios da União;

XIX - elaborar anualmente o cálculo de benefícios finan-
ceiros e creditícios e encaminhar ao Tribunal de Contas da União, até
31 de março de cada ano, para compor o relatório sobre as contas do
Governo da República;

XX - avaliar o impacto e a efetividade de programas do
governo federal associados à concessão de benefícios financeiros e
creditícios da União;

XXI - acompanhar e analisar, em articulação com os demais
órgãos envolvidos, o impacto das políticas governamentais sobre os
indicadores sociais e contribuir para a formulação de diretrizes voltadas
à melhoria da distribuição de renda e à promoção da inclusão social;

XXII - desenvolver, em articulação com os demais órgãos
envolvidos, atividades voltadas à apuração do custo de oportunidade
dos recursos associados a diferentes alternativas de políticas públicas
e contribuir para a formulação de diretrizes para promover o aumento
da efetividade e a melhoria da qualidade dos gastos públicos; e

XXIII - elaborar estudos sobre a composição e evolução dos
gastos públicos e propor, em articulação com os demais órgãos en-
volvidos, reformas e políticas para melhorar a eficiência e a efe-
tividade dos programas e ações governamentais.

Art. 29. À Secretaria de Acompanhamento Econômico compete:

I - propor, coordenar e executar as ações do Ministério,
relativas à gestão das políticas de regulação de mercados, de con-
corrência e de defesa da ordem econômica;

II - assegurar a defesa da ordem econômica, em articulação
com os demais órgãos do Governo encarregados de garantir a defesa
da concorrência, e para tanto:

a) emitir pareceres econômicos relativos a atos de concen-
tração no contexto da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994;

b) proceder a análises econômicas de práticas ou condutas
limitadoras da concorrência, instruindo procedimentos no contexto da
Lei no 8.884, de 1994; e

c) realizar investigações de atos ou condutas limitadores da
concorrência no contexto da Lei no 9.021, de 30 de março de 1995 e
da Lei no 10.149, de 21 de dezembro de 2000;

III - acompanhar a implantação dos modelos de regulação e
gestão desenvolvidos pelas agências reguladoras, pelos ministérios
setoriais e pelos demais órgãos afins, manifestando-se, dentre outros
aspectos, acerca:

a) dos reajustes e das revisões de tarifas de serviços públicos
e de preços públicos;

b) dos processos licitatórios que envolvam a privatização de
empresas pertencentes à União; e

c) da evolução dos mercados, especialmente no caso de ser-
viços públicos sujeitos aos processos de desestatização e de des-
centralização administrativa;

IV - autorizar e fiscalizar, salvo hipótese de atribuição de
competência a outro órgão ou entidade, as atividades de distribuição
gratuita de prêmios, a título de propaganda, mediante sorteio, vale-
brinde, concurso ou operação assemelhada, e de captação de poupança
popular, nos termos da Lei no 5.768, de 20 de dezembro de 1971;

V - autorizar, acompanhar, monitorar e fiscalizar as ativi-
dades de que tratam os Decretos-Leis no 6.259, de 10 de fevereiro de
1944, e no 204, de 27 de fevereiro de 1967;

VI - autorizar e fiscalizar as atividades de que trata o art. 14
da Lei no 7.291, de 19 de dezembro de 1984;

VII - promover o funcionamento adequado do mercado, e
para tanto:

a) acompanhar e analisar a evolução de variáveis de mercado
relativas a setores e produtos ou a grupo de produtos;

b) acompanhar e analisar a execução da política nacional de
tarifas de importação e exportação, interagindo com órgãos envol-
vidos com a política de comércio exterior;

c) adotar, quando cabível, medidas normativas sobre con-
dições de concorrência para assegurar a livre concorrência na pro-
dução, comercialização e distribuição de bens e serviços;

d) compatibilizar as práticas internas de defesa da concor-
rência e de defesa comercial com as práticas internacionais;

e) avaliar e manifestar-se acerca dos atos normativos e ins-
trumentos legais que afetem as condições de concorrência e eficiência
na prestação de serviços, produção e distribuição de bens; e

f) propor, avaliar e analisar a implementação das políticas de
desenvolvimento setorial e regional;

VIII - formular representação perante o órgão competente,
quando identificada norma ilegal ou inconstitucional que tenha caráter
anticompetitivo;
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IX - acompanhar o desenvolvimento de setores e programas
estratégicos de desenvolvimento e para isso:

a) acompanhar estrategicamente os setores e atividades pro-
dutivas da economia brasileira; e

b) representar o Ministério da Fazenda em ações intermi-
nisteriais, associações e nos seminários dos programas estratégicos de
desenvolvimento econômico;

X - desenvolver os instrumentos necessários à execução das
atribuições mencionadas nos incisos I a VIII; e

XI - promover a articulação com órgãos públicos, setor pri-
vado e entidades não governamentais também envolvidos nas atri-
buições mencionadas nos incisos I a VIII.

Art. 30. À Secretaria de Assuntos Internacionais compete:

I - participar das discussões e negociações econômicas e
financeiras com outros países e em fóruns, organizações econômicas
e instituições financeiras internacionais;

II - acompanhar e avaliar as políticas, diretrizes e ações das
organizações econômicas e instituições financeiras internacionais;

III - acompanhar e avaliar as políticas e iniciativas em ma-
téria de cooperação monetária e financeira e de desenvolvimento
econômico;

IV - acompanhar a conjuntura da economia internacional e
de economias estratégicas para o Brasil;

V - acompanhar temas relacionados ao endividamento ex-
terno brasileiro junto a credores oficiais e privados;

VI - participar, no âmbito do Comitê de Financiamento e
Garantia das Exportações - COFIG, das decisões relativas à concessão
de assistência financeira às exportações, com recursos do Programa de
Financiamento às Exportações - PROEX, e de prestação de garantia
da União, amparada pelo Fundo de Garantia à Exportação - FGE;

VII - assessorar a Presidência e exercer a Secretaria-Exe-
cutiva do COFIG;

VIII - autorizar a garantia da cobertura dos riscos comerciais
e dos riscos políticos e extraordinários assumidos pela União, em
virtude do Seguro de Crédito à Exportação - SCE, nos termos da Lei
no 6.704, de 26 de outubro de 1979, e da regulamentação em vigor;

IX - exercer atribuições relativas ao SCE, além daquela men-
cionada no inciso anterior, incluindo a contratação de instituição ha-
bilitada a operar o SCE, para execução de todos os serviços a ele
relacionados, inclusive análise, acompanhamento, gestão das operações
de prestação de garantia e de recuperação de créditos sinistrados;

X - adotar, dentro de sua competência, todas as medidas admi-
nistrativas necessárias à execução das atividades relacionadas ao SCE;

XI - adotar as providências necessárias, como mandatária da
União, para a cobrança judicial e extrajudicial, no exterior, dos cré-
ditos da União, decorrentes de indenizações pagas, no âmbito do
SCE, com recursos do FGE;

XII - contratar, a critério da Secretaria, instituição habilitada
a operar o SCE ou advogado, no País ou no exterior, para a prática de
todos os atos necessários à execução do disposto no inciso XI;

XIII - participar, no âmbito do Comitê de Avaliação de Cré-
ditos ao Exterior, das decisões relativas ao planejamento e acom-
panhamento da política de avaliação, negociação e recuperação de
créditos brasileiros ao exterior;

XIV - participar, no âmbito do Comitê de Avaliação de
Créditos ao Exterior, das negociações de créditos brasileiros ao ex-
terior, inclusive aquelas realizadas pelo Clube de Paris;

XV - assessorar a Presidência e exercer a Secretaria-Exe-
cutiva do Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior;

XVI - participar, no âmbito da Comissão de Financiamentos
Externos - COFIEX, das decisões relativas à autorização da pre-
paração de projetos ou programas do setor público com apoio de
natureza financeira de fontes externas;

XVII - acompanhar e coordenar, no âmbito do Ministério, as
ações necessárias ao processo de integração econômica do Brasil no
Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, incluindo a participação na
coordenação de políticas macroeconômicas;

XVIII - participar das negociações comerciais relativas ao
MERCOSUL e demais blocos econômicos e pronunciar-se sobre a
conveniência da participação do Brasil em acordos ou convênios
internacionais relacionados com o comércio exterior;

XIX - acompanhar e coordenar, no âmbito do Ministério, as
ações necessárias à participação do Brasil na Organização Mundial do
Comércio - OMC e em outros organismos internacionais em matéria
de comércio exterior, incluindo serviços, investimentos e compras
governamentais;

XX - participar, no âmbito da OMC e de outros organismos
internacionais, de negociações em matéria de comércio exterior, in-
cluindo serviços, investimentos e compras governamentais;

XXI - acompanhar a execução da política nacional de tarifas
de importação e de exportação, em conjunto com os demais órgãos
encarregados da elaboração da política de comércio exterior;

XXII - acompanhar e coordenar, no âmbito do Ministério, as
políticas e ações do Governo brasileiro nas áreas de salvaguardas e
direitos antidumping e compensatório; e

XXIII - participar de negociações em matéria de salvaguar-
das e direitos antidumping e compensatórios, no âmbito dos acordos
comerciais, da OMC e de outros organismos internacionais.

Art. 31. À Escola de Administração Fazendária compete:

I - planejar, promover e intensificar programas de treina-
mento sistemático, progressivo e ajustado às necessidades do Mi-
nistério nas suas diversas áreas, bem assim os macroprocessos trans-
versais de trabalho inerentes ao Ministério;

II - promover a formação e o aperfeiçoamento técnico-pro-
fissional dos servidores do Ministério;

III - sistematizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar
o recrutamento e a seleção de pessoal para preenchimento de cargos
do Ministério;

IV - sistematizar, planejar, supervisionar, orientar e controlar
o mapeamento de competências e a gestão do conhecimento no âm-
bito do Ministério;

V - planejar e promover pesquisa básica e aplicada, bem
assim desenvolver e manter programas de cooperação técnica com
organismos nacionais e internacionais sobre matéria de interesse do
Ministério;

VI - planejar e executar cursos, projetos e atividades de
recrutamento, seleção e treinamento que venham a ser conveniados
com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e com
organismos nacionais e internacionais; e

VII - administrar o Fundo Especial de Treinamento e De-
senvolvimento, de natureza contábil, de que trata o Decreto no 7 3 . 11 5 ,
de 8 de novembro de 1973.

Seção III

Dos Órgãos Colegiados

Art. 32. Ao Conselho Monetário Nacional compete exercer
as atribuições de que trata a Lei no 4.595, de 31 de dezembro de
1964, e legislação especial superveniente.

Art. 33. Ao Conselho Nacional de Política Fazendária compete:

I - promover a celebração de convênios, para efeito de con-
cessão ou revogação de incentivos e benefícios fiscais do imposto de
que trata o inciso II do art. 155 da Constituição, de acordo com o
previsto no § 2o, inciso XII, alínea "g", do mesmo artigo e na Lei
Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975;

II - promover a celebração de atos visando o exercício das
prerrogativas previstas nos arts. 102 e 199 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), como também sobre
outras matérias de interesse dos Estados e do Distrito Federal;

III - sugerir medidas com vistas à simplificação e à har-
monização de exigências legais;

IV - promover a gestão do Sistema Nacional Integrado de
Informações Econômico-Fiscais - SINIEF, para coleta, elaboração e
distribuição de dados básicos essenciais à formação de políticas eco-
nômico-fiscais e ao aperfeiçoamento permanente das administrações
tributárias;

V - promover estudos com vistas ao aperfeiçoamento da
Administração Tributária e do Sistema Tributário Nacional como me-
canismo de desenvolvimento econômico e social, nos aspectos de
inter-relação da tributação federal e estadual; e

VI - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fi-
xação da Política de Dívida Pública Interna e Externa dos Estados e
do Distrito Federal, para cumprimento da legislação pertinente, e na
orientação das instituições financeiras públicas estaduais, propiciando
sua maior eficiência como suporte básico dos Governos estaduais.

Art. 34. Ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional cabe exercer as competências estabelecidas no art. 3o do
anexo ao Decreto no 1.935, de 20 de junho de 1996.

Art. 35. Ao Conselho Nacional de Seguros Privados cabe
exercer as competências estabelecidas no Decreto-Lei no 73, de 21 de
novembro de 1966, regulamentado pelo Decreto no 60.459, de 13 de
março de 1967.

Art. 36. Ao Conselho de Recursos do Sistema Nacional de
Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização
cabe exercer as competências estabelecidas no Decreto no 2.824, de
27 de outubro de 1998.

Art. 37. Ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras
cabe exercer as competências definidas no art. 14 da Lei no 9.613, de
3 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto no 2.799, de 8 de
outubro de 1998.

Art. 38. Ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
órgão colegiado judicante, paritário, compete julgar recursos de ofício
e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos
especiais, sobre a aplicação da legislação referente a tributos ad-
ministrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme
estabelecido nos arts. 25, inciso II, e 37, § 2o, do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.

Parágrafo único. Metade dos conselheiros integrantes do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais será constituída de re-
presentantes da Fazenda Nacional, e a outra metade, de representantes
dos contribuintes, indicados pelas confederações representativas de
categorias econômicas de nível nacional e pelas centrais sindicais.

Art. 39. Ao Comitê Brasileiro de Nomenclatura cabe exercer
as competências estabelecidas no art. 156 do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, que cria o referido Comitê.

Art. 40. Ao Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior
cabe exercer as competências estabelecidas no Decreto no 2.297, de
11 de agosto de 1997.

Art. 41. Ao Comitê de Coordenação Gerencial das Insti-
tuições Financeiras Públicas Federais cabe exercer as competências
estabelecidas no Decreto de 30 de novembro de 1993, que cria o
referido Comitê.

Art. 42. Ao Comitê Gestor do Simples Nacional cabe exercer
as competências estabelecidas no art. 2o da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, e no Decreto no 6.038, de 7 de fevereiro
de 2007.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

Seção I

Do Secretário-Executivo

Art. 43. Ao Secretário-Executivo incumbe:

I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado o
plano de ação global do Ministério;

II - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e ati-
vidades do Ministério;

III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do
Ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de
competência da Secretaria-Executiva; e

IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Seção II

Do Procurador-Geral da Fazenda Nacional

Art. 44. Ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional incumbe
dirigir, orientar, supervisionar, coordenar e fiscalizar as atividades das
unidades que lhe são subordinadas, ministrando-lhes instruções e ex-
pedindo atos normativos e ordens de serviço, na forma do Decreto-
Lei no 147, de 1967, e da Lei Complementar no 73, de 1993.

Parágrafo único. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional pres-
tará assistência direta e imediata ao Ministro de Estado da Fazenda.

Seção III

Do Secretário da Receita Federal do Brasil

Art. 45. Ao Secretário da Receita Federal do Brasil incumbe
dirigir, orientar, supervisionar, coordenar e fiscalizar as atividades das
unidades que lhe são subordinadas, expedir atos normativos, admi-
nistrativos de caráter genérico e exercer outras atribuições que lhe
forem cometidas em regimento interno.

Parágrafo único. As atribuições e as delegações de com-
petência anteriormente conferidas ao Secretário da Receita Federal ou
ao Secretário da Receita Previdenciária, previstas em lei ou ato in-
ferior e relativas ao exercício dos respectivos cargos, transferem-se
automaticamente para o Secretário da Receita Federal do Brasil.
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Seção IV

Dos Secretários

Art. 46. Aos Secretários incumbe planejar, dirigir, coordenar,
orientar a execução, acompanhar e avaliar as atividades das unidades
que integram suas respectivas secretarias e exercer outras atribuições
que lhes forem cometidas em regimento interno.

Seção V

Do Ouvidor-Geral

Art. 47. Ao Ouvidor-Geral incumbe acompanhar o anda-
mento e a solução dos pleitos dos cidadãos usuários dos serviços
prestados pelo Ministério da Fazenda.

Seção VI

Dos Demais Dirigentes

Art. 48. Ao Chefe de Gabinete do Ministro de Estado, aos

Subsecretários, ao Diretor-Geral da Escola de Administração Fazen-

dária, aos Diretores e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir,

coordenar e orientar a execução, acompanhar e avaliar as atividades

de suas respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes

forem cometidas, em suas respectivas áreas de competência.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 49. Os regimentos internos definirão o detalhamento dos

órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das res-

pectivas unidades, as atribuições de seus dirigentes, a descentrali-

zação dos serviços e as áreas de jurisdição dos órgãos descentra-

lizados.

ANEXO II

a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFI-
CADAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.

UNIDADE

CARGO/

FUNÇÃO

N
o

DENOMINAÇÃO

CARGO/FUNÇÃO
NE/DAS/ FG

6 Assessor Especial 102.5
1 Assessor Especial de Controle

Interno
102.5

2 Assessor 102.4
1 Assessor Técnico 102.3

GABINETE 1 Chefe de Gabinete 101.5
1 Assessor 102.4

Assessoria de Assuntos Econômicos 1 Chefe de Assessoria 101.4

Assessoria Técnica e Administrativa 1 Chefe de Assessoria 101.4
Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 2 Chefe 101.2
Serviço 5 Chefe 101.1

2 Assessor Técnico 102.3
5 Assistente 102.2
27 Assistente Técnico 102.1
15 FG-1
4 FG-3

Assessoria para Assuntos Parlamenta-
res

1 Chefe de Assessoria 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3

Assessoria de Comunicação Social 1 Chefe de Assessoria 101.4
Coordenação 2 Coordenador 101.3

ASSESSORIA ESPECIAL DO MI-

NISTRO DE ESTADO

1 Chefe de Assessoria 101.5

Coordenação-Geral de Atendimento 1 Coordenador-Geral 101.4
Coordenação 1 Coordenador 101.3

S E C R E TA R I A - E X E C U T I VA 1 Secretário-Executivo NE
1 Secretário-Executivo Adjunto 101.6
3 Diretor de Programa 101.5
2 Assessor 102.4
3 Assistente Técnico 102.1

Gabinete 1 Chefe 101.4
1 Assistente Técnico 102.1
6 FG-1

Ouvidoria-Geral 1 Ouvidor-Geral 101.4
1 Assessor Técnico 102.3
1 Assistente 102.2
1 Assistente Técnico 102.1

SUBSECRETARIA PARA ASSUN-
TOS ECONÔMICOS

1 Subsecretário 101.5

3 Assessor 102.4
2 Assessor Técnico 102.3
2 FG-1

SUBSECRETARIA DE GESTÃO ES-
T R AT É G I C A

1 Subsecretário 101.5

2 Assessor 102.4
3 Assistente 102.2
3 Assistente Técnico 102.1

Coordenação-Geral de Desenvolvimen-
to Institucional e Programas de Gestão

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação-Geral de Programas e
Projetos de Cooperação

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Gestão Interna 1 Coordenador-Geral 101.4
Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 3 Chefe 101.2
Serviço 4 Chefe 101.1

3 FG-1

SUBSECRETARIA DE PLANEJA-
MENTO, ORÇAMENTO E ADMI-
NISTRAÇÃO

1 Subsecretário 101.5

1 Subsecretário-Adjunto 101.4
1 Assistente 102.2
2 Assistente Técnico 102.1
39 FG-1

33 FG-3
Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

Corregedoria 1 Corregedor 101.3

Coordenação-Geral de Planejamento e
Projetos Organizacionais

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
2 Assistente 102.2
1 Assistente Técnico 102.1

Coordenação-Geral de Orçamento, Fi-
nanças e Análise Contábil

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 3 Coordenador 101.3
Divisão 5 Chefe 101.2
Serviço 2 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Gestão de Pes-
soas

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 4 Chefe 101.2
Serviço 4 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Tecnologia da
Informação

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Recursos Logís-
ticos

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 3 Chefe 101.2
Serviço 3 Chefe 101.1

Superintendências de Administração do
Ministério da Fazenda nos Estados

a) do DF 1 Superintendente 101.4
Gerência 3 Gerente 101.3
Divisão 3 Chefe 101.2
Serviço 5 Chefe 101.1

b) do RJ 1 Superintendente 101.4
3 Assistente 102.2

Gerência 3 Gerente 101.3
Serviço 4 Chefe 101.1

8 FG-1

c) de MG, PE, PR, RS e SP 5 Superintendente 101.4
10 Assistente Técnico 102.1

Divisão 15 Gerente 101.2
Serviço 20 Chefe 101.1

40 FG-1

d) da BA, CE e PA 3 Superintendente 101.4
3 Assistente Técnico 102.1

Divisão 9 Gerente 101.2
Serviço 12 Chefe 101.1

24 FG-1

e) do AM e MT 2 Superintendente 101.3
Divisão 6 Gerente 101.2
Serviço 6 Chefe 101.1

14 FG-1
2 FG-3

f) do AC, AP, RO e RR 4 Superintendente 101.3
4 Assistente Técnico 102.1

Divisão 4 Gerente 101.2
4 FG-1
12 FG-3

g) de AL, ES, GO, MA, MS, PB, PI,
RN, SC e SE

10 Superintendente 101.3

10 Assistente Técnico 102.1
10 FG-1
50 FG-3

PROCURADORIA-GERAL DA FA-

ZENDA NACIONAL

1 Procurador-Geral NE

Gabinete 1 Chefe 101.4
4 Assistente 102.2
3 Assistente Técnico 102.1
9 FG-1
1 FG-2
11 FG-3

Divisão 3 Chefe 101.2
Serviço 4 Chefe 101.1
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PROCURADORIA-GERAL ADJUN-
TA DE CONSULTORIA FISCAL E
FINANCEIRA

1 Procurador-Geral Adjunto 101.5

Coordenação-Geral de Assuntos Socie-
tários da União

1 Coordenador-Geral 101.4

1 Assistente 102.2
Coordenação 1 Coordenador 101.3
Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Operações Fi-
nanceiras da União

1 Coordenador-Geral 101.4

1 Assistente 102.2
Coordenação 1 Coordenador 101.3
Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Assuntos Finan-
ceiros

1 Coordenador-Geral 101.4

1 Assistente 102.2
Coordenação 1 Coordenador 101.3
Serviço 1 Chefe 101.1

PROCURADORIA-GERAL ADJUN-
TA DE CONSULTORIA E CONTEN-
CIOSO TRIBUTÁRIO

1 Procurador-Geral Adjunto 101.5

Coordenação-Geral da Representação
Judicial da Fazenda Nacional

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 2 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Assuntos Tribu-
tários

1 Coordenador-Geral 101.4

1 Assistente 102.2
Coordenação 3 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

PROCURADORIA-GERAL ADJUN-
TA DE CONSULTORIA ADMINIS-
T R AT I VA

1 Procurador-Geral Adjunto 101.5

Coordenação-Geral Jurídica 1 Coordenador-Geral 101.4
Coordenação 3 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 2 Chefe 101.1

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

1 Diretor 101.5

Coordenação-Geral da Dívida Ativa da
União

1 Coordenador-Geral 101.4

1 Assistente Técnico 102.1
Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Grandes Deve-
dores

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

DEPARTAMENTO DE GESTÃO
C O R P O R AT I VA

1 Diretor 101.5

1 Assistente Técnico 102.1
Divisão 1 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Administração 1 Coordenador-Geral 101.4
2 Assistente Técnico 102.1

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 7 Chefe 101.2
Serviço 7 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Tecnologia da
Informação

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1

Procuradorias-Regionais da Fazenda
Nacional

a) na 1ª Região 1 Procurador-Regional 101.4
Subprocuradoria-Regional 1 Subprocurador-Regional 101.3
Procuradoria 2 Procurador-Chefe 101.3
Divisão 7 Chefe 101.2
Serviço 5 Chefe 101.1

4 FG-1
2 FG-2
3 FG-3

b) na 2ª Região 1 Procurador-Regional 101.4
Subprocuradoria-Regional 1 Subprocurador-Regional 101.3
Procuradoria 2 Procurador-Chefe 101.3
Divisão 8 Chefe 101.2
Serviço 9 Chefe 101.1

6 FG-1
5 FG-2

c) na 3ª Região 1 Procurador-Regional 101.4
Subprocuradoria-Regional 1 Subprocurador-Regional 101.3
Coordenação 1 Coordenador Regional 101.3
Procuradoria 2 Procurador-Chefe 101.3
Divisão 11 Chefe 101.2
Serviço 11 Chefe 101.1

4 FG-1
3 FG-2

d) na 4ª Região 1 Procurador-Regional 101.4
Subprocuradoria-Regional 1 Subprocurador-Regional 101.3

Procuradoria 2 Procurador-Chefe 101.3
Divisão 7 Chefe 101.2
Serviço 5 Chefe 101.1

4 FG-1
2 FG-2
1 FG-3

e) na 5ª Região 1 Procurador-Regional 101.4
Subprocuradoria-Regional 1 Subprocurador-Regional 101.3
Procuradoria 2 Procurador-Chefe 101.3
Divisão 4 Chefe 101.2
Serviço 3 Chefe 101.1

2 FG-1
4 FG-3

Procuradoria da Fazenda Nacional no
Estado de MG

1 Procurador-Chefe 101.3

1 Subprocurador 101.2
Divisão 4 Chefe 101.2
Serviço 2 Chefe 101.1

2 FG-1
3 FG-2
2 FG-3

Procuradorias da Fazenda Nacional nos
Estados de BA, PR e SC

3 Procurador-Chefe 101.3

3 Subprocurador 101.2
Divisão 3 Chefe 101.2
Serviço 6 Chefe 101.1

6 FG-1
5 FG-2
2 FG-3

Procuradorias da Fazenda Nacional nos
Estados de CE e GO

2 Procurador-Chefe 101.3

2 Subprocurador 101.2
Serviço 4 Chefe 101.1

4 FG-1
3 FG-2
5 FG-3

Procuradorias da Fazenda Nacional nos
Estados do AC, AL, AM, AP, ES,
MA, MT, MS, PA, PB, PI, RN, RO,
RR, SE e TO

16 Procurador-Chefe 101.3

Serviço 16 Chefe 101.1
8 FG-1
5 FG-2
7 FG-3

Procuradorias-Seccionais da Fazenda
Nacional

92 Procurador-Seccional 101.2

Serviço 92 Chefe 101.1
30 FG-3

SECRETARIA DA RECEITA FE-

DERAL DO BRASIL

1 Secretário NE

1 Secretário-Adjunto 101.5
Gabinete 1 Chefe 101.4

5 Assessor 102.4
3 Assessor Técnico 102.3
1 Assistente 102.2
1 Assistente Técnico 102.1

Ouvidoria 1 Ouvidor 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2
Equipe 6 Chefe FG-1

Corregedoria-Geral 1 Corregedor-Geral 101.4
1 Corregedor-Geral Adjunto 101.3

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 3 Chefe 101.2
Escritório de Corregedoria 10 Chefe 101.2
Núcleo de Corregedoria 1 Chefe 101.1
Serviço 2 Chefe 101.1
Seção 1 Chefe FG-1

Assessoria Especial 1 Chefe 101.4
2 Assistente 102.2
2 Assistente Técnico 102.1

Seção 1 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Planejamento,
Organização e Avaliação Institucional

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Gerência 4 Gerente 101.2
Seção 1 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Auditoria Inter-
na

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 6 Chefe 101.2
Seção 1 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Pesquisa e In-
vestigação

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 2 Chefe 101.2
Escritório de Pesquisa e Investigação 10 Chefe 101.2
Núcleo de Pesquisa e Investigação 5 Chefe 101.1
Serviço 1 Chefe 101.1
Seção 1 Chefe FG-1

Assessoria de Comunicação Social 1 Chefe 101.3
Divisão 3 Chefe 101.2
Gerência de Projetos 1 Gerente 101.1
Seção 1 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Cooperação e
Integração Fiscal

1 Coordenador-Geral 101.4

Gerência 3 Gerente 101.2
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Seção 1 Chefe FG-1

SUBSECRETARIA DE ARRECADA-
ÇÃO E ATENDIMENTO

1 Subsecretário 101.5

2 Assessor Técnico 102.3
1 Assistente Técnico 102.1

Divisão 1 Chefe 101.2
Seção 2 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Arrecadação e
Cobrança

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 8 Chefe 101.2
Seção 2 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Atendimento e
Educação Fiscal

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 6 Chefe 101.2
Seção 1 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Gestão de Ca-
dastros

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 3 Chefe 101.2
Seção 1 Chefe FG-1

Coordenação Especial de Ressarcimen-
to, Compensação e Restituição

1 Coordenador 101.3

Gerência 2 Gerente 101.2

SUBSECRETARIA DE TRIBUTA-
ÇÃO E CONTENCIOSO

1 Subsecretário 101.5

1 Assessor Técnico 102.3
1 Assistente Técnico 102.1

Assessoria de Acompanhamento Legis-
lativo

1 Chefe 101.3

Divisão 1 Chefe 101.2
Seção 2 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Tributação 1 Coordenador-Geral 101.4
Coordenação 3 Coordenador 101.3
Divisão 11 Chefe 101.2
Seção 2 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Estudos Econô-
mico-Tributários e de Previsão e Aná-
lise de Arrecadação

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 2 Chefe 101.2
Gerência 3 Gerente 101.2
Seção 1 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 4 Chefe 101.2
Seção 1 Chefe FG-1

SUBSECRETARIA DE FISCALIZA-
ÇÃO

1 Subsecretário 101.5

1 Assessor Técnico 102.3
1 Assistente Técnico 102.1

Divisão 1 Chefe 101.2
Seção 2 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Fiscalização 1 Coordenador-Geral 101.4
Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 7 Chefe 101.2
Seção 1 Chefe FG-1

Coordenação Especial de Maiores Con-
tribuintes

1 Coordenador 101.3

Divisão 2 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Programação e
Estudos

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 6 Chefe 101.2
Seção 1 Chefe FG-1

SUBSECRETARIA DE ADUANA E
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

1 Subsecretário 101.5

1 Assessor Técnico 102.3
1 Assistente Técnico 102.1

Divisão 1 Chefe 101.2
Seção 2 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 3 Coordenador 101.3
Divisão 10 Chefe 101.2
Gerência de Projetos 1 Gerente 101.1
Seção 1 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Relações Inter-
nacionais

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 4 Chefe 101.2
Seção 1 Chefe FG-1

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
C O R P O R AT I VA

1 Subsecretário 101.5

1 Assessor Técnico 102.3
1 Assistente Técnico 102.1

Divisão 1 Chefe 101.2
Seção 2 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Programação e
Logística

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 8 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1
Seção 5 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Tecnologia da
Informação

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 3 Coordenador 101.3
Divisão 9 Chefe 101.2
Serviço 3 Chefe 101.1
Seção 9 Chefe FG-1
Equipe 16 Chefe FG-1

Coordenação-Geral de Gestão de Pes-
soas

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 8 Chefe 101.2
Serviço 1 Chefe 101.1
Seção 2 Chefe FG-1

78 FG-1
5 FG-2

26 FG-3

Unidades Descentralizadas da Receita
Federal do Brasil

Superintendência, Delegacia, Inspeto-
ria, Alfândega e Agência

10 Superintendente 101.4

74 Superintendente-Adjunto, Dele-
gado e Inspetor-Chefe

101.3

252 Delegado, Delegado-Adjunto,
Inspetor-Chefe, Inspetor-Adjun-
to e Chefe de Divisão

101.2

542 Delegado, Delegado-Adjunto,
Inspetor-Chefe, Inspetor-Chefe
Adjunto, Agente, Chefe de
Centro de Atendimento ao
Contribuinte, de Serviço e de
Equipe

101.1

19 Assistente Técnico 102.1
1910 Delegado-Adjunto, Inspetor-

Chefe, Inspetor-Chefe Adjunto,
Agente, Chefe de Seção, de
Centro de Atendimento ao
Contribuinte e de Equipe e As-
sistente

FG-1

565 Chefe de Setor e de Equipe e
Assistente

FG-2

597 Agente, Chefe de Centro de
Atendimento ao Contribuinte,
de Equipe, de Núcleo e Assis-
tente

FG-3

Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento

17 Delegado 101.3

Tu r m a 121 Presidente 101.2
Serviço 32 Chefe 101.1
Seção 15 Chefe FG-1

SECRETARIA DO TESOURO NA-

CIONAL

1 Secretário 101.6
1 Secretário-Adjunto 101.5
1 Diretor de Programa 101.5

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2
Serviço 2 Chefe 101.1

26 FG-1
17 FG-3

Gabinete 1 Chefe 101.4
1 Assistente 102.2
4 Assistente Técnico 102.1

Assessoria Econômica 1 Chefe 101.3
1 Assessor Técnico 102.3

Coordenação-Geral de Gestão de Ris-
cos Operacionais

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Gerência 1 Gerente 101.2

1 Gerente de Projeto 101.1

SUBSECRETARIA DE CONTABILI-
DADE PÚBLICA

1 Subsecretário 101.5

Coordenação-Geral de Normas de Con-
tabilidade Aplicadas à Federação

1 Coordenador-Geral 101.4

Gerência 2 Gerente 101.2
2 Gerente de Projeto 101.1

Núcleo 1 Chefe de Núcleo 101.1

Coordenação-Geral de Contabilidade e
Custos da União

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Gerência 3 Gerente 101.2

1 Gerente de Projeto 101.1

SUBSECRETARIA DE PLANEJA-
MENTO E ESTATÍSTICAS FISCAIS

1 Subsecretário 101.5

Coordenação-Geral de Estudos Econô-
mico-Fiscais

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Gerência 3 Gerente 101.2

3 Gerente de Projeto 101.1

Coordenação-Geral de Gestão do Fun-
do Soberano do Brasil

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Núcleo 1 Chefe de Núcleo 101.1



Nº 93, terça-feira, 17 de maio de 2011 23ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012011051700023

Documento assinado digitalmente conforme MP no
- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

SUBSECRETARIA DE POLÍTICA
FISCAL

1 Subsecretário 101.5

Coordenação-Geral de Análise Econô-
mico-Fiscal de Projetos de Investimen-
to Público

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Gerência 4 Gerente 101.2

2 Gerente de Projeto 101.1

Coordenação-Geral de Programação Fi-
nanceira

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Gerência 4 Gerente 101.2

2 Gerente de Projeto 101.1
Núcleo 2 Chefe de Núcleo 101.1

Coordenação-Geral de Participações
Societárias

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Gerência 3 Gerente 101.2

3 Gerente de Projeto 101.1

Coordenação-Geral das Operações de
Crédito do Tesouro Nacional

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Gerência 4 Gerente 101.2

4 Gerente de Projeto 101.1

Coordenação-Geral de Gerenciamento
de Fundos e Operações Fiscais

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Gerência 4 Gerente 101.2

4 Gerente de Projeto 101.1

SUBSECRETARIA DA DÍVIDA PÚ-
BLICA

1 Subsecretário 101.5

Coordenação-Geral de Controle da Dí-
vida Pública

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Gerência 4 Gerente 101.2

4 Gerente de Projeto 101.1

Coordenação-Geral de Planejamento
Estratégico da Dívida Pública

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Gerência 4 Gerente 101.2

4 Gerente de Projeto 101.1

Coordenação-Geral de Operações da
Dívida Pública

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Gerência 4 Gerente 101.2

4 Gerente de Projeto 101.1

SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES
FINANCEIRAS INTERGOVERNA-
M E N TA I S

1 Subsecretário 101.5

Coordenação-Geral de Haveres Finan-
ceiros

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Gerência 4 Gerente 101.2

4 Gerente de Projeto 101.1

Coordenação-Geral das Relações e
Análise Financeira dos Estados e Mu-
nicípios

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Gerência 6 Gerente 101.2

6 Gerente de Projeto 101.1

Coordenação-Geral de Operações de
Crédito de Estados e Municípios

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Gerência 5 Gerente 101.2

5 Gerente de Projeto 101.1

Coordenação-Geral de Análise e Infor-
mações das Transferências Financeiras
I n t e rg o v e r n a m e n t a i s

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Gerência 3 Gerente 101.2

1 Gerente de Projeto 101.1
Núcleo 1 Chefe de Núcleo 101.1

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
C O R P O R AT I V O S

1 Subsecretário 101.5

Coordenação-Geral de Desenvolvimen-
to Institucional

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Gerência 4 Gerente 101.2

3 Gerente de Projeto 101.1
Núcleo 1 Chefe de Núcleo 101.1

Coordenação-Geral de Sistemas e Tec-
nologia de Informação

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Gerência 4 Gerente 101.2

3 Gerente de Projeto 101.1
Núcleo 1 Chefe de Núcleo 101.1

SECRETARIA DE POLÍTICA

ECONÔMICA

1 Secretário 101.6

3 Secretário-Adjunto 101.5
1 Assessor 102.4
1 Assessor Técnico 102.3
5 FG-1
2 FG-2

3 FG-3

Gabinete 1 Chefe 101.4
6 Assistente Técnico 102.1

Coordenação de Gestão Administrativa 1 Coordenador 101.3
Divisão 2 Chefe 101.2
Serviço 2 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Meio Ambiente
e Mudanças Climáticas

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenador 1 Coordenador 101.3

Coordenação-Geral de Políticas Públi-
cas

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação-Geral de Política Fiscal 1 Coordenador-Geral 101.4
Coordenação 1 Coordenador 101.3

Coordenação-Geral de Acompanhamen-
to Setorial

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Seguros e Previ-
dência Complementar

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 1 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Crédito Rural e
Normas

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3

Coordenação-Geral de Análise Macroe-
conômica

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Acompanhamen-
to da Produção Agropecuária

1 Coordenador-Geral 101.4

Divisão 1 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Políticas Sociais 1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação-Geral de Modelagem
Econômica

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3

Coordenação-Geral de Sistemas Finan-
ceiros

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3

SECRETARIA DE ACOMPANHA-

MENTO ECONÔMICO

1 Secretário 101.6

2 Secretário-Adjunto 101.5
13 Assessor Técnico 102.3
35 Assistente 102.2
10 Assistente Técnico 102.1
3 FG-1
11 FG-2

Gabinete 1 Chefe 101.4
Coordenação 3 Coordenador 101.3
Gerência 5 Gerente 101.2
Núcleo 6 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Concorrência
Internacional

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação-Geral de Economia da
Saúde

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação-Geral de Indústrias de
Rede e Sistema Financeiro

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação-Geral de Infraestrutura
Urbana e Recursos Naturais

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação-Geral de Energia 1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação-Geral de Competitividade
e Análise Setorial

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação-Geral de Transportes e
Logística

1 Coordenador-Geral 101.4

Unidades Descentralizadas nos Esta-
dos:

a) do Rio de Janeiro
Gerência 1 Gerente 101.2
Núcleo 3 Chefe 101.1

Coordenação-Geral de Controle de Es-
truturas de Mercado

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação-Geral de Análise de Pro-
moções Comerciais

1 Coordenador-Geral 101.4

b) de São Paulo
Gerência 1 Gerente 101.2

SECRETARIA DE ASSUNTOS IN-

TERNACIONAIS

1 Secretário 101.6

3 Secretário-Adjunto 101.5
1 Assessor Técnico 102.3
1 Assistente 102.2

Gabinete 1 Chefe 101.4
1 Assistente 102.2

Serviço 1 Chefe 101.1

Divisão 3 Chefe 101.2
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2 FG-1
1 FG-2
5 FG-3

Coordenação-Geral de Diálogo Econô-
mico Internacional

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Políticas para
Instituições Internacionais

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2

Coordenação-Geral de Integração Co-
mercial

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 2 Coordenador 101.3
1 Assistente 102.2

Coordenação-Geral de Políticas Comer-
ciais

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
1 Assistente 102.2

Coordenação-Geral de Assuntos Finan-
ceiros

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
1 Assistente 102.2

Coordenação-Geral de Seguro de Cré-
dito à Exportação

1 Coordenador-Geral 101.4

Coordenação 1 Coordenador 101.3
2 Assistente 102.2

Coordenação-Geral de Garantia e Re-
cuperação de Crédito

1 Coordenador-Geral 101.4

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO

FA Z E N D Á R I A

1 Diretor-Geral 101.5

2 Diretor-Geral Adjunto 101.4
3 Assessor Técnico 102.3
1 Assistente 102.2
5 Assistente Técnico 102.1
1 FG-3

Gerência 2 Gerente 101.2
Serviço 5 Chefe 101.1

Centro Estratégico de Formação e
Educação Permanente

1 Coordenador 101.3

Centro Estratégico de Educação à Dis-
tância

1 Coordenador 101.3

Diretoria de Recrutamento e Seleção 1 Diretor 101.3

Diretoria de Cooperação e Pesquisa 1 Diretor 101.3

Diretoria de Atendimento e Coordena-
ção de Programas

1 Diretor 101.3

Diretoria de Educação 1 Diretor 101.3

Diretoria de Administração 1 Diretor 101.3
Divisão 1 Chefe 101.2

1 Prefeito 101.2

Centros Regionais de Treinamento 10 Diretor Regional 101.2

CONSELHO NACIONAL DE POLÍ-

TICA FAZENDÁRIA

1 Secretário-Executivo 101.4

1 Assessor Técnico 102.3
1 Assistente 102.2
1 Assistente Técnico 102.1
1 FG-1

CONSELHO DE CONTROLE DE

ATIVIDADES FINANCEIRAS

1 Presidente 101.6

1 Assessor Técnico 102.3
1 Assistente 102.2

Gabinete 1 Chefe 101.4
Divisão 2 Chefe 101.2
Serviço 2 Chefe 101.1

Secretaria-Executiva 1 Secretário-Executivo 101.5
8 Assessor 102.4
1 Assessor Técnico 102.3

Diretoria de Análise e Fiscalização 1 Diretor 101.5

Coordenação-Geral de Análise 1 Coordenador-Geral 101.4
Coordenação 2 Coordenador 101.3

Coordenação-Geral de Fiscalização 1 Coordenador-Geral 101.4
Coordenação 2 Coordenador 101.3

5 FG-1
1 FG-2

CONSELHO ADMINISTRATIVO

DE RECURSOS FISCAIS

1 Presidente 101.5

Serviço 1 Chefe 101.1

Secretaria-Executiva 1 Secretário-Executivo 101.2
Serviço 4 Chefe 101.1
Equipe 4 Chefe FG-3

Seção 3 Presidente 101.4
Serviço 3 Chefe 101.1

Câmara 9 Presidente 101.2
Equipe de Apoio 12 Chefe FG-1

b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES

GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.

CÓDIGO
DAS-

UNITÁRIO

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA

QTD. VALOR TOTAL QTD. VALOR TOTAL

NE 5,40 3 16,20 3 16,20

DAS 101.6 5,28 6 31,68 6 31,68
DAS 101.5 4,25 39 165,75 39 165,75
DAS 101.4 3,23 133 429,59 131 423,13
DAS 101.3 1,91 275 525,25 276 527,16
DAS 101.2 1,27 840 1.066,80 841 1.068,07
DAS 101.1 1,00 922 922,00 924 924,00

DAS 102.5 4,25 7 29,75 7 29,75
DAS 102.4 3,23 25 80,75 24 77,52
DAS 102.3 1,91 37 70,67 37 70,67
DAS 102.2 1,27 71 90,17 72 91,44
DAS 102.1 1,00 122 122,00 125 125,00

SUBTOTAL 1 2.480 3.550,61 2.485 3.550,37

FG-1 0,20 2.338 467,60 2.338 467,60
FG-2 0,15 614 92,10 614 92,10
FG-3 0,12 819 98,28 819 98,28

SUBTOTAL 2 3.771 657,98 3.771 657,98

TOTAL ( 1 + 2 ) 6.251 4.208,59 6.256 4.208,35

ANEXO III

REMANEJAMENTO DE CARGOS

CÓDIGO
DAS-

UNITÁRIO

DA SEGES/MP P/ O MF (a) DO MF P/ A SEGES/MP (b)

QTD. VALOR TOTAL QTD. VALOR TOTAL

DAS 101.4 3,23 - - 2 6,46
DAS 101.3 1,91 1 1,91 - -
DAS 101.2 1,27 1 1,27 - -
DAS 101.1 1,00 2 2,00 - -

DAS 102.4 3,23 - - 1 3,23
DAS 102.2 1,27 1 1,27 - -
DAS 102.1 1,00 3 3,00 - -

TO TA L 8 9,45 3 9,69

SALDO DO REMANEJAMENTO ( a - b ) 5 -0,24

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO REMANEJADOS PELO DECRETO No 7.429,

DE 17 DE JANEIRO DE 2011, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA PARA A SECRETARIA

DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CÓDIGO DAS-UNITÁRIO QTD. VALOR TOTAL

DAS 101.5 4,25 2 8,50
DAS 101.2 1,27 2 2,54
DAS 101.1 1,00 1 1,00

DAS 102.4 3,23 2 6,46
DAS 102.3 1,91 2 3,82
DAS 102.1 1,00 2 2,00

TO TA L 11 24,32
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DECRETO N
o
- 7.483, DE 16 DE MAIO DE 2011

Aprova o Estatuto Social da Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos - ECT.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 509, de 20 de
março de 1969,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica aprovado o Estatuto Social da Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos - ECT, nos termos do Anexo a este
Decreto.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3o Ficam revogados os Decretos nos 83.726, de 17 de julho
de 1979; 1.390, de 10 de fevereiro de 1995; 1.687, de 6 de novembro de
1995; 2.326, de 19 de setembro de 1997; e os Decretos de 22 de no-
vembro de 1991, e de 8 de agosto de 2002, que tratam do aumento de
capital da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Brasília, 16 de maio de 2011; 190o da Independência e 123o

da República.

DILMA ROUSSEFF
Paulo Bernardo Silva
Miriam Belchior

ANEXO

ESTATUTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS - ECT

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO E SEDE

Art. 1o A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações, criada
pelo Decreto-lei no 509, de 20 de março de 1969, reger-se-á pela
legislação federal e por este Estatuto.

Art. 2o A ECT terá sede e foro na cidade de Brasília, Distrito
Federal, com atuação no território nacional e no exterior.

Art. 3o O prazo de duração da ECT é indeterminado.

CAPÍTULO II
DO OBJETO

Art. 4o A ECT tem por objeto, nos termos da Lei:

I - planejar, implantar e explorar o serviço postal e o serviço
de telegrama;

II - explorar atividades correlatas;

III - exercer outras atividades afins, autorizadas pelo Mi-
nistério das Comunicações; e

IV - explorar serviço de logística integrada, serviços finan-
ceiros e serviços postais eletrônicos.

§ 1o A ECT terá exclusividade na exploração dos serviços de
que tratam os incisos I a III do art. 9o da Lei no 6.538, de 22 de junho
de 1978, conforme inciso X do art. 21 da Constituição.

§ 2o A ECT, atendendo a conveniências técnicas e eco-
nômicas, e sem prejuízo de suas atribuições e responsabilidades,
poderá celebrar contratos e convênios objetivando assegurar a pres-
tação de serviços.

§ 3o A ECT, no exercício de sua função social, é obrigada a
assegurar a continuidade dos serviços postais e telegráficos, obser-
vados os índices de confiabilidade, qualidade, eficiência e outros
requisitos fixados pelo Ministério das Comunicações.

§ 4o A ECT poderá, obedecida a regulamentação do Mi-
nistério das Comunicações, firmar parcerias comerciais que agreguem
valor à sua marca e proporcionem maior eficiência de sua infraes-
trutura, especialmente de sua rede de atendimento.

Art. 5o Para a execução de atividades compreendidas em seu
objeto, a ECT poderá, mediante autorização da Assembleia Geral,
adquirir o controle acionário ou a participação societária em empresas
já estabelecidas, além de constituir subsidiárias.

CAPÍTULO III
DO CAPITAL

Art. 6o O capital social da ECT é de R$ 1.868.963.891,51
(um bilhão, oitocentos e sessenta e oito milhões, novecentos e ses-
senta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e um
centavos), constituído integralmente pela União.

Parágrafo único. O capital social poderá ser alterado nas
hipóteses previstas em lei.

CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 7o Constituem recursos da ECT receitas decorrentes de:

I - prestação de serviços;

II - produto da venda de bens e direitos patrimoniais;

III - rendimento decorrente da participação societária em
outras empresas;

IV - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe
forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou
privado;

V - produto de operação de crédito;

VI - recursos provenientes de acordos e convênios que rea-
lizar com entidades nacionais e internacionais públicas ou privadas;

VII - rendimentos de aplicações financeiras que realizar; e

VIII - rendas provenientes de outras fontes.

CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA

Art. 8o A ECT tem a seguinte estrutura:

I - Assembleia Geral;

II - Conselho de Administração;

III - Diretoria-Executiva; e

IV - Conselho Fiscal.

Parágrafo único. A estrutura organizacional interna da ECT
será definida pelo Conselho de Administração, por proposta da Di-
retoria-Executiva.

Art. 9o A ECT será administrada pelo Conselho de Ad-
ministração, com funções deliberativas, e pela Diretoria-Executiva.

Art. 10. Os órgãos de administração serão integrados por
brasileiros residentes no País e dotados de idoneidade moral, re-
putação ilibada e capacidade técnica compatível com o cargo.

Parágrafo único. Além dos requisitos previstos no caput,
será exigida, para integrar a Diretoria-Executiva, formação em nível
superior em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação ou o comprovado exercício de:

I - cargo de diretor ou conselheiro de administração de so-
ciedades por ações ou de grande porte, conforme definido na Lei nº
11.638, de 28 de dezembro de 2007, por no mínimo três anos; ou

II - cargo go Grupo-Direção e Assessoramento Superiores -
DAS, igual ou superior ao de nível 4 ou equivalente em órgãos ou
entidades da administração pública federal, por no mínimo dois anos.

Art. 11. Os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria-Executiva serão investidos nos seus cargos ou funções, me-
diante assinatura de termo de posse nos respectivos livros de atas.

§ 1o Se o termo não for assinado nos trinta dias seguintes à
eleição ou nomeação, esta se tornará sem efeito, salvo justificação
aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito ou
nomeado.

§ 2o O termo de posse deverá conter, além de outras in-
formações previstas em lei, sob pena de nulidade, a indicação de pelo
menos um domicílio no qual o administrador receberá eventuais ci-
tações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos
a atos de sua gestão, as quais se reputarão cumpridas mediante en-
trega no domicílio indicado, o qual somente poderá ser alterado
mediante comunicação por escrito à ECT.

Art. 12. Não poderão integrar os órgãos de administração,
além dos impedidos por lei:

I - os que detenham controle ou participação relevante no
capital social ou tenham ocupado cargo de administração em pessoa
jurídica inadimplente com a ECT ou que lhe tenha causado prejuízo
ainda não ressarcido;

II - os que houverem sido condenados por crime falimentar,
de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva,
de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé
pública, contra a propriedade ou que houverem sido condenados a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos;

III - os declarados inabilitados para cargos de administração
em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos
e entidades da administração pública direta e indireta;

IV - os declarados falidos ou insolventes;

V - os que detiveram o controle ou participaram da ad-
ministração de pessoa jurídica em recuperação judicial, falida ou
insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou
nomeação, salvo na condição de síndico, comissário ou administrador
judicial;

VI - sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou
afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração
ou da Diretoria-Executiva; e

VII - os que tiverem conflito de interesses com a ECT.

CAPÍTULO VI
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 13. A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente,
dentro dos quatro primeiros meses subsequentes ao término do exer-
cício social, para os fins previstos em lei e, extraordinariamente,
sempre que os interesses da ECT assim o exigirem, observados os
preceitos legais relativos às convocações e deliberações.

§ 1o Os trabalhos da Assembleia Geral serão presididos pelo
Presidente do Conselho de Administração, pelo seu substituto ou, na
ausência ou impedimento de ambos, pelo Presidente da ECT.

§ 2o Os membros do Conselho Fiscal, ou ao menos um deles,
deverão comparecer às reuniões da Assembléia Geral e responder aos
pedidos de informações formulados pela União.

Art. 14. Além das hipóteses previstas na Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, deverá, também, ser convocada a Assembléia
Geral para deliberar sobre as seguintes matérias:

I - reforma do Estatuto Social;

II - relatório da administração, demonstrações financeiras,
orçamento de capital e proposta de destinação dos lucros, aí incluída
a proposta de pagamento de dividendos ou de juros sobre o capital
próprio da ECT;

III - eleição dos membros dos conselhos de administração e fiscal;

IV - fixação da remuneração da Diretoria-Executiva e dos
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;

V - alienação, no todo ou em parte, das ações do capital
social de empresas controladas; renúncia a direitos de subscrição de
ações ou, ainda, emissão de quaisquer outros títulos ou valores mo-
biliários, no País ou no exterior;

VI - aquisição do controle ou de participação acionária em
sociedades empresárias já estabelecidas, além da constituição de sub-
sidiárias;

VII - promoção de operações de incorporação de empresas; e

VIII - as alterações do capital social.

CAPÍTULO VII
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 15. O Conselho de Administração é o órgão colegiado
responsável pela orientação geral dos negócios da ECT, pela de-
finição das diretrizes e objetivos corporativos, e pelo monitoramento
dos resultados.

Art. 16. O Conselho de Administração será composto por
sete membros, eleitos pela Assembleia Geral, sendo:

I - quatro indicados pelo Ministro de Estado das Comunica-
ções, dentre os quais o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho;

II - o Presidente da ECT;

III - um indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão; e

IV - um representante dos empregados, que será eleito por
voto direto de seus pares, conforme Lei no 12.353, de 28 de dezembro
de 2010.

§ 1o O representante dos empregados está sujeito a todos os
critérios e exigências para o cargo de conselheiro de administração
previstos em lei e neste Estatuto.

§ 2o O prazo de gestão dos membros do Conselho de Ad-
ministração será de dois anos, permitidas reeleições.

§ 3o O prazo de gestão do Conselho de Administração con-
tar-se-á a partir da data de posse de seus membros, e estender-se-á até
a investidura dos novos administradores eleitos.

§ 4o Na hipótese de reeleição, o prazo da nova gestão contar-
se-á a partir da data da eleição.

§ 5o Em caso de vacância no curso da gestão, o substituto
será eleito pelos Conselheiros remanescentes e servirá até a realização
da primeira Assembleia Geral.
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§ 6o Além das demais hipóteses previstas em lei, considerar-
se-á vago o cargo de membro do Conselho de Administração que,
sem causa justificada, deixar de exercer suas atribuições por mais de
duas reuniões consecutivas ou três alternadas.

§ 7o A remuneração dos membros do Conselho de Admi-
nistração, além do reembolso obrigatório das despesas de locomoção
e estadia necessárias ao desempenho da função, será fixada pela
Assembleia Geral.

§ 8o Fica facultada, mediante justificativa, eventual parti-
cipação de conselheiro na reunião, por videoconferência ou outro
meio de comunicação certificado que possa assegurar a participação
efetiva e a autenticidade do seu voto, que será considerado válido
para todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião.

§ 9o As atividades do Conselho de Administração reger-se-ão
por este Estatuto, por seu regimento interno e pela legislação aplicável.

Art. 17. O Conselho de Administração reunir-se-á ordina-
riamente uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que con-
vocado por seu Presidente ou por dois de seus membros, lavrando-se
ata de suas deliberações.

Parágrafo único. O Conselho de Administração reunir-se-á
ao menos uma vez por ano para avaliação da Diretoria-Executiva,
sem a presença do Presidente da ECT.

Art. 18. O Conselho de Administração deliberará por maioria
de votos, presente a maioria de seus membros, cabendo ao Presidente
do Conselho o voto de desempate.

Art. 19. A ECT disporá de auditoria interna, vinculada ao
Conselho de Administração.

Art. 20. Ao Conselho de Administração compete:

I - fixar a orientação geral dos negócios da ECT, estabe-
lecendo diretrizes e objetivos corporativos, inclusive sobre governança
corporativa, em consonância com a política do Governo Federal;

II - fiscalizar a gestão da Diretoria-Executiva;

III - aprovar:

a) os atos, acordos, contratos e convênios a serem firmados
pela ECT, conforme critérios estabelecidos no regimento interno do
conselho;

b) o Plano Estratégico;

c) as propostas apresentadas pela Diretoria-Executiva rela-
tivas a:

1. orçamento anual e o programa de investimentos da ECT;

2. desenvolvimento de atividades afins, bem como de outras
atividades compatíveis com a infraestrutura do serviço postal ou de
telegrama, nos termos do art. 4o, incisos III e IV, deste Estatuto, para
submissão ao Ministério das Comunicações;

3. fixação, reajuste e revisão de tarifas, preços públicos e prê-
mios ad valorem dos serviços postais prestados pela ECT em regime
de monopólio, para submissão ao Ministério das Comunicações;

4. contratação de financiamentos e empréstimos com o ob-
jetivo de atender ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços
da ECT;

5. atribuições dos membros da Diretoria-Executiva;

6. programa de metas e o pagamento aos empregados de
participação nos lucros e resultados;

7. programa de metas da Diretoria-Executiva e o pagamento
aos dirigentes de participação nos lucros;

8. Plano de Cargos, Carreiras e Salários da ECT;

9. Quadro Global de Efetivo Próprio da ECT;

10. aquisição, alienação e oneração de bens imóveis, con-
forme critérios estabelecidos no regimento interno do conselho;

11. contratação dos auditores independentes e a rescisão dos
respectivos contratos;

12. designação e destituição do titular da auditoria, observada
a legislação pertinente;

13. alterações do capital social;

14. estrutura organizacional; e

15. aquisição de controle ou participação acionária em so-
ciedades empresárias já estabelecidas, além da constituição de sub-
sidiárias;

d) o regimento interno do Conselho de Administração, bem
como o da Diretoria-Executiva, observado o disposto neste Estatuto;

e) o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna e acom-
panhar sua execução;

f) a criação de comitês de assessoramento para apoiar as
atividades do conselho;

g) as licenças e férias ao Presidente da ECT, definindo seu
substituto;

h) o relatório da administração, as demonstrações financeiras,
o orçamento de capital e a proposta de destinação dos lucros, aí
incluída a proposta de pagamento de dividendos ou de juros sobre o
capital próprio da ECT, para que sejam encaminhadas à consideração
da Assembleia Geral, na forma da legislação em vigor;

i) as alterações deste Estatuto; e

j) a remuneração da Diretoria-Executiva;

IV - monitorar periodicamente:

a) os resultados da gestão da Diretoria-Executiva;

b) os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação; e

c) os relatórios de auditorias dos órgãos de controle, ava-
liando o nível de atendimento às recomendações neles contidas;

V - avaliar, ao menos uma vez por ano, o desempenho dos
membros da Diretoria-Executiva, indicando a necessidade de afas-
tamentos ou substituições;

VI - determinar o valor acima do qual os atos ou operações,
embora de competência da Diretoria-Executiva, deverão ser a ele
submetidos, previamente, para aprovação;

VII - eleger os Vice-Presidentes, observado o art. 22 deste Estatuto;

VIII - decidir sobre outros assuntos estratégicos que lhe
forem submetidos pela Diretoria-Executiva; e

IX - decidir sobre os casos omissos deste Estatuto.

§ 1o As matérias previstas nas alíneas "c", itens 13 e 15, e
"h", "i" e "j", do inciso III, após aprovação do Conselho de Ad-
ministração, serão encaminhadas à deliberação da Assembleia Geral.

§ 2o O monitoramento de que trata o inciso IV deste artigo
poderá ser exercido isoladamente por qualquer conselheiro, o qual terá,
a qualquer tempo, acesso aos livros e papéis da ECT e às informações
sobre os contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer
outros atos que considere necessários ao desempenho de suas funções,
podendo requisitá-los, diretamente, ao Presidente da ECT.

CAPÍTULO VIII
DA DIRETORIA-EXECUTIVA

Art. 21. A Diretoria-Executiva é o órgão de Administração
da Empresa responsável pela gestão dos negócios, de acordo com a
orientação geral fixada pelo Conselho de Administração.

Art. 22. A Diretoria-Executiva será composta por:

I - um Presidente nomeado pelo Presidente da República, por
indicação do Ministro de Estado das Comunicações, e demissível ad

nutum; e

II - oito Vice-Presidentes.

§ 1o Os Vice-Presidentes serão eleitos pelo Conselho de
Administração, por indicação do Ministro de Estado das Comuni-
cações, e demissíveis ad nutum.

§ 2o O Presidente será substituído por um Vice-Presidente,
escolhido pelo Conselho de Administração, nos seus afastamentos ou
impedimentos eventuais e, interinamente, no caso de vacância.

§ 3o Além das hipóteses legais de vacância, será considerado
vago o cargo de Presidente e Vice-Presidente quando ocorrer o afas-
tamento do titular por mais de trinta dias, sem que tenha havido
autorização do Conselho de Administração ou da Diretoria-Executiva,
respectivamente.

§ 4o Os membros da Diretoria-Executiva, à exceção do Pre-
sidente, serão substituídos, nas suas ausências temporárias, afastamen-
tos ou impedimentos eventuais, por um dos demais Vice-Presidentes,
indicado pelo Presidente e aprovado pela Diretoria-Executiva.

§ 5o Ocorrendo a vacância de cargo de Vice-Presidente, este
será ocupado interinamente por outro Vice-Presidente, indicado pelo
Presidente e aprovado pela Diretoria-Executiva.

§ 6o As atividades da Diretoria-Executiva reger-se-ão por
este Estatuto, pelo seu regimento interno e pela legislação vigente
aplicável.

§ 7o A Diretoria-Executiva se reunirá, ordinariamente, uma
vez por semana, e, extraordinariamente, sempre que convocada por
seu Presidente ou pela maioria dos seus membros.

§ 8o A Diretoria-Executiva deliberará por maioria de votos,
presente a maioria dos seus membros, cabendo ao Presidente o voto
de qualidade, em caso de empate.

§ 9o O prazo de gestão do Presidente e dos Vice-Presidentes
será de dois anos, permitidas reconduções, no caso do Presidente e
reeleições, no caso dos Vice-Presidentes.

Art. 23. Compete à Diretoria-Executiva:

I - exercer a supervisão e o controle das atividades ad-
ministrativas e operacionais da ECT, baixando as normas internas
necessárias à orientação dessas atividades;

II - propor ao Conselho de Administração:

a) o orçamento anual e o programa de investimentos da ECT;

b) as atribuições dos membros da Diretoria-Executiva;

c) as alterações do capital social;

d) o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da ECT;

e) o Programa de Metas e o pagamento aos empregados de
participação nos lucros e resultados;

f) o Programa de Metas da Diretoria-Executiva e o paga-
mento aos dirigentes de participação nos lucros;

g) o Quadro Global de Efetivo Próprio da ECT;

h) as alterações deste Estatuto;

i) a estrutura organizacional;

j) o regimento interno da Diretoria-Executiva e suas alterações;

k) lista tríplice de candidatos com vistas à designação do
titular da Auditoria Interna, observada a legislação pertinente;

l) a fixação, o reajuste e a revisão de tarifas, preços públicos
e prêmios ad valorem dos serviços postais prestados pela ECT em
regime de monopólio;

m) a contratação de auditores independentes e a rescisão dos
respectivos contratos;

n) a contratação de financiamentos e empréstimos com o
objetivo de atender ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos ser-
viços da ECT;

o) a aquisição, a alienação e a oneração de bens imóveis,
conforme critérios estabelecidos no regimento interno do Conselho de
Administração;

p) a aquisição do controle ou a participação acionária em
sociedades empresárias já estabelecidas; e

q) o desenvolvimento de atividades afins, bem como de ou-
tras atividades compatíveis com a infraestrutura do serviço postal ou
de telegrama, nos termos do art. 4o, incisos III e IV, para enca-
minhamento ao Ministério das Comunicações;

III - aprovar:

a) os atos, acordos, contratos e convênios, ressalvado o dis-
posto no art. 20, podendo delegar tal atribuição a empregados ou a
outros órgãos da estrutura da ECT, conforme critérios estabelecidos
no regimento interno da Diretoria-Executiva;

b) os programas de trabalho e as medidas necessárias à
defesa dos interesses da ECT;

c) as propostas de designações e dispensas de ocupantes de
posições que são diretamente subordinadas à Diretoria-Executiva;

d) o relatório da administração e as demonstrações financeiras
da ECT, para encaminhamento ao Conselho de Administração;

e) o desdobramento do Plano Estratégico; e

f) as licenças e férias dos Vice-Presidentes;

IV - autorizar a venda, por terceiros, de selos e de outras
fórmulas de franqueamento postal, bem como a fabricação, impor-
tação e utilização de máquinas de franquear correspondência e ma-
trizes para estampagens de selo ou carimbo postal;

V - monitorar as atividades e os resultados da ECT;

VI - avaliar as estratégias de investimentos, capital, alocação
e captação de recursos; e

VII - fixar, reajustar e revisar preços e prêmios ad valorem

referentes à remuneração dos serviços prestados pela ECT em regime
concorrencial.
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Art. 24. São atribuições do Presidente:

I - dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades da ECT;

II - coordenar o planejamento estratégico da ECT;

III - exercer a representação institucional perante o Governo
e a sociedade de forma geral;

IV - manter o Conselho de Administração e o Conselho
Fiscal informados sobre as atividades da ECT;

V - convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria-
Executiva;

VI - submeter à deliberação da Diretoria-Executiva a con-
cessão de licenças e férias aos Vice-Presidentes;

VII - apresentar aos Conselhos de Administração e Fiscal os
resultados do exercício findo;

VIII - coordenar a elaboração, em conjunto com a Diretoria-
Executiva, do plano anual de trabalho e do relatório anual de gestão;

IX - expedir os atos de admissão, designação, promoção, trans-
ferência e dispensa de empregados, bem assim de nomeação e exo-
neração dos ocupantes das funções de chefia e demais funções de con-
fiança, de acordo com a legislação, este Estatuto e as normas da ECT;

X - assinar pela ECT, juntamente com um Vice-Presidente,
contratos, convênios, ajustes, acordos, ordens de pagamento, bem
como quaisquer outros atos que constituam ou alterem obrigações da
ECT, assim como aqueles que exonerem terceiros de obrigações para
com ela; e

XI - cumprir e fazer cumprir as deliberações emanadas do
Conselho de Administração e da Diretoria-Executiva.

Parágrafo único. As atribuições previstas nos incisos IX e X
poderão ser delegadas a empregados ou a outros órgãos da ECT, con-
forme critérios estabelecidos no regimento interno, mediante instru-
mento de mandato com fim específico ou delegação de competência.

Art. 25. São atribuições dos Vice-Presidentes:

I - supervisionar os resultados das atividades afetas à sua área
de atuação, nos termos do regimento interno da Diretoria-Executiva;

II - promover a qualidade e eficiência dos serviços de sua
área de atuação;

III - elaborar propostas de normas para apreciação da Di-
retoria-Executiva;

IV - trabalhar em conjunto com os demais integrantes da
gestão empresarial para a consecução dos objetivos e metas do pla-
nejamento estratégico; e

V - executar outras atribuições definidas pelo Conselho de
Administração.

Art. 26. A representação judicial e extrajudicial, a cons-
tituição de mandatários da ECT e a outorga de mandato judicial
competem, isoladamente, ao Presidente ou a qualquer dos Vice-Pre-
sidentes, nos limites de suas atribuições e poderes.

§ 1o Os instrumentos de mandato devem especificar os atos
ou as operações que poderão ser praticados e a duração do mandato.

§ 2o Os instrumentos de mandato serão válidos ainda que o
seu signatário deixe de integrar a Diretoria-Executiva da ECT, salvo
se o mandato for expressamente revogado.

CAPÍTULO IX
DO CONSELHO FISCAL

Art. 27. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da ECT,
devendo funcionar em caráter permanente, e será integrado por três
membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos anualmente
pela Assembléia Geral para o exercício de suas atribuições sendo:

I - dois membros titulares e respectivos suplentes indicados
pelo Ministro de Estado das Comunicações

II - um membro titular e respectivo suplente indicados pelo Mi-
nistro de Estado da Fazenda, como representantes do Tesouro Nacional.

§ 1o Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reu-
nião, elegerão o seu Presidente.

§ 2o O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada
mês, e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Pre-
sidente, por qualquer de seus membros ou pelo Conselho de Ad-
ministração.

§ 3o As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por
maioria simples.

§ 4o No caso de ausência, o membro do Conselho Fiscal será
substituído pelo respectivo suplente.

§ 5o No caso de vacância ou afastamento, o membro suplente
ocupará o cargo até que seja indicado o novo conselheiro para com-
plementar o prazo restante.

§ 6o O Presidente do Conselho Fiscal poderá solicitar à
Diretoria-Executiva a designação de pessoal qualificado para secre-
tariar o Conselho e prestar-lhe apoio técnico.

§ 7o Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exer-
cerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se
realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos.

§ 8o Além das demais hipóteses previstas em lei, considerar-
se-á vaga a função de membro do Conselho Fiscal que, sem causa
justificada, deixar de exercer suas atribuições por mais de duas reu-
niões consecutivas ou três alternadas.

§ 9o As atividades do Conselho Fiscal reger-se-ão por este Es-
tatuto, por seu regimento interno e pela legislação vigente aplicável.

Art. 28. Somente podem ser eleitos para o conselho fiscal
pessoas naturais, residentes no País, diplomadas em curso de nível
superior, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, ou
que tenham exercido por prazo mínimo de três anos, cargo de ad-
ministrador de empresa ou de conselheiro fiscal.

§ 1o Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal, além das
pessoas enumeradas nos parágrafos do art. 147 da Lei no 6.404, de
1976, membros de órgãos de administração e empregados da ECT e
o cônjuge ou parente, até terceiro grau, de administrador da Empresa,
bem como pessoas que tenham conflito de interesses com os negócios
da ECT.

§ 2o A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além
do reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estadia ne-
cessárias ao desempenho da função, será fixada pelo Assembleia
Geral, observadas as prescrições legais.

Art. 29. As deliberações do Conselho Fiscal serão lançadas
em livro de atas do próprio Conselho.

Parágrafo único. Os pareceres e representações do Conselho
Fiscal, ou de qualquer um de seus membros, poderão ser apresentados
e lidos na Assembleia Geral, independentemente de publicação e
ainda que a matéria não conste da ordem do dia.

Art. 30. Compete ao Conselho Fiscal:

I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos
administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e
estatutários;

II - acompanhar a gestão financeira e patrimonial da ECT e
fiscalizar a execução orçamentária, podendo examinar livros e do-
cumentos, bem como requisitar informações;

III - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo
constar do seu parecer as informações complementares que julgar
necessárias ou úteis;

IV - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração,
relativas a modificação do capital social, a planos de investimento ou
orçamentos de capital, distribuição de resultados, transformação, in-
corporação, fusão ou cisão;

V - dar ciência aos órgãos de administração e, se estes não
tomarem as providências cabíveis, à Assembleia Geral, dos erros,
fraudes ou crimes que constatar no exercício de suas atribuições, pra-
ticados em prejuízo dos interesses da ECT, para que sejam adotadas as
providências necessárias à proteção dos interesses da Empresa;

VI - acompanhar a execução do Plano Anual de Atividades
de Auditoria Interna;

VII - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais
demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela ECT;

VIII - examinar as demonstrações financeiras do exercício
social e sobre elas opinar; e

IX - elaborar e aprovar o seu regimento interno.

§ 1o Os membros do Conselho Fiscal assistirão às reuniões
do Conselho de Administração em que se deliberar sobre os assuntos
de que tratam os incisos III, IV e VIII.

§ 2o As atribuições e poderes conferidos por lei ou por este
Estatuto ao Conselho Fiscal não podem ser outorgados a outro órgão
da ECT.

Art. 31. Os órgãos da administração são obrigados, por meio
de comunicação por escrito, a colocar à disposição dos membros em
exercício do Conselho Fiscal, no prazo de dez dias, cópia das atas de
suas reuniões e, dentro de quinze dias de sua elaboração, cópia dos
balancetes e demais demonstrações financeiras periódicas, bem como
dos relatórios de execução do orçamento.

CAPÍTULO X
DOS DEVERES E DA RESPONSABILIDADE
DE ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS

Art. 32. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e
o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da ECT, sa-
tisfeitas as exigências do bem público e da função social da Empresa.

Art. 33. O administrador deve servir com lealdade à ECT e
manter reserva sobre seus negócios, sendo-lhe vedado:

I - praticar ato de liberalidade à custa da ECT;

II - tomar por empréstimo recursos ou bens da ECT, ou usar
os seus bens, serviços ou crédito em proveito próprio, de sociedade
em que tenha interesse ou de terceiros;

III - receber de terceiros qualquer modalidade de vantagem
pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo;

IV - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem
prejuízo para a ECT, as oportunidades comerciais de que tenha co-
nhecimento em razão do exercício de seu cargo;

V - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da ECT ou,
visando à obtenção de vantagens para si ou para outrem, deixar de
aproveitar oportunidades de negócio de interesse da ECT;

VI - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que
sabe necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir;

VII - intervir em operação em que, direta ou indiretamente,
sejam interessadas sociedades de que detenham participação superior
a dez por cento do capital social; e

VIII - intervir em qualquer operação social em que tiver
interesse conflitante com o da ECT.

§ 1o O impedimento referido no inciso VII aplica-se, ainda,
quando se tratar de empresa em que o administrador ocupe ou tenha
ocupado, em período imediatamente anterior à investidura na ECT,
cargo de gestão.

§ 2o Os impedimentos referidos neste artigo incluem as de-
liberações que a respeito tomarem os demais conselheiros ou di-
retores, cumprindo ao administrador em situação de impedimento
cientificar seus pares e fazer consignar, em ata de reunião do Con-
selho de Administração ou da Diretoria-Executiva, a natureza e ex-
tensão do seu interesse.

Art. 34. Sem prejuízo das vedações previstas em lei e neste
Estatuto, o conselheiro de administração representante dos empre-
gados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que
envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, in-
clusive matérias de previdência complementar e assistenciais, e nas
demais matérias onde fique configurado o conflito de interesse.

Art. 35. O administrador não é pessoalmente responsável
pelas obrigações que contrair em nome da ECT em virtude de ato
regular de gestão, respondendo, porém, civilmente, pelos prejuízos
que causar, quando proceder:

I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; e

II - com violação da lei ou do estatuto.

§ 1o O administrador não é responsável por atos ilícitos de
outros administradores, salvo se com eles for conivente, se negli-
genciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de
agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o ad-
ministrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de
reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê
ciência imediata e por escrito ao órgão da administração ou ao con-
selho fiscal.

§ 2o Os administradores são solidariamente responsáveis pe-
los prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres
impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da ECT,
ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles.

§ 3o Responderá solidariamente com o administrador quem,
com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, concorrer para
a prática de ato com violação da lei ou do estatuto.

Art. 36. Os membros do Conselho Fiscal têm os mesmos
deveres dos administradores e respondem pelos danos resultantes de
omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com
culpa ou dolo ou com violação da lei ou do estatuto.

§ 1o Os membros do Conselho Fiscal deverão exercer suas
funções no exclusivo interesse da ECT; considerar-se-á abusivo o
exercício da função com o fim de causar dano à Empresa, ou aos seus
acionistas ou administradores, ou de obter, para si ou para outrem,
vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar,
prejuízo para a ECT, a União ou os administradores.
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§ 2o O membro do Conselho Fiscal não é responsável pelos
atos ilícitos de outros membros, salvo se com eles for conivente ou
concorrer para a prática do ato.

§ 3o A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal por
omissão no cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela se
exime o membro dissidente que fizer consignar sua divergência em
ata da reunião do órgão e comunicá-la aos órgãos da administração e
a Assembléia Geral.

CAPÍTULO XI
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Art. 37. O exercício social compreenderá o período de 1o de
janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

Art. 38. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria-Exe-
cutiva fará elaborar as seguintes demonstrações financeiras, que de-
verão exprimir com clareza a situação do patrimônio da ECT e as
mutações ocorridas no exercício:

I - balanço patrimonial;

II - demonstração do resultado do exercício;

III - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

IV - demonstração do fluxo de caixa; e

V - demonstração do valor adicionado.

§ 1o As demonstrações financeiras de que trata o caput serão
auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de
Valores Mobiliários.

§ 2o As demonstrações financeiras, acompanhadas dos pa-
receres dos auditores independentes, da Auditoria Interna, do Con-
selho Fiscal e da manifestação do Conselho de Administração, serão
encaminhadas à consideração da Assembleia Geral.

Art. 39. O Conselho de Administração, efetuada a dedução
para atender a prejuízos acumulados e a provisão para o imposto
sobre a renda, submeterá à consideração da Assembleia Geral pro-
posta de destinação do resultado do exercício, observado o seguinte:

I - cinco por cento do lucro líquido para constituição da re-
serva legal, até que esta alcance vinte por cento do capital social; e

II - vinte e cinco por cento do lucro líquido ajustado, no
mínimo, para o pagamento de dividendos à União.

§ 1o Os prejuízos acumulados serão deduzidos, obrigato-
riamente, do lucro acumulado, das reservas de lucros e da reserva
legal, nessa ordem, para, só então, virem a ser deduzidos do capital
social, na forma prevista no art. 189 da Lei no 6.404, de 1976.

§ 2o A proposta de destinação do saldo, se houver, será
apresentada à consideração da Assembleia Geral, acompanhada de
manifestação dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Art. 40. Os administradores farão publicar em jornais de
grande circulação, até 30 de abril de cada ano, os seguintes do-
cumentos:

I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os
principais fatos administrativos do exercício findo; e

II - a cópia das demonstrações financeiras acompanhadas dos
pareceres dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Con-
selho de Administração.

CAPÍTULO XII
DO PESSOAL

Art. 41. O regime jurídico do pessoal da ECT será o da
Consolidação das Leis do Trabalho e respectiva legislação comple-
m e n t a r.

Art. 42. A contratação do pessoal permanente da ECT far-se-
á por meio de concurso público.

Art. 43. As funções gerenciais e técnicas, exercidas nas uni-
dades vinculadas diretamente à Diretoria-Executiva, poderão ser ocu-
padas por empregados do quadro de pessoal permanente, bem assim
por pessoas cedidas pela administração pública direta e indireta, ob-
servada a legislação em vigor.

Art. 44. Em âmbito regional, as funções gerenciais e técnicas
poderão ser exercidas por empregados do quadro de pessoal per-
manente, bem assim por pessoas cedidas pela administração pública
federal direta e indireta, observada a legislação em vigor.

Art. 45. Para funções de assessoramento especial à Diretoria-
Executiva, a ECT poderá contratar até dois assessores especiais para
cada um dos membros da Diretoria-Executiva, demissíveis ad nutum,
com comprovada experiência na atividade para a qual está sendo
contratado, com formação de nível superior em instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação, observados os requisitos e
critérios fixados pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 46. A ECT assegurará aos integrantes e ex-integrantes
da Diretoria-Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal o
custeio das despesas processuais e honorários advocatícios decor-
rentes de processos judiciais e administrativos contra eles instaurados,
pela prática de atos no exercício de suas atribuições legais e es-
tatutárias, nos casos em que não houver incompatibilidade com os
interesses da Empresa.

§ 1o O benefício previsto no caput aplica-se, no que couber
e a critério do Conselho de Administração, àqueles que figuram no
pólo passivo de processo judicial ou administrativo, em decorrência
de atos que tenham praticado no exercício de competências legais e
estatutárias delegadas pelos administradores.

§ 2o Os critérios para concessão do benefício mencionado no
caput e no § 1o serão definidos pelo Conselho de Administração,
ouvida a área jurídica da ECT.

§ 3o Se algum dos ocupantes dos cargos ou funções men-
cionadas no caput e no § 1o for condenado em decisão judicial
transitada em julgado, com fundamento em violação de lei ou do
Estatuto, ou decorrente de ato culposo ou doloso, deverá ressarcir à
ECT todos os custos e despesas decorrentes da defesa de que trata o
caput, além de eventuais prejuízos causados.

§ 4o A ECT poderá, na forma e extensão definidas pelo
Conselho de Administração, autorizar a contratação de seguro em
favor dos integrantes e ex-integrantes dos órgãos estatutários rela-
cionados no caput para resguardá-los de responsabilidade por atos
praticados no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, pelos
quais eventualmente possam vir a ser demandados judicial ou ad-
ministrativamente.

Art. 47. É vedado à ECT conceder financiamento, prestar
fiança ou aval a terceiros, sob qualquer modalidade, bem como realizar
contribuições ou conceder auxílios não consignados no orçamento.

Art. 48. A ECT proverá os meios necessários para garantir o
sigilo da correspondência e o tráfego postal e telegráfico, bem como
zelará pela segurança dos bens e haveres da empresa ou confiados a
sua guarda.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

SUBPROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PORTARIA No- 375, DE 16 DE MAIO DE 2011

Atribui à Procuradoria Regional Federal da
2ª Região a representação judicial da Uni-
versidade Federal do Triângulo Mineiro no
processo judicial nº 2009.51.51.050844-4
em trâmite perante o 3º Juizado Especial
Federal da Seção Judiciária do Rio de Ja-
neiro/RJ.

O SUBPROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi delegada pelo Procurador-Geral Federal, nos
termos da Portaria PGF nº 200, de 25 de fevereiro de 2008, re-
solve:

Art. 1º Atribuir à Procuradoria Regional Federal da 2ª Região
a representação judicial da Universidade Federal do Triângulo Mi-
neiro no processo judicial nº 2009.51.51.050844-4 em trâmite perante
o 3º Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Ja-
neiro/RJ.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, convalidando-se os atos anteriormente praticados.

ANTONIO ROBERTO BASSO

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO
ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO

DE MERCADO

PORTARIA No- 964, DE 16 DE MAIO DE 2011

Autoriza o funcionamento jurídico de so-
ciedade empresária de táxi aéreo.

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO ECONÔ-
MICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO SUBSTITU-
TO , designado pela Portaria nº 865, de 29 de abril de 2011, no uso da
competência outorgada pelo art. 39, inciso XXXVII, do Regimento
Interno da ANAC, com a redação dada pela Resolução nº 134, de 19
de janeiro de 2010, considerando o disposto na Portaria n° 190/GC-5,
de 20 de março de 2001 e tendo em vista o que consta no Processo
n° 60800.067305/2011-79, resolve:

Art. 1º Autorizar o funcionamento jurídico da sociedade em-
presária RUSSI E RUSSI TÁXI AÉREO LTDA, com sede social em
Itapema/SC, como empresa exploradora do serviço de transporte aé-
reo público não-regular na modalidade táxi aéreo, pelo prazo de 12
(doze) meses contados da data da publicação desta Portaria.

Parágrafo único. A exploração dos serviços referidos no ca-
put fica condicionada à outorga de autorização operacional pela Di-
retoria Colegiada da ANAC, após o atendimento dos requisitos téc-
nico-operacionais.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS EDUARDO PEREIRA DUARTE

PORTARIA No- 965, DE 16 DE MAIO DE 2011

Autoriza o funcionamento jurídico de so-
ciedade empresária de serviço aéreo espe-
cializado.

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO ECONÔ-
MICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO SUBSTITU-
TO , designado pela Portaria nº 865, de 29 de abril de 2011, no uso da
competência outorgada pelo art. 39, inciso XXXVII, do Regimento
Interno da ANAC, com a redação dada pela Resolução nº 134, de 19
de janeiro de 2010, considerando o disposto na Portaria n° 190/GC-5,
de 20 de março de 2001 e tendo em vista o que consta no Processo
n° 60800.050102/2011-43, resolve:

Art. 1º Autorizar o funcionamento jurídico da sociedade em-
presária TIME NEWS SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS
LTDA com sede social em Carapicuíba/SP, como empresa de serviço
aéreo público especializado nas atividades aerofotografia, aerocine-
matografia, aeroinspeção e aeropublicidade, pelo prazo de 12 (doze)
meses contados da data da publicação desta Portaria.

Parágrafo único. A exploração dos serviços referidos no ca-
put fica condicionada à outorga de autorização operacional pela Di-
retoria Colegiada da ANAC, após o atendimento dos requisitos téc-
nico-operacionais.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS EDUARDO PEREIRA DUARTE

Presidência da República
.

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA

MENSAGEM

Nº 129, de 16 de maio de 2011.Restituição ao Congresso Nacional de
autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma na Lei nº
12.405, de 16 de maio de 2011.

Nº 130, de 16 de maio de 2011. Encaminhamento ao Senado Federal,
para apreciação, do nome do Senhor José Jorge Alcazar Almeida,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Especial do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República de Serra Leoa.

Nº 131, de 16 de maio de 2011. Encaminhamento ao Senado Federal,
para apreciação, do nome do Senhor PAULO AMERICO VEIGA
WOLOWSKI, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República do Congo, exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Centroafricana.

Nº 132, de 16 de maio de 2011. Encaminhamento ao Senado Federal,
para apreciação, do nome do Senhor FRANCISCO CARLOS SOA-
RES LUZ, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República Unida da Tanzânia,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à União de Comores
e a Seicheles.

Nº 133, de 16 de maio de 2011. Encaminhamento ao Senado Federal,
para apreciação, do nome do Senhor Paulo Sérgio Traballi Bozzi,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Especial do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad e Tobago.

Nº 134, de 16 de maio de 2011. Indicação à Câmara dos Deputados
do nome do Senhor Deputado Hugo Leal para exercer a função de
Vice-Líder do Governo.

No 135, de 16 de maio de 2011. Indicação à Câmara dos Deputados
do nome da Senhora Deputada Rebecca Garcia para exercer a função
de Vice-Líder do Governo.

Nº 136, de 16 de maio de 2011. Encaminhamento ao Senado Federal,
para apreciação, do nome do Senhor Marcelo Pacheco dos Guaranys
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Aviação Civil
- ANAC.
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