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Apresentação
As obras de legislação do Senado Federal visam a permitir o acesso do cidadão
à legislação em vigor relativa a temas específicos de interesse público.
Tais coletâneas incluem dispositivos constitucionais, códigos ou leis principais
sobre o tema, além de normas correlatas e acordos internacionais relevantes,
a depender do assunto. Por meio de compilação atualizada e fidedigna,
apresenta-se ao leitor um painel consistente para estudo e consulta.
O índice temático, quando apresentado, oferece verbetes com tópicos de relevo,
tornando fácil e rápida a consulta a dispositivos de interesse mais pontual.
Na Livraria Virtual do Senado (www.senado.leg.br/livraria), além das obras
impressas disponíveis para compra direta, o leitor encontra e-books para
download imediato e gratuito.

Apresentação

Sugestões e críticas podem ser registradas na página da Livraria e certamente
contribuirão para o aprimoramento de nossos livros e periódicos.
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Dispositivos constitucionais
pertinentes

Constituição
da República Federativa do Brasil
�������������������������������������������������������������������������������
TÍTULO III – Da Organização do Estado
�������������������������������������������������������������������������������
CAPÍTULO II – Da União
�������������������������������������������������������������������������������
Art. 21. Compete à União:
�������������������������������������������������������������������������������
IX – elaborar e executar planos nacionais
e regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social;
�������������������������������������������������������������������������������

Governança pública

Art. 22. Compete privativamente à União
legislar sobre:
�������������������������������������������������������������������������������
XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as
administrações públicas diretas, autárquicas
e fundacionais da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, obedecido o disposto
no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e
sociedades de economia mista, nos termos do
art. 173, § 1o, III;
�������������������������������������������������������������������������������
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ou de bairros, através de manifestação de, pelo
menos, cinco por cento do eleitorado;
�������������������������������������������������������������������������������
Art. 31. A fiscalização do Município será
exercida pelo Poder Legislativo Municipal,
mediante controle externo, e pelos sistemas de
controle interno do Poder Executivo Municipal,
na forma da lei.
§ 1o O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais
de Contas dos Estados ou do Município ou dos
Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
§ 2o O parecer prévio, emitido pelo órgão
competente sobre as contas que o Prefeito deve
anualmente prestar, só deixará de prevalecer
por decisão de dois terços dos membros da
Câmara Municipal.
§ 3o As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de
qualquer contribuinte, para exame e apreciação,
o qual poderá questionar-lhes a legitimidade,
nos termos da lei.
�������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO IV – Dos Municípios

CAPÍTULO VII – Da Administração
Pública
SEÇÃO I – Disposições Gerais

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços
dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos
nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
�������������������������������������������������������������������������������
XII – cooperação das associações representativas no planejamento municipal;
XIII – iniciativa popular de projetos de lei
de interesse específico do Município, da cidade

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:
�������������������������������������������������������������������������������
XXI – ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusu-

SEÇÃO II – Dos Servidores Públicos
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de
política de administração e remuneração de
pessoal, integrado por servidores designados
pelos respectivos Poderes.1
Nota do Editor (NE): o caput deste artigo teve a
sua aplicação suspensa em caráter liminar, por força
da ADI no 2.135. Redação anterior: “A União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico
1

�������������������������������������������������������������������������������
§ 2o A União, os Estados e o Distrito Federal
manterão escolas de governo para a formação
e o aperfeiçoamento dos servidores públicos,
constituindo-se a participação nos cursos um
dos requisitos para a promoção na carreira,
facultada, para isso, a celebração de convênios
ou contratos entre os entes federados.
�������������������������������������������������������������������������������
§ 7o Lei da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes
da economia com despesas correntes em cada
órgão, autarquia e fundação, para aplicação no
desenvolvimento de programas de qualidade e
produtividade, treinamento e desenvolvimento,
modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de
adicional ou prêmio de produtividade.
�������������������������������������������������������������������������������
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo
exercício os servidores nomeados para cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso
público.
�������������������������������������������������������������������������������
§ 4o Como condição para a aquisição da
estabilidade, é obrigatória a avaliação especial
de desempenho por comissão instituída para
essa finalidade.
�������������������������������������������������������������������������������
SEÇÃO IV – Das Regiões
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União
poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu
desenvolvimento e à redução das desigualdades
regionais.
§ 1o Lei complementar disporá sobre:
�������������������������������������������������������������������������������
II – a composição dos organismos regionais
que executarão, na forma da lei, os planos
regionais, integrantes dos planos nacionais de
desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.
único e planos de carreira para os servidores da
administração pública direta, das autarquias e das
fundações públicas”.

Dispositivos constitucionais pertinentes

las que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta,
nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações;
�������������������������������������������������������������������������������
§ 1o A publicidade dos atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou
de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos.
�������������������������������������������������������������������������������
§ 3o A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública
direta e indireta, regulando especialmente:
I – as reclamações relativas à prestação dos
serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna,
da qualidade dos serviços;
�������������������������������������������������������������������������������
§ 8o A autonomia gerencial, orçamentária
e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada
mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por
objeto a fixação de metas de desempenho para
o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
�������������������������������������������������������������������������������
II – os controles e critérios de avaliação de
desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;
�������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������
TÍTULO IV – Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I – Do Poder Legislativo
�������������������������������������������������������������������������������
SEÇÃO II – Das Atribuições do Congresso
Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52,
dispor sobre todas as matérias de competência
da União, especialmente sobre:
�������������������������������������������������������������������������������
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito,
dívida pública e emissões de curso forçado;
�������������������������������������������������������������������������������
IV – planos e programas nacionais, regionais
e setoriais de desenvolvimento;
�������������������������������������������������������������������������������
IX – organização administrativa, judiciária,
do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização
judiciária e do Ministério Público do Distrito
Federal;
X – criação, transformação e extinção de
cargos, empregos e funções públicas, observado
o que estabelece o art. 84, VI, “b”;
XI – criação e extinção de Ministérios e
órgãos da administração pública;
�������������������������������������������������������������������������������

Governança pública

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
�������������������������������������������������������������������������������
X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
�������������������������������������������������������������������������������
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SEÇÃO VIII – Do Processo Legislativo
�������������������������������������������������������������������������������
SUBSEÇÃO III – Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comis-

são da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente
da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da
República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.
§ 1o São de iniciativa privativa do Presidente
da República as leis que:
�������������������������������������������������������������������������������
II – disponham sobre:
�������������������������������������������������������������������������������
b) organização administrativa e judiciária,
matéria tributária e orçamentária, serviços
públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria;
d) organização do Ministério Público e da
Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública, observado o disposto
no art. 84, VI;
�������������������������������������������������������������������������������
§ 2o A iniciativa popular pode ser exercida
pela apresentação à Câmara dos Deputados de
projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por
cento do eleitorado nacional, distribuído pelo
menos por cinco Estados, com não menos de
três décimos por cento dos eleitores de cada
um deles.
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o
Presidente da República poderá adotar medidas
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.
§ 1o É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
I – relativa a:
�������������������������������������������������������������������������������
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais
e suplementares, ressalvado o previsto no
art. 167, § 3o;
�������������������������������������������������������������������������������

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da
União e das entidades da administração direta
e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e
renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e
pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único.  Prestará contas qualquer
pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos
ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
I – apreciar as contas prestadas anualmente
pelo Presidente da República, mediante parecer
prévio que deverá ser elaborado em sessenta
dias a contar de seu recebimento;
II – julgar as contas dos administradores e
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao
erário público;
III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta,
incluídas as fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, excetuadas as nomeações
para cargo de provimento em comissão, bem
como a das concessões de aposentadorias,
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias
posteriores que não alterem o fundamento legal
do ato concessório;
IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de
Comissão técnica ou de inquérito, inspeções
e auditorias de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, nas
unidades administrativas dos Poderes Legisla-

tivo, Executivo e Judiciário, e demais entidades
referidas no inciso II;
V – fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a
União participe, de forma direta ou indireta,
nos termos do tratado constitutivo;
VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer
recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos
congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou
a Município;
VII – prestar as informações solicitadas
pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas
Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial e sobre
resultados de auditorias e inspeções realizadas;
VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de
ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá,
entre outras cominações, multa proporcional ao
dano causado ao erário;
IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X – sustar, se não atendido, a execução do ato
impugnado, comunicando a decisão à Câmara
dos Deputados e ao Senado Federal;
XI – representar ao Poder competente sobre
irregularidades ou abusos apurados.
�������������������������������������������������������������������������������
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos
órgãos e entidades da administração federal,
bem como da aplicação de recursos públicos
por entidades de direito privado;
III – exercer o controle das operações de
crédito, avais e garantias, bem como dos direitos
e haveres da União;
IV – apoiar o controle externo no exercício
de sua missão institucional.

Dispositivos constitucionais pertinentes

SEÇÃO IX – Da Fiscalização Contábil,
Financeira e Orçamentária
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§ 1o Os responsáveis pelo controle interno,
ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência
ao Tribunal de Contas da União, sob pena de
responsabilidade solidária.
§ 2o Qualquer cidadão, partido político,
associação ou sindicato é parte legítima para,
na forma da lei, denunciar irregularidades ou
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da
União.
�������������������������������������������������������������������������������
CAPÍTULO II – Do Poder Executivo
�������������������������������������������������������������������������������
SEÇÃO II – Das Atribuições do Presidente
da República
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
I – nomear e exonerar os Ministros de
Estado;
II – exercer, com o auxílio dos Ministros de
Estado, a direção superior da administração
federal;
�������������������������������������������������������������������������������
VI – dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar
aumento de despesa nem criação ou extinção
de órgãos públicos;
�������������������������������������������������������������������������������

Governança pública

SEÇÃO IV – Dos Ministros de Estado
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Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e
um anos e no exercício dos direitos políticos.
Parágrafo único.  Compete ao Ministro de
Estado, além de outras atribuições estabelecidas
nesta Constituição e na lei:
I – exercer a orientação, coordenação e
supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência
e referendar os atos e decretos assinados pelo
Presidente da República;
II – expedir instruções para a execução das
leis, decretos e regulamentos;
III – apresentar ao Presidente da República
relatório anual de sua gestão no Ministério;

IV – praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas
pelo Presidente da República.
�������������������������������������������������������������������������������
CAPÍTULO III – Do Poder Judiciário
SEÇÃO I – Disposições Gerais
�������������������������������������������������������������������������������
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do
Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes
princípios:
�������������������������������������������������������������������������������
IV – previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo
de vitaliciamento a participação em curso
oficial ou reconhecido por escola nacional de
formação e aperfeiçoamento de magistrados;
�������������������������������������������������������������������������������
SEÇÃO II – Do Supremo Tribunal Federal
�������������������������������������������������������������������������������
Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça
compõe-se de 15 (quinze) membros com
mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma)
recondução, sendo:
�������������������������������������������������������������������������������
§ 4o Compete ao Conselho o controle da
atuação administrativa e financeira do Poder
Judiciário e do cumprimento dos deveres
funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de
outras atribuições que lhe forem conferidas
pelo Estatuto da Magistratura:
�������������������������������������������������������������������������������
VI – elaborar semestralmente relatório
estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes
órgãos do Poder Judiciário;
VII – elaborar relatório anual, propondo
as providências que julgar necessárias, sobre
a situação do Poder Judiciário no País e as
atividades do Conselho, o qual deve integrar
mensagem do Presidente do Supremo Tribunal
Federal a ser remetida ao Congresso Nacional,
por ocasião da abertura da sessão legislativa.
�������������������������������������������������������������������������������

CAPÍTULO II – Das Finanças Públicas
�������������������������������������������������������������������������������
SEÇÃO II – Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
�������������������������������������������������������������������������������
§ 4 o Os planos e programas nacionais,
regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o
plano plurianual e apreciados pelo Congresso
Nacional.
�������������������������������������������������������������������������������
Art. 167. São vedados:
I – o início de programas ou projetos não
incluídos na lei orçamentária anual;
�������������������������������������������������������������������������������
TÍTULO VII – Da Ordem Econômica e
Financeira
CAPÍTULO I – Dos Princípios Gerais da
Atividade Econômica
�������������������������������������������������������������������������������
Art. 174. Como agente normativo e regulador
da atividade econômica, o Estado exercerá, na
forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante
para o setor público e indicativo para o setor
privado.
§ 1o A lei estabelecerá as diretrizes e bases
do planejamento do desenvolvimento nacional
equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.
�������������������������������������������������������������������������������
CAPÍTULO II – Da Política Urbana
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal,
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem

por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
§ 1o O plano diretor, aprovado pela Câmara
Municipal, obrigatório para cidades com mais
de vinte mil habitantes, é o instrumento básico
da política de desenvolvimento e de expansão
urbana.
�������������������������������������������������������������������������������
CAPÍTULO III – Da Política Agrícola e
Fundiária e da Reforma Agrária
�������������������������������������������������������������������������������
Art. 187. A política agrícola será planejada
e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo
produtores e trabalhadores rurais, bem como
dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta,
especialmente:
I – os instrumentos creditícios e fiscais;
II – os preços compatíveis com os custos
de produção e a garantia de comercialização;
III – o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
IV – a assistência técnica e extensão rural;
V – o seguro agrícola;
VI – o cooperativismo;
VII – a eletrificação rural e irrigação;
VIII – a habitação para o trabalhador rural.
§ 1o Incluem-se no planejamento agrícola
as atividades agroindustriais, agropecuárias,
pesqueiras e florestais.
§ 2o Serão compatibilizadas as ações de
política agrícola e de reforma agrária.
�������������������������������������������������������������������������������
TÍTULO VIII – Da Ordem Social
CAPÍTULO I – Disposição Geral
Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar
e a justiça sociais.
CAPÍTULO II – Da Seguridade Social
�������������������������������������������������������������������������������

Dispositivos constitucionais pertinentes

TÍTULO VI – Da Tributação e do
Orçamento
�������������������������������������������������������������������������������
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SEÇÃO II – Da Saúde
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e
serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo
sua execução ser feita diretamente ou através
de terceiros e, também, por pessoa física ou
jurídica de direito privado.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado
de acordo com as seguintes diretrizes:
I – descentralização, com direção única em
cada esfera de governo;
II – atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem prejuízo
dos serviços assistenciais;
III – participação da comunidade.
�������������������������������������������������������������������������������
§ 4o Os gestores locais do sistema único de
saúde poderão admitir agentes comunitários
de saúde e agentes de combate às endemias por
meio de processo seletivo público, de acordo
com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
�������������������������������������������������������������������������������
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SEÇÃO IV – Da Assistência Social
�������������������������������������������������������������������������������
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Art. 204. As ações governamentais na área da
assistência social serão realizadas com recursos
do orçamento da seguridade social, previstos no
art. 195, além de outras fontes, e organizadas
com base nas seguintes diretrizes:
I – descentralização político-administrativa,
cabendo a coordenação e as normas gerais à
esfera federal e a coordenação e a execução
dos respectivos programas às esferas estadual e
municipal, bem como a entidades beneficentes
e de assistência social;

II – participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação
das políticas e no controle das ações em todos
os níveis.
�������������������������������������������������������������������������������
CAPÍTULO III – Da Educação, da Cultura e
do Desporto
SEÇÃO I – Da Educação
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios:
�������������������������������������������������������������������������������
VI – gestão democrática do ensino público,
na forma da lei;
VII – garantia de padrão de qualidade;
�������������������������������������������������������������������������������
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de
gestão financeira e patrimonial, e obedecerão
ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão.
�������������������������������������������������������������������������������
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime
de colaboração seus sistemas de ensino.
§ 1o A União organizará o sistema federal de
ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá,
em matéria educacional, função redistribuitiva
e supletiva, de forma a garantir equalização de
oportunidades educacionais e padrão mínimo
de qualidade do ensino mediante assistência
técnica e financeira aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios.
�������������������������������������������������������������������������������
SEÇÃO II – Da Cultura
�������������������������������������������������������������������������������
§ 3o A lei estabelecerá o Plano Nacional
de Cultura, de duração plurianual, visando ao

Art. 216. Constituem patrimônio cultural
brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação,
à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
�������������������������������������������������������������������������������
§ 1o O Poder Público, com a colaboração
da comunidade, promoverá e protegerá o
patrimônio cultural brasileiro, por meio de
inventários, registros, vigilância, tombamento
e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
§ 2o Cabem à administração pública, na
forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua
consulta a quantos dela necessitem.
�������������������������������������������������������������������������������
Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura,
organizado em regime de colaboração, de
forma descentralizada e participativa, institui
um processo de gestão e promoção conjunta
de políticas públicas de cultura, democráticas
e permanentes, pactuadas entre os entes da
Federação e a sociedade, tendo por objetivo
promover o desenvolvimento humano, social
e econômico com pleno exercício dos direitos
culturais.
§ 1o O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e nas
suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional
de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios:
�������������������������������������������������������������������������������
IV – cooperação entre os entes federados,
os agentes públicos e privados atuantes na área
cultural;
V – integração e interação na execução das
políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas;
�������������������������������������������������������������������������������
VIII – autonomia dos entes federados e das
instituições da sociedade civil;

IX – transparência e compartilhamento das
informações;
X – democratização dos processos decisórios
com participação e controle social;
XI – descentralização articulada e pactuada
da gestão, dos recursos e das ações;
�������������������������������������������������������������������������������
§ 2o Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da
Federação:
I – órgãos gestores da cultura;
II – conselhos de política cultural;
III – conferências de cultura;
IV – comissões intergestores;
V – planos de cultura;
VI – sistemas de financiamento à cultura;
VII – sistemas de informações e indicadores
culturais;
VIII – programas de formação na área da
cultura; e
IX – sistemas setoriais de cultura.
§ 3o Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem
como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo.
§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas
de cultura em leis próprias.
�������������������������������������������������������������������������������
CAPÍTULO IV – Da Ciência, Tecnologia e
Inovação
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará
o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.
�������������������������������������������������������������������������������
§ 3o O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa,
tecnologia e inovação, inclusive por meio do
apoio às atividades de extensão tecnológica,
e concederá aos que delas se ocupem meios e
condições especiais de trabalho.
�������������������������������������������������������������������������������
§ 6o O Estado, na execução das atividades
previstas no caput, estimulará a articulação
entre entes, tanto públicos quanto privados,
nas diversas esferas de governo.
�������������������������������������������������������������������������������

Dispositivos constitucionais pertinentes

desenvolvimento cultural do País e à integração
das ações do poder público que conduzem à:
�������������������������������������������������������������������������������
III – formação de pessoal qualificado para a
gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
�������������������������������������������������������������������������������
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Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar
instrumentos de cooperação com órgãos e
entidades públicos e com entidades privadas,
inclusive para o compartilhamento de recursos
humanos especializados e capacidade instalada,
para a execução de projetos de pesquisa, de
desenvolvimento científico e tecnológico e de
inovação, mediante contrapartida financeira ou
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não financeira assumida pelo ente beneficiário,
na forma da lei.
Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes,
tanto públicos quanto privados, com vistas a
promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.
�������������������������������������������������������������������������������
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Lei no 10.180/2001
Organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração
Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, e
dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória no 2.112-88,
de 2001, que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente,
para os efeitos do disposto no parágrafo único
do art. 62 da Constituição Federal, promulgo
a seguinte Lei:

CAPÍTULO II – Da Organização e das
Competências

TÍTULO I – Da Organização Sistêmica
CAPÍTULO ÚNICO – Das Disposições
Preliminares

Art. 4o Integram o Sistema de Planejamento e
de Orçamento Federal:
I – o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como órgão central;
II – órgãos setoriais;
III – órgãos específicos.
§ 1o Os órgãos setoriais são as unidades de
planejamento e orçamento dos Ministérios, da
Advocacia-Geral da União, da Vice-Presidência
e da Casa Civil da Presidência da República.
§ 2 o Os órgãos específicos são aqueles
vinculados ou subordinados ao órgão central
do Sistema, cuja missão está voltada para as
atividades de planejamento e orçamento.
§ 3o Os órgãos setoriais e específicos ficam
sujeitos à orientação normativa e à supervisão
técnica do órgão central do Sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura
administrativa estiverem integrados.
§ 4o As unidades de planejamento e orçamento das entidades vinculadas ou subordinadas aos Ministérios e órgãos setoriais ficam
sujeitas à orientação normativa e à supervisão
técnica do órgão central e também, no que
couber, do respectivo órgão setorial.
§ 5o O órgão setorial da Casa Civil da Presidência da República tem como área de atuação
todos os órgãos integrantes da Presidência da
República, ressalvados outros determinados em
legislação específica.

Art. 1o Serão organizadas sob a forma de
sistemas as atividades de planejamento e de
orçamento federal, de administração financeira
federal, de contabilidade federal e de controle
interno do Poder Executivo Federal.
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TÍTULO II – Do Sistema de Planejamento e
de Orçamento Federal
CAPÍTULO I – Das Finalidades
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Art. 2o O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal tem por finalidade:
I – formular o planejamento estratégico
nacional;
II – formular planos nacionais, setoriais e regionais de desenvolvimento econômico e social;
III – formular o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais;
IV – gerenciar o processo de planejamento
e orçamento federal;
V – promover a articulação com os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, visando a
compatibilização de normas e tarefas afins aos
diversos Sistemas, nos planos federal, estadual,
distrital e municipal.

Art. 3o O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal compreende as atividades de
elaboração, acompanhamento e avaliação de
planos, programas e orçamentos, e de realização
de estudos e pesquisas socioeconômicas.

Art. 6o Sem prejuízo das competências constitucionais e legais de outros Poderes e órgãos
da Administração Pública Federal, os órgãos
integrantes do Sistema de Planejamento e de
Orçamento Federal e as unidades responsáveis
pelo planejamento e orçamento dos demais
Poderes realizarão o acompanhamento e a
avaliação dos planos e programas respectivos.
SEÇÃO I – Do Planejamento Federal
Art. 7o Compete às unidades responsáveis
pelas atividades de planejamento:
I – elaborar e supervisionar a execução de
planos e programas nacionais e setoriais de
desenvolvimento econômico e social;
II – coordenar a elaboração dos projetos
de lei do plano plurianual e o item, metas e
prioridades da Administração Pública Federal, integrantes do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias, bem como de suas alterações,
compatibilizando as propostas de todos os
Poderes, órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Federal com os objetivos
governamentais e os recursos disponíveis;
III – acompanhar física e financeiramente
os planos e programas referidos nos incisos I
e II deste artigo, bem como avaliá-los, quanto
à eficácia e efetividade, com vistas a subsidiar
o processo de alocação de recursos públicos,
a política de gastos e a coordenação das ações
do governo;
IV – assegurar que as unidades administrativas responsáveis pela execução dos programas,
projetos e atividades da Administração Pública
Federal mantenham rotinas de acompanhamento e avaliação da sua programação;
V – manter sistema de informações relacionados a indicadores econômicos e sociais,
assim como mecanismos para desenvolver

previsões e informação estratégica sobre
tendências e mudanças no âmbito nacional e
internacional;
VI – identificar, analisar e avaliar os investimentos estratégicos do Governo, suas fontes de
financiamento e sua articulação com os investimentos privados, bem como prestar o apoio
gerencial e institucional à sua implementação;
VII – realizar estudos e pesquisas socioeconômicas e análises de políticas públicas;
VIII – estabelecer políticas e diretrizes gerais
para a atuação das empresas estatais.
Parágrafo único. Consideram-se empresas
estatais, para efeito do disposto no inciso VIII,
as empresas públicas, as sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas
e demais empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital
social com direito a voto.
SEÇÃO II – Do Orçamento Federal
Art. 8o Compete às unidades responsáveis
pelas atividades de orçamento:
I – coordenar, consolidar e supervisionar
a elaboração dos projetos da lei de diretrizes
orçamentárias e da lei orçamentária da União,
compreendendo os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas
estatais;
II – estabelecer normas e procedimentos
necessários à elaboração e à implementação dos
orçamentos federais, harmonizando-os com o
plano plurianual;
III – realizar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento
do processo orçamentário federal;
IV – acompanhar e avaliar a execução
orçamentária e financeira, sem prejuízo da
competência atribuída a outros órgãos;
V – estabelecer classificações orçamentárias,
tendo em vista as necessidades de sua harmonização com o planejamento e o controle;
VI – propor medidas que objetivem a consolidação das informações orçamentárias das
diversas esferas de governo.

Governança pública

Art. 5 o Sem prejuízo das competências
constitucionais e legais de outros Poderes, as
unidades responsáveis pelos seus orçamentos
ficam sujeitas à orientação normativa do órgão
central do Sistema.
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TÍTULO III – Do Sistema de Administração
Financeira Federal
CAPÍTULO I – Das Finalidades
Art. 9o O Sistema de Administração Financeira Federal visa ao equilíbrio financeiro do
Governo Federal, dentro dos limites da receita
e despesa públicas.
CAPÍTULO II – Da Organização e das
Competências
Art. 10. O Sistema de Administração Financeira Federal compreende as atividades
de programação financeira da União, de administração de direitos e haveres, garantias e
obrigações de responsabilidade do Tesouro
Nacional e de orientação técnico-normativa
referente à execução orçamentária e financeira.

Governança pública

Art. 11. Integram o Sistema de Administração
Financeira Federal:
I – a Secretaria do Tesouro Nacional, como
órgão central;
II – órgãos setoriais.
§ 1o Os órgãos setoriais são as unidades de
programação financeira dos Ministérios, da
Advocacia-Geral da União, da Vice-Presidência
e da Casa Civil da Presidência da República.
§ 2o Os órgãos setoriais ficam sujeitos à
orientação normativa e à supervisão técnica
do órgão central do Sistema, sem prejuízo da
subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados.
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Art. 12. Compete às unidades responsáveis
pelas atividades do Sistema de Administração
Financeira Federal:
I – zelar pelo equilíbrio financeiro do Tesouro Nacional;
II – administrar os haveres financeiros e
mobiliários do Tesouro Nacional;
III – elaborar a programação financeira do
Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do
Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da
política de financiamento da despesa pública;
IV – gerir a dívida pública mobiliária federal e a dívida externa de responsabilidade do
Tesouro Nacional;

V – controlar a dívida decorrente de operações de crédito de responsabilidade, direta e
indireta, do Tesouro Nacional;
VI – administrar as operações de crédito
sob a responsabilidade do Tesouro Nacional;
VII – manter controle dos compromissos
que onerem, direta ou indiretamente, a União
junto a entidades ou organismos internacionais;
VIII – editar normas sobre a programação
financeira e a execução orçamentária e financeira, bem como promover o acompanhamento,
a sistematização e a padronização da execução
da despesa pública;
IX – promover a integração com os demais
Poderes e esferas de governo em assuntos de
administração e programação financeira.
Art. 13. Subordinam-se tecnicamente à Secretaria do Tesouro Nacional os representantes
do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais, ou
órgãos equivalentes das entidades da administração indireta, controladas direta ou indiretamente pela União.
Parágrafo único. Os representantes do Tesouro Nacional nos conselhos fiscais deverão
ser, preferencialmente, servidores integrantes
da carreira Finanças e Controle que não estejam em exercício nas áreas de controle interno
no ministério ou órgão equivalente ao qual a
entidade esteja vinculada.
TÍTULO IV – Do Sistema de Contabilidade
Federal
CAPÍTULO I – Das Finalidades
Art. 14. O Sistema de Contabilidade Federal
visa a evidenciar a situação orçamentária, financeira e patrimonial da União.
Art. 15. O Sistema de Contabilidade Federal
tem por finalidade registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária,
financeira e patrimonial da União e evidenciar:
I – as operações realizadas pelos órgãos ou
entidades governamentais e os seus efeitos sobre a estrutura do patrimônio da União;
II – os recursos dos orçamentos vigentes, as
alterações decorrentes de créditos adicionais, as
receitas prevista e arrecadada, a despesa empe-

CAPÍTULO II – Da Organização e das
Competências
Art. 16. O Sistema de Contabilidade Federal
compreende as atividades de registro, de tratamento e de controle das operações relativas
à administração orçamentária, financeira e
patrimonial da União, com vistas à elaboração
de demonstrações contábeis.
Art. 17. Integram o Sistema de Contabilidade
Federal:
I – a Secretaria do Tesouro Nacional, como
órgão central;
II – órgãos setoriais.
§ 1o Os órgãos setoriais são as unidades de
gestão interna dos Ministérios e da AdvocaciaGeral da União.
§ 2o O órgão de controle interno da Casa
Civil exercerá também as atividades de órgão
setorial contábil de todos os órgãos integrantes
da Presidência da República, da Vice-Presidência da República, além de outros determinados
em legislação específica.
§ 3o Os órgãos setoriais ficam sujeitos à
orientação normativa e à supervisão técnica
do órgão central do Sistema, sem prejuízo da
subordinação ao órgão em cuja estrutura administrativa estiverem integrados.

Art. 18. Compete às unidades responsáveis
pelas atividades do Sistema de Contabilidade
Federal:
I – manter e aprimorar o Plano de Contas
Único da União;
II – estabelecer normas e procedimentos
para o adequado registro contábil dos atos e
dos fatos da gestão orçamentária, financeira
e patrimonial nos órgãos e nas entidades da
Administração Pública Federal;
III – com base em apurações de atos e fatos
inquinados de ilegais ou irregulares, efetuar os
registros pertinentes e adotar as providências
necessárias à responsabilização do agente,
comunicando o fato à autoridade a quem o
responsável esteja subordinado e ao órgão ou
unidade do Sistema de Controle Interno;
IV – instituir, manter e aprimorar sistemas
de informação que permitam realizar a contabilização dos atos e fatos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da União e gerar
informações gerenciais necessárias à tomada de
decisão e à supervisão ministerial;
V – 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 dano ao erário;
VI – elaborar os Balanços Gerais da União;
VII – consolidar os balanços da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
com vistas à elaboração do Balanço do Setor
Público Nacional;
VIII – promover a integração com os demais
Poderes e esferas de governo em assuntos de
contabilidade.
TÍTULO V – Do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal
CAPÍTULO I – Das Finalidades
Art. 19. O Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal visa à avaliação da
ação governamental e da gestão dos administradores públicos federais, por intermédio
da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a apoiar o
controle externo no exercício de sua missão
institucional.

Governança pública

nhada, liquidada e paga à conta desses recursos
e as respectivas disponibilidades;
III – perante a Fazenda Pública, a situação de
todos quantos, de qualquer modo, arrecadem
receitas, efetuem despesas, administrem ou
guardem bens a ela pertencentes ou confiados;
IV – a situação patrimonial do ente público
e suas variações;
V – os custos dos programas e das unidades
da Administração Pública Federal;
VI – a aplicação dos recursos da União, por
unidade da Federação beneficiada;
VII – a renúncia de receitas de órgãos e
entidades federais.
Parágrafo único. As operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira
não compreendidas na execução orçamentária
serão, também, objeto de registro, individualização e controle contábil.
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Art. 20. O Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal tem as seguintes
finalidades:
I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração Pública
Federal, bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado;
III – exercer o controle das operações de
crédito, avais e garantias, bem como dos direitos
e haveres da União;
IV – apoiar o controle externo no exercício
de sua missão institucional.
CAPÍTULO II – Da Organização e das
Competências

Governança pública

Art. 21. O Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas
previstas no plano plurianual, da execução dos
programas de governo e dos orçamentos da
União e de avaliação da gestão dos administradores públicos federais, utilizando como
instrumentos a auditoria e a fiscalização.
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Art. 22. Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal:
I – a Secretaria Federal de Controle Interno,
como órgão central;
II – órgãos setoriais;
III – (Revogado).
§ 1o A área de atuação do órgão central do
Sistema abrange todos os órgãos do Poder Executivo Federal, excetuados aqueles indicados no
parágrafo seguinte.
§ 2 o Os órgãos setoriais são aqueles de
controle interno que integram a estrutura do
Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa, da Advocacia-Geral da União,
da Casa Civil da Presidência da República e do
Departamento Nacional de Auditoria do SUS
– Denasus do Ministério da Saúde.
§ 3o O órgão de controle interno da Casa
Civil tem como área de atuação todos os órgãos

integrantes da Presidência da República e da
Vice-Presidência da República, além de outros
determinados em legislação específica.
§ 4o Os órgãos central e setoriais podem
subdividir-se em unidades setoriais e regionais, como segmentos funcionais e espaciais,
respectivamente.
§ 5o Os órgãos setoriais sujeitam-se à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão
central do Sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão a cuja estrutura administrativa
estiverem integrados.
Art. 23. Fica instituída a Comissão de Coordenação de Controle Interno, órgão colegiado
de coordenação do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal, com o objetivo de
promover a integração e homogeneizar entendimentos dos respectivos órgãos e unidades.
Art. 24. Compete aos órgãos e às unidades do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal:
I – avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano plurianual;
II – fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo, inclusive ações descentralizadas realizadas à conta de recursos oriundos
dos Orçamentos da União, quanto ao nível de
execução das metas e objetivos estabelecidos e
à qualidade do gerenciamento;
III – avaliar a execução dos orçamentos da
União;
IV – exercer o controle das operações de
crédito, avais, garantias, direitos e haveres da
União;
V – fornecer informações sobre a situação
físico-financeira dos projetos e das atividades
constantes dos orçamentos da União;
VI – realizar auditoria sobre a gestão dos
recursos públicos federais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados;
VII – apurar os atos ou fatos inquinados de
ilegais ou irregulares, praticados por agentes
públicos ou privados, na utilização de recursos
públicos federais e, quando for o caso, comunicar à unidade responsável pela contabilidade
para as providências cabíveis;

TÍTULO VI – Das Disposições Gerais e
Transitórias
Art. 25. Observadas as disposições contidas
no art. 117 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, é vedado aos dirigentes dos órgãos e
das unidades dos Sistemas referidos no art. 1o
exercerem:
I – atividade de direção político-partidária;
II – profissão liberal;
III – demais atividades incompatíveis com
os interesses da Administração Pública Federal,
na forma que dispuser o regulamento.
Art. 26. Nenhum processo, documento ou
informação poderá ser sonegado aos servidores
dos Sistemas de Contabilidade Federal e de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, no exercício das atribuições inerentes às
atividades de registros contábeis, de auditoria,
fiscalização e avaliação de gestão.
§ 1o O agente público que, por ação ou
omissão, causar embaraço, constrangimento
ou obstáculo à atuação dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno, no
desempenho de suas funções institucionais,
ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 2o Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de
caráter sigiloso, deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido
em regulamento próprio.

§ 3o O servidor deverá guardar sigilo sobre
dados e informações pertinentes aos assuntos
a que tiver acesso em decorrência do exercício
de suas funções, utilizando-os, exclusivamente,
para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de
responsabilidade administrativa, civil e penal.
§ 4o Os integrantes da carreira de Finanças
e Controle observarão código de ética profissional específico aprovado pelo Presidente da
República.
Art. 27. O Poder Executivo estabelecerá,
em regulamento, a forma pela qual qualquer
cidadão poderá ser informado sobre os dados
oficiais do Governo Federal relativos à execução
dos orçamentos da União.
Art. 28. Aos dirigentes dos órgãos e das unidades do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal e dos órgãos do Sistema de
Contabilidade Federal, no exercício de suas
atribuições, é facultado impugnar, mediante
representação ao responsável, quaisquer atos
de gestão realizados sem a devida fundamentação legal.
Art. 29. É vedada a nomeação para o exercício
de cargo, inclusive em comissão, no âmbito dos
Sistemas de que trata esta Lei, de pessoas que
tenham sido, nos últimos cinco anos:
I – responsáveis por atos julgados irregulares
por decisão definitiva do Tribunal de Contas
da União, do tribunal de contas de Estado, do
Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por
conselho de contas de Município;
II – punidas, em decisão da qual não caiba
recurso administrativo, em processo disciplinar
por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo;
III – condenadas em processo criminal
por prática de crimes contra a Administração
Pública, capitulados nos Títulos II e XI da
Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na
Lei no 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei
no 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ 1o As vedações estabelecidas neste artigo
aplicam-se, também, às nomeações para cargos
em comissão que impliquem gestão de dotações
orçamentárias, de recursos financeiros ou de

Governança pública

VIII – realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e
demais sistemas administrativos e operacionais;
IX – avaliar o desempenho da auditoria interna das entidades da administração indireta
federal;
X – elaborar a Prestação de Contas Anual
do Presidente da República a ser encaminhada
ao Congresso Nacional, nos termos do art. 84,
inciso XXIV, da Constituição Federal;
XI – criar condições para o exercício do
controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos
da União.
Parágrafo único. (Revogado)
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patrimônio, na Administração direta e indireta dos Poderes da União, bem como para as
nomeações como membros de comissões de
licitações.
§ 2o Serão exonerados os servidores ocupantes de cargos em comissão que forem alcançados pelas hipóteses previstas nos incisos
I, II e III deste artigo.

Governança pública

Art. 30. Os servidores das carreiras de Planejamento e Orçamento e Finanças e Controle,
os ocupantes dos cargos efetivos de Técnico de
Planejamento P-1501 do Grupo TP-1500, de
Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA,
nível intermediário do IPEA e demais cargos
de nível superior do IPEA, poderão ser cedidos
para ter exercício nos órgãos e nas unidades
dos Sistemas referidos nesta Lei, independentemente da ocupação de cargo em comissão ou
função de confiança.
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Art. 31. Os incisos I, II, IV, V e VI do art. 1o
e o inciso I do art. 30 da Lei no 9.625, de 7 de
abril de 1998, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1o �����������������������������������������������������������
I – da carreira de Finanças e Controle, quando em exercício no Ministério da Fazenda
ou nos órgãos e nas unidades integrantes
dos Sistemas de Administração Financeira
Federal, de Contabilidade Federal, de
Controle Interno do Poder Executivo
Federal e de Planejamento e Orçamento
Federal;
II – da Carreira de Planejamento e Orçamento
e do cargo de Técnico de Planejamento
P-1501 do Grupo TP-1500, quando em
exercício no Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão ou nos órgãos e nas
unidades dos Sistemas de Planejamento e
Orçamento, de Administração Financeira
Federal, de Contabilidade Federal e de
Controle Interno do Poder Executivo
Federal;
���������������������������������������������������������������������������
IV – de Técnico de Planejamento e Pesquisa
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
– IPEA, quando em exercício no Ministério
da Fazenda, no Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, no IPEA ou nos órgãos
e nas unidades dos Sistemas de Planejamento
e Orçamento, de Administração Financeira
Federal, de Contabilidade Federal ou de
Controle Interno do Poder Executivo
Federal;
V – de nível superior do IPEA, não referidos
no inciso anterior, quando em exercício
no Ministério da Fazenda, no Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão, no
IPEA ou nos órgãos e nas unidades dos
Sistemas de Planejamento e Orçamento,
de Administração Financeira Federal, de
Contabilidade Federal ou de Controle
Interno do Poder Executivo Federal, no
desempenho de atividades de elaboração de
planos e orçamentos públicos;
VI – de nível intermediário do IPEA, quando nele em exercício ou no Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, no
desempenho de atividades de apoio direto à
elaboração de planos e orçamentos públicos,
em quantitativo fixado no ato a que se refere
o § 3o do art. 2o desta Lei.
�������������������������������������������������������������������������”
“Art. 30. ����������������������������������������������������������
I – da carreira de Finanças e Controle, nos órgãos centrais dos Sistemas de Administração
Financeira Federal, de Contabilidade
Federal e de Controle Interno do Poder
Executivo Federal;
�������������������������������������������������������������������������”
Art. 32. Os cargos em comissão, no âmbito
da Secretaria Federal de Controle Interno da
Corregedoria-Geral da União, assim como
os cargos de Assessor Especial de Ministro
de Estado incumbido de funções de Controle
Interno, serão providos, preferencialmente, por
ocupantes dos cargos efetivos da carreira de
Finanças e Controle.
§ 1o Na hipótese de provimento dos cargos
de que trata este artigo por não integrantes da
carreira de Finanças e Controle, será exigida a
comprovação de experiência de, no mínimo,
cinco anos em atividades de auditoria, de finanças públicas ou de contabilidade pública.
§ 2o A indicação para o cargo de Assessor
Especial de Ministro de Estado incumbido de
funções de Controle Interno será submetida

Art. 33. Fica o Ministério da Fazenda autorizado a requisitar, até 31 de dezembro de 2000,
servidores públicos de suas entidades vinculadas, inclusive empresas públicas e sociedades
de economia mista, para terem exercício na Secretaria do Tesouro Nacional e nos seus órgãos
setoriais e na Secretaria Federal de Controle
Interno, independentemente da ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança.
Parágrafo único. Os servidores públicos
em exercício, em 31 de dezembro de 1998, na
Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda, transferida para o âmbito
do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, poderão permanecer em exercício
naquela Secretaria, com os mesmos direitos e
vantagens até então auferidos.
Art. 34. Fica acrescido ao art. 15 da Lei
no 8.460, de 17 de setembro de 1992, parágrafo
único com a seguinte redação:
“Parágrafo único. Nas unidades setoriais
do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal, poderá, excepcionalmente, ser designado para o exercício de FG
servidor efetivo dos quadros de órgãos em
que a unidade tiver atuação.”
Art. 35. Os órgãos e as entidades da Administração direta e indireta da União, ao celebrarem compromissos em que haja a previsão de
transferências de recursos financeiros, de seus
orçamentos, para Estados, Distrito Federal e
Municípios, estabelecerão nos instrumentos
pactuais a obrigação dos entes recebedores de
fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos.
§ 1o Ao fixarem os valores a serem transferidos, conforme o disposto neste artigo, os
entes nele referidos farão análise de custos, de
maneira que o montante de recursos envolvidos
na operação seja compatível com o seu objeto,
não permitindo a transferência de valores insuficientes para a sua conclusão, nem o excesso
que permita uma execução por preços acima
dos vigentes no mercado.

§ 2o Os órgãos e as unidades do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal
zelarão pelo cumprimento do disposto neste
artigo, e, nos seus trabalhos de fiscalização,
verificarão se o objeto pactuado foi executado
obedecendo aos respectivos projeto e plano de
trabalho, conforme convencionado, e se a sua
utilização obedece à destinação prevista no
termo pactual.
§ 3o Os órgãos e as unidades do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal,
ao desempenhar o seu trabalho, constatando
indícios de irregularidades, comunicarão ao
Ministro supervisor da unidade gestora ou
entidade e aos respectivos órgãos de controle
interno e externo dos entes recebedores para
que sejam tomadas as providências de suas
competências.
§ 4o Quando ocorrer prejuízo à União, os
órgãos e as unidades do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal adotarão
as providências de sua competência, previstas
na legislação pertinente, com vistas ao ressarcimento ao erário.
Art. 36. Os órgãos e as entidades de outras
esferas de governo que receberem recursos
financeiros do Governo Federal, para execução de obras, para a prestação de serviços ou
a realização de quaisquer projetos, usarão dos
meios adequados para informar à sociedade e
aos usuários em geral a origem dos recursos
utilizados.
Art. 37. A documentação comprobatória da
execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades da Administração Federal
direta permanecerá na respectiva unidade, à
disposição dos órgãos e das unidades de controle interno e externo, nas condições e nos prazos
estabelecidos pelo órgão central do Sistema de
Contabilidade Federal.
Art. 38. O Poder Executivo disporá, em regulamento e no prazo de sessenta dias, sobre
a competência, a estrutura e o funcionamento
dos órgãos componentes dos Sistemas de que
trata esta Lei, bem como sobre as atribuições
de seus titulares e demais dirigentes.

Governança pública

previamente à apreciação do órgão central do
Sistema.
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Art. 39. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória no 2.112-87, de
27 de dezembro de 2000.
Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Governança pública

Art. 41. Revogam-se o Decreto-Lei no 2.037,
de 28 de junho de 1983, e o § 2o do art. 19 da
Lei no 8.490, de 19 de novembro de 1992.
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Congresso Nacional, em 6 de fevereiro de 2001;
180o da Independência e 113o da República
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
– Presidente
Promulgada em 6/2/2001 e publicada no DOU de
7/2/2001.

Normas correlatas

Decreto no 9.094/2017
Dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a
dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no País e institui
a Carta de Serviços ao Usuário.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
VI, alínea “a”, da Constituição,
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Art. 1o Os órgãos e as entidades do Poder
Executivo federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si e com os usuários
dos serviços públicos:
I – presunção de boa-fé;
II – compartilhamento de informações, nos
termos da lei;
III – atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos
comprobatórios de regularidade;
IV – racionalização de métodos e procedimentos de controle;
V – eliminação de formalidades e exigências
cujo custo econômico ou social seja superior ao
risco envolvido;
VI – aplicação de soluções tecnológicas que
visem a simplificar processos e procedimentos
de atendimento aos usuários dos serviços públicos e a propiciar melhores condições para o
compartilhamento das informações;
VII – utilização de linguagem clara, que evite
o uso de siglas, jargões e estrangeirismos; e
VIII – articulação com os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e os outros Poderes para
a integração, racionalização, disponibilização e
simplificação de serviços públicos.
Parágrafo único. Usuários dos serviços
públicos são as pessoas físicas e jurídicas, de
direito público ou privado, diretamente atendidas por serviço público.

CAPÍTULO I – Da Racionalização de
Exigências e da Troca de Informações
Art. 2o Salvo disposição legal em contrário,
os órgãos e as entidades do Poder Executivo
federal que necessitarem de documentos
comprobatórios da regularidade da situação de
usuários dos serviços públicos, de atestados, de
certidões ou de outros documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da
administração pública federal deverão obtê-los
diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados, nos termos do Decreto
no 8.789, de 29 de junho de 2016, e não poderão
exigi-los dos usuários dos serviços públicos.
Art. 3o Na hipótese dos documentos a que se
refere o art. 2o conterem informações sigilosas
sobre os usuários dos serviços públicos, o fornecimento pelo órgão ou pela entidade responsável pela base de dados oficial fica condicionado
à autorização expressa do usuário, exceto nas
situações previstas em lei.
Parágrafo único. Quando não for possível a
obtenção dos documentos a que a que se refere
o art. 2o diretamente do órgão ou da entidade
responsável pela base de dados oficial, a comprovação necessária poderá ser feita por meio
de declaração escrita e assinada pelo usuário
dos serviços públicos, que, na hipótese de
declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.
Art. 4o Os órgãos e as entidades responsáveis
por bases de dados oficiais da administração
pública federal prestarão orientações aos órgãos e às entidades públicos interessados para
o acesso às informações constantes das bases
de dados, observadas as disposições legais
aplicáveis.

Art. 6o As exigências necessárias para o requerimento serão feitas desde logo e de uma só vez
ao interessado, justificando-se exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente.
Art. 7o Não será exigida prova de fato já comprovado pela apresentação de documento ou
informação válida.
Art. 8o Para complementar informações ou
solicitar esclarecimentos, a comunicação entre
o órgão ou a entidade do Poder Executivo federal e o interessado poderá ser feita por qualquer
meio, preferencialmente eletrônico.
Art. 9 o Exceto se existir dúvida fundada
quanto à autenticidade ou previsão legal, fica
dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos expedidos

no País e destinados a fazer prova junto a órgãos
e entidades do Poder Executivo federal.
Art. 10. A apresentação de documentos por
usuários dos serviços públicos poderá ser feita
por meio de cópia autenticada, dispensada nova
conferência com o documento original.
§ 1o A autenticação de cópia de documentos
poderá ser feita, por meio de cotejo da cópia
com o documento original, pelo servidor público a quem o documento deva ser apresentado.
§ 2o Constatada, a qualquer tempo, a falsificação de firma ou de cópia de documento
público ou particular, o órgão ou a entidade do
Poder Executivo federal considerará não satisfeita a exigência documental respectiva e, no prazo
de até cinco dias, dará conhecimento do fato à
autoridade competente para adoção das providências administrativas, civis e penais cabíveis.
CAPÍTULO II – Da Carta de Serviços ao
Usuário
Art. 11. Os órgãos e as entidades do Poder
Executivo federal que prestam atendimento
aos usuários dos serviços públicos, direta ou
indiretamente, deverão elaborar e divulgar
Carta de Serviços ao Usuário, no âmbito de sua
esfera de competência.
§ 1o A Carta de Serviços ao Usuário tem
por objetivo informar aos usuários dos serviços prestados pelo órgão ou pela entidade do
Poder Executivo federal as formas de acesso a
esses serviços e os compromissos e padrões de
qualidade do atendimento ao público.
§ 2o Da Carta de Serviços ao Usuário, deverão constar informações claras e precisas sobre
cada um dos serviços prestados, especialmente
as relativas:
I – ao serviço oferecido;
II – aos requisitos e aos documentos necessários para acessar o serviço;
III – às etapas para processamento do serviço;
IV – ao prazo para a prestação do serviço;
V – à forma de prestação do serviço;
VI – à forma de comunicação com o solicitante do serviço; e
VII – aos locais e às formas de acessar o
serviço.
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Art. 5 o No atendimento aos usuários dos
serviços públicos, os órgãos e as entidades do
Poder Executivo federal observarão as seguintes
práticas:
I – gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos da Lei no 9.265,
de 12 de fevereiro de 1996;
II – padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros
documentos congêneres; e
III – vedação de recusa de recebimento de
requerimentos pelos serviços de protocolo,
exceto quando o órgão ou a entidade for manifestamente incompetente.
§ 1o Na hipótese referida no inciso III do
caput, os serviços de protocolo deverão prover
as informações e as orientações necessárias
para que o interessado possa dar andamento
ao requerimento.
§ 2o Após a protocolização de requerimento,
caso o agente público verifique que o órgão ou
a entidade do Poder Executivo federal é incompetente para o exame ou a decisão da matéria,
deverá providenciar a remessa imediata do
requerimento ao órgão ou à entidade do Poder
Executivo federal competente.
§ 3o Quando a remessa referida no § 2o não
for possível, o interessado deverá ser comunicado imediatamente do fato para adoção das
providências necessárias.
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§ 3o Além das informações referidas no § 2o,
a Carta de Serviços ao Usuário deverá, para
detalhar o padrão de qualidade do atendimento,
estabelecer:
I – os usuários que farão jus à prioridade no
atendimento;
II – o tempo de espera para o atendimento;
III – o prazo para a realização dos serviços;
IV – os mecanismos de comunicação com
os usuários;
V – os procedimentos para receber, atender,
gerir e responder às sugestões e reclamações;
VI – as etapas, presentes e futuras, esperadas para a realização dos serviços, incluídas a
estimativas de prazos;
VII – os mecanismos para a consulta pelos
usuários acerca das etapas, cumpridas e pendentes, para a realização do serviço solicitado;
VIII – o tratamento a ser dispensado aos
usuários quando do atendimento;
IX – os elementos básicos para o sistema de
sinalização visual das unidades de atendimento;
X – as condições mínimas a serem observadas pelas unidades de atendimento, em especial
no que se refere à acessibilidade, à limpeza e
ao conforto;
XI – os procedimentos para atendimento
quando o sistema informatizado se encontrar
indisponível; e
XII – outras informações julgadas de interesse dos usuários.
CAPÍTULO III – Da Racionalização das
Normas
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Art. 12. A edição e a alteração das normas
relativas ao atendimento dos usuários dos
serviços públicos observarão os princípios da
eficiência e da economicidade e considerarão
os efeitos práticos tanto para a administração
pública federal quanto para os usuários.
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CAPÍTULO IV – Da Solicitação de
Simplificação
Art. 13. Os usuários dos serviços públicos poderão apresentar Solicitação de Simplificação,
por meio de formulário próprio denominado

Simplifique!, aos órgãos e às entidades do Poder Executivo federal, quando a prestação de
serviço público não observar o disposto neste
Decreto.
§ 1o A Solicitação de Simplificação deverá
ser apresentada, preferencialmente, por meio
eletrônico, em canal único oferecido pela
Ouvidoria-Geral da União, do Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União.
§ 2o Sempre que recebida por meio físico,
os órgãos e as entidades deverão digitalizar a
Solicitação de Simplificação e promover a sua
inserção no canal a que se refere o § 1o.
Art. 14. Do formulário Simplifique! deverá
constar:
I – a identificação do solicitante;
II – a especificação do serviço objeto da
simplificação;
III – o nome do órgão ou da entidade perante
o qual o serviço foi solicitado;
IV – a descrição dos atos ou fatos; e
V – facultativamente, a proposta de melhoria.
Art. 15. Ato conjunto dos Ministros de Estado
da Transparência e Controladoria-Geral da
União e do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão disciplinará o procedimento aplicável à
Solicitação de Simplificação.
CAPÍTULO V – Das Sanções pelo
Descumprimento
Art. 16. O servidor público ou o militar que
descumprir o disposto neste Decreto estará sujeito às penalidades previstas, respectivamente,
na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e na
Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980.
Parágrafo único. Os usuários dos serviços
públicos que tiverem os direitos garantidos neste Decreto desrespeitados poderão representar
ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.
Art. 17. Cabe ao Ministério da Transparência
e Controladoria-Geral da União e aos órgãos
integrantes do sistema de controle interno
do Poder Executivo federal zelar pelo cum-

CAPÍTULO VI – Da Divulgação aos
Usuários dos Serviços Públicos
Art. 18. A Carta de Serviços ao Usuário, a
forma de acesso, as orientações de uso e as informações do formulário Simplifique! deverão
ser objeto de permanente divulgação aos usuários dos serviços públicos, e mantidos visíveis
e acessíveis ao público:
I – nos locais de atendimento;
II – nos portais institucionais e de prestação
de serviços na internet; e
III – no Portal de Serviços do Governo federal, disponível em www.servicos.gov.br.
Art. 19. As informações do formulário Simplifique!, de que trata o art. 14, serão divulgadas
no painel de monitoramento do desempenho
dos serviços públicos prestados a que se refere o
inciso V do caput do art. 3o do Decreto no 8.936,
de 19 de dezembro de 2016.
CAPÍTULO VII – Da Avaliação e da
Melhoria dos Serviços Públicos
Art. 20. Os órgãos e as entidades do Poder
Executivo federal deverão utilizar ferramenta
de pesquisa de satisfação dos usuários dos seus
serviços, constante do Portal de Serviços do
Governo federal, e do Sistema de Ouvidoria
do Poder Executivo federal, e utilizar os dados

como subsídio relevante para reorientar e ajustar a prestação dos serviços.
§ 1o Os canais de ouvidoria e as pesquisas
de satisfação objetivam assegurar a efetiva participação dos usuários dos serviços públicos na
avaliação e identificar lacunas e deficiências na
prestação dos serviços.
§ 2o Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal deverão dar ampla divulgação aos
resultados das pesquisas de satisfação.
CAPÍTULO VIII – Disposições Transitórias
Art. 21. O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União terá prazo de cento
e oitenta dias, contado da data de publicação
deste Decreto, para disponibilizar os meios
de acesso à Solicitação de Simplificação e ao
Simplifique!.
Art. 22. Os Ministros de Estado da Transparência e Controladoria-Geral da União e
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
poderão expedir normas complementares ao
disposto neste Decreto.
�������������������������������������������������������������������������������
Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
�������������������������������������������������������������������������������
Brasília, 17 de julho de 2017; 196o da Independência e 129o da República.
MICHEL TEMER – Dyogo Henrique de Oliveira
– Wagner Campos Rosário
Decretado em 17/7/2017 e publicado no DOU de
18/7/2017.
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primento do disposto neste Decreto e adotar
as providências para a responsabilização dos
servidores públicos e dos militares, e de seus
superiores hierárquicos, que praticarem atos
em desacordo com suas disposições.
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Decreto de 7 de março de 2017
Cria o Conselho Nacional para a Desburocratização – Brasil Eficiente e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 84, caput,
inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

Governança pública

DECRETA:
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Art. 1o Fica criado o Conselho Nacional para
a Desburocratização – Brasil Eficiente, com as
seguintes competências:
I – assessorar o Presidente da República
na formulação de políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável, para promover a
simplificação administrativa, a modernização
da gestão pública e a melhoria da prestação de
serviços públicos às empresas, aos cidadãos e
à sociedade civil;
II – sugerir ao Presidente da República o
estabelecimento de prioridades e metas para
a adoção de medidas de simplificação de procedimentos na administração pública federal,
a modernização da gestão pública e a melhoria
da prestação de serviços públicos, a partir das
propostas de desburocratização elaboradas
pelos Ministérios; e
III – recomendar ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a adoção
de prioridades e metas na atualização e na
elaboração de futuras versões da Estratégia de
Governança Digital – EGD, no que se refere às
políticas, às prioridades e às metas relativas à
simplificação administrativa, à modernização
da gestão pública e à melhoria da prestação de
serviços públicos.
§ 1 o Os Ministérios deverão elaborar
e encaminhar anualmente, até o dia 31 de
março, ao Conselho Nacional para a Desburocratização, em conjunto ou isoladamente,
suas propostas de desburocratização com
identificação das principais ações e projetos
de simplificação administrativa, modernização
da gestão pública e melhoria da prestação dos
serviços públicos às empresas, aos cidadãos e à

sociedade civil, no âmbito de suas respectivas
competências.
§ 2o Cada Ministério deverá manter um
comitê permanente para a desburocratização
com o objetivo de identificar as ações e os
projetos de simplificação administrativa, modernização da gestão pública e melhoria da
prestação dos serviços públicos às empresas,
aos cidadãos e à sociedade civil.
Art. 2o O Conselho será integrado pelos
seguintes membros:
I – Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, que o presidirá;
II – Ministro de Estado da Fazenda;
III – Ministro de Estado do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão;
IV – Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações;
V – Ministro de Estado da Transparência,
Fiscalização e Controle – CGU; e
VI – Ministro de Estado Chefe da Secretaria
de Governo da Presidência da República.
§ 1 o Serão convidados a participar do
Conselho:
I – um Deputado Federal, indicado pelo
Presidente da Câmara dos Deputados; e
II – um Senador da República, indicado
pelo Presidente do Senado Federal.
§ 2o O Conselho se reunirá, ordinariamente, a cada três meses e extraordinariamente, a
qualquer tempo, a critério de seu Presidente.
Art. 3o O Conselho contará com um Comitê
Executivo, com as seguintes competências:
I – analisar propostas de políticas, voltadas ao desenvolvimento sustentável, para
promover a simplificação administrativa, a
modernização da gestão pública e a melhoria
da prestação de serviços públicos às empresas,
aos cidadãos e à sociedade civil organizada, as
quais serão submetidas ao Comitê Nacional de
Desburocratização;

Art. 4o O Comitê Executivo será composto
pelos seguintes membros:
I – um representante indicado pela Casa
Civil da Presidência da República, que o
presidirá;
II – um representante indicado pelo Ministério da Fazenda;
III – um representante indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão;
IV – um representante indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações;
V – um representante indicado pelo
Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controle; e

VI – um representante indicado pela Secretaria de Governo da Presidência da República.
§ 1o Serão convidados a participar do Comitê Executivo:
I – um representante da Câmara dos Deputados, indicado pelo Presidente da Câmara
dos Deputados; e
II – um representante do Senado Federal,
indicado pelo Presidente do Senado Federal.
§ 2o O Presidente do Comitê Executivo
convidará, na forma deliberada pelo Conselho
Nacional para a Desburocratização, até oito
representantes da sociedade civil organizada
a participar das reuniões do colegiado, sem
competência para deliberar sobre os temas
referentes aos órgãos e às entidades do Poder
Executivo federal.
§ 3o O Presidente do Comitê Executivo
poderá convidar, para participar das reuniões
ou para prestar assessoramento ao Comitê,
representantes de outros órgãos da administração pública federal, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e especialistas e
representantes de instituições privadas e da
sociedade civil, cuja participação se justifique
em razão de matéria constante da pauta da
reunião.
§ 4o O Ministro de Estado Chefe da Casa
Civil designará os representantes a que se
referem o caput e os § 1o e § 2o.
§ 5o O Comitê Executivo se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, a qualquer tempo, a critério de seu
Presidente.
Art. 5o O Conselho Nacional para a Desburocratização – Brasil Eficiente e seu Comitê
Executivo contarão com o apoio técnico-administrativo de um órgão ou entidade da
administração pública federal, indicado pelo
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.
Parágrafo único. A Casa Civil da Presidência da República exercerá a função de
Secretaria-Executiva dos colegiados de que
trata este Decreto.
Art. 6o A participação no Conselho e em seu
Comitê Executivo é considerada prestação de
serviço público relevante, não remunerada.
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II – analisar as prioridades e as metas para
adoção de medidas de simplificação de procedimentos na administração pública federal,
modernização da gestão pública e melhoria
da prestação de serviços públicos, a partir das
propostas de desburocratização elaboradas
pelos Ministérios;
III – coordenar e orientar a elaboração das
propostas de desburocratização pelos Ministérios, para a convergência de esforços e a
complementaridade de investimentos;
IV – coordenar e acompanhar a implementação das propostas de políticas, das prioridades e das metas estabelecidas para a simplificação de procedimentos na administração
pública, modernização da gestão pública e
melhoria da prestação de serviços públicos;
V – estimular os órgãos e as entidades do
Poder Executivo federal no processo de revisão
de procedimentos, fluxos e atos normativos
que interfiram na qualidade e na agilidade dos
serviços públicos prestados direta ou indiretamente aos cidadãos, às empresas e à sociedade
civil organizada; e
VI – sugerir ao Conselho Nacional para a
Desburocratização – Brasil Eficiente propostas
de recomendações ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para a
atualização e a elaboração de futuras versões
da Estratégia de Governança Digital – EGD de
que trata o Decreto no 8.638, de 15 de janeiro
de 2016.
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Art. 7o Ficam revogados:
I – o Decreto no 7.478, de 12 de maio de
2011; e
II – o Decreto no 99.179, de 15 de março
de 1990.

Brasília, 7 de março de 2017; 196o da Independência e 129o da República.

Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.

Decretado em 7/3/2017, publicado no DOU de
8/3/2017 e retificado no DOU de 12/4/2017.

MICHEL TEMER – Dyogo Henrique de
Oliveira

Decreto no 8.936/2016
Institui a Plataforma de Cidadania Digital e dispõe sobre a oferta dos serviços públicos digitais, no
âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

DECRETA:
Art. 1o Fica instituída a Plataforma de Cidadania Digital, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, com a finalidade de:
I – facultar aos cidadãos, às pessoas jurídicas e a outros entes públicos a solicitação e o
acompanhamento dos serviços públicos sem a
necessidade de atendimento presencial;
II – implementar e difundir o uso dos serviços públicos digitais aos cidadãos, às pessoas
jurídicas e a outros entes públicos, inclusive por
meio de dispositivos móveis;
III – disponibilizar, em plataforma única e
centralizada, mediante o nível de autenticação
requerido, o acesso às informações e a prestação
direta dos serviços públicos;
IV – simplificar as solicitações, a prestação e
o acompanhamento dos serviços públicos, com
foco na experiência do usuário;
V – dar transparência à execução e permitir
o acompanhamento e o monitoramento dos
serviços públicos; e
VI – promover a atuação integrada e sistêmica entre os órgãos e as entidades envolvidos
na prestação dos serviços públicos.
Art. 2o Para os fins deste Decreto, considerase:
I – serviço público – ação dos órgãos e das
entidades da administração pública federal para
atender, direta ou indiretamente, às demandas
da sociedade relativas a exercício de direito ou
a cumprimento de dever;
II – serviço público digital – serviço público
cuja prestação ocorra por meio eletrônico, sem
a necessidade de atendimento presencial;

III – usuário – pessoa física ou jurídica que
demanda um serviço público; e
IV – gestor – órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela oferta
do serviço ao usuário.
Art. 3o Compõem a Plataforma de Cidadania
Digital:
I – o Portal de Serviços do Governo Federal, disponível em www.servicos.gov.br, sítio
eletrônico oficial para a disponibilização de
informações e o acesso a serviços públicos;
II – o mecanismo de acesso digital único
do usuário aos serviços públicos, com nível de
segurança compatível com o grau de exigência,
natureza e criticidade dos dados e das informações pertinentes ao serviço público solicitado;
III – a ferramenta de solicitação e acompanhamento dos serviços públicos, com as
seguintes características:
a) identificação do serviço público e de suas
principais etapas;
b) solicitação eletrônica dos serviços;
c) agendamento eletrônico, quando couber;
d) acompanhamento das solicitações por
etapas; e
e) peticionamento eletrônico de qualquer
natureza;
IV – a ferramenta de avaliação da satisfação
dos usuários em relação aos serviços públicos
prestados; e
V – o painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos prestados, com,
no mínimo, as seguintes informações para cada
serviço, órgão ou entidade da administração
pública federal:
a) volume de solicitações;
b) tempo médio de atendimento;
c) grau de satisfação dos usuários; e
d) número de Solicitações de Simplificação
relativas ao serviço.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
VI, alínea “a” da Constituição,
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Art. 4o Os órgãos e as entidades da administração pública federal deverão:
I – encaminhar ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e publicar
em sítio institucional próprio plano de integração dos seus serviços à Plataforma de Cidadania
Digital com os critérios para a priorização dos
serviços;
II – cadastrar e atualizar as informações
dos serviços públicos oferecidos no Portal de
Serviços do Governo Federal;
III – adotar a ferramenta de solicitação e
acompanhamento dos serviços da Plataforma
de Cidadania Digital, por meio da integração
de seus sistemas de atendimento e protocolo,
inclusive quanto aos serviços que ainda possuam tramitação física de processos;
IV – adotar o mecanismo de acesso da
Plataforma de Cidadania Digital na totalidade
dos serviços públicos digitais à medida que os
níveis de identificação e acesso contemplarem
os requisitos mínimos de segurança exigidos
pela natureza de cada serviço; e
V – monitorar e implementar ações de melhoria dos serviços públicos prestados, com
base nos resultados da avaliação de satisfação
dos usuários dos serviços.
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Art. 5o A disponibilidade de canal de atendimento digital para a prestação dos serviços
públicos não substitui outros meios de atendimento necessários à natureza e ao público-alvo
dos serviços, conforme avaliação do gestor do
serviço.

38

Art. 6o Fica instituído o Comitê Gestor da
Plataforma de Cidadania Digital, ao qual competirá o monitoramento da implementação da
Plataforma de Cidadania Digital, composto por
um representante titular e um suplente de cada
um dos seguintes órgãos:
I – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que o presidirá;
II – Casa Civil da Presidência da República; e
III – Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.
§ 1o Os representantes dos órgãos referidos
no caput serão indicados pelos respectivos titulares e designados em ato do Ministro de Estado
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

§ 2o A participação no Comitê Gestor da
Plataforma de Cidadania Digital será considerada prestação de serviço público relevante,
não remunerada.
§ 3o O Comitê Gestor da Plataforma de Cidadania Digital poderá convidar outros órgãos
e entidades da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional para participar
de suas reuniões.
§ 4o Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional utilizarão o Comitê de Governança
Digital, previsto no Decreto no 8.638, de 15 de
janeiro de 2016, para realizar a interlocução
com o Comitê Gestor da Plataforma de Cidadania Digital, em relação às iniciativas vinculadas
à Plataforma de Cidadania Digital.
Art. 7o Serão observados os seguintes prazos,
contados da data de entrada em vigor deste
Decreto:
I – até noventa dias, para a entrega e a publicação do plano de integração dos serviços à
Plataforma de Cidadania Digital, a que se refere
o inciso I do caput do art. 4o;
II – até cento e oitenta dias, para a disponibilização do mecanismo de acesso digital e da
ferramenta de solicitação e acompanhamento
dos serviços, a que se referem os incisos II e III
do caput do art. 3o;
III – até trezentos e sessenta e cinco dias,
para o cadastramento das informações dos
serviços públicos no Portal de Serviços do
Governo Federal, a que se refere o inciso II do
caput do art. 4o;
IV – até quinhentos e quarenta dias, para
a disponibilização da ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários e do painel de
monitoramento do desempenho dos serviços
públicos, a que se referem os incisos IV e V do
caput do art. 3o; e
V – até quinhentos e quarenta dias, para a
adoção da ferramenta de solicitação e acompanhamento dos serviços, a que se refere o inciso
III do caput do art. 4o.
Art. 8o O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão poderá editar normas
complementares para o cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 19 de dezembro de 2016; 195o da Independência e 128o da República.

MICHEL TEMER – Dyogo Henrique de Oliveira
– Torquato Jardim
Decretado em 19/12/2016 e publicado no DOU de
20/12/2016.
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Decreto no 8.842/2016
Promulga o texto da Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária
emendada pelo Protocolo de 1o de junho de 2010, firmada pela República Federativa do Brasil em
Cannes, em 3 de novembro de 2011.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no
exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que a República Federativa do
Brasil firmou a Convenção sobre Assistência
Mútua Administrativa em Matéria Tributária
emendada pelo Protocolo de 1o de junho de
2010, em Cannes, em 3 de novembro de 2011;
Considerando que o Congresso Nacional
aprovou o texto da Convenção por meio do
Decreto Legislativo no 105, de 14 de abril de
2016, com reserva ao Artigo 30, parágrafos
1o.b, 1o.d e 1o.e; e
Considerando que o Governo brasileiro depositou, junto ao Secretário-Geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico – OCDE, em 1o de junho de 2016, o
instrumento de ratificação da Convenção sobre
Assistência Mútua Administrativa em Matéria
Tributária emendada pelo Protocolo de 1o
de junho de 2010, com reserva ao Artigo 30,
parágrafos 1o.b, 1o.d e 1o.e, e que a Convenção
entrará em vigor para a República Federativa
do Brasil, no plano jurídico externo, em 1o de
outubro de 2016;
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DECRETA:
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Art. 1o Fica promulgado o texto da Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa
em Matéria Tributária emendada pelo Protocolo de 1o de junho de 2010, firmada em
Cannes, em 3 de novembro de 2011, com as
seguintes reservas:
I – nos termos do Artigo 30, parágrafo
1o.b, da Convenção, o Governo brasileiro não
prestará assistência quanto à recuperação de

qualquer crédito tributário ou quanto à recuperação de multas administrativas, para todos
os tributos;
II – nos termos do Artigo 30, parágrafo
1o.d, da Convenção, o Governo brasileiro não
prestará assistência quanto à notificação para
todos os tributos; e
III – nos termos do Artigo 30, parágrafo
1o.e, da Convenção, o Governo brasileiro não
permitirá que sejam feitas notificações por
meio postal, conforme disposto no Artigo 17,
parágrafo 3o.
Art. 2o Ao depositar a Carta de Ratificação à
Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária, em 1o de junho
de 2016, o Governo brasileiro fez as seguintes
declarações:
I – para a República Federativa do Brasil,
a Convenção cobrirá os seguintes tributos
listados no Artigo 2o, parágrafo 1o, desse ato
internacional (Anexo A da Convenção):
a) parágrafo 1o.a.i: Imposto sobre a Renda
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
b) parágrafo 1o.b.ii: Programa de Integração
Social e Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público;
c) parágrafo 1o.b.iii.D: Imposto sobre os
Produtos Industrializados; e
d) parágrafo 1 o.b.iii.G: qualquer outro
tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando o disposto
no caput do parágrafo 1o.b.iii; e
II – a Autoridade Competente para a República Federativa do Brasil é o Secretário
da Receita Federal do Brasil (Anexo B da
Convenção).
Art. 3o São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional atos que possam resultar em revisão
do texto da Convenção e ajustes complemen-

tares que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional, nos termos
do inciso I do caput do art. 49 da Constituição
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.

Brasília, 29 de agosto de 2016; 195o da Independência e 128o da República.
MICHEL TEMER – José Serra – Henrique
Meirelles
Decretado em 29/8/2016 e publicado no DOU de
30/8/2016.

Anexo

Convenção sobre Assistência Mútua
Administrativa em Matéria Tributária
Texto alterado pelas disposições constantes do Protocolo de alteração à Convenção sobre Assistência
Mútua Administrativa em Matéria Tributária que entrou em vigor em 1o de junho de 2011.

Os Estados Membros do Conselho da Europa
e os países membros da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), signatários da presente Convenção;
Considerando que o desenvolvimento dos movimentos internacionais de pessoas, de capitais,
de bens e de serviços – conquanto largamente
benéfico em si mesmo – veio aumentar as
possibilidades de elisão e evasão fiscal, exigindo assim uma cooperação crescente entre as
autoridades tributárias;
Congratulando-se com todos os esforços desenvolvidos ao longo dos últimos anos, em
nível internacional, quer a título bilateral quer
a título multilateral, para combater a evasão e
a elisão fiscais;
Considerando a necessidade da coordenação
de esforços entre os Estados no sentido de

incentivar todas as formas de assistência administrativa em matéria de tributos de qualquer
espécie, assegurando ao mesmo tempo a proteção adequada dos direitos dos contribuintes;
Reconhecendo que a cooperação internacional
pode desempenhar um papel importante, na
medida em que facilita a correta determinação
das obrigações tributárias e contribui para que
os direitos do contribuinte sejam respeitados;
Considerando que os princípios fundamentais,
em virtude dos quais toda e qualquer pessoa
tem direito ao procedimento legal adequado
com vista à determinação dos seus direitos e
obrigações, devem ser reconhecidos em todos
os Estados como sendo aplicáveis em matéria
tributária, e que os Estados deveriam esforçarse no sentido de proteger os legítimos interesses
dos contribuintes, inclusive quanto à proteção
adequada contra a discriminação e a dupla
tributação;
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Convencidos, pois, de que os Estados devem
tomar medidas ou prestar informações, tendo
em conta a necessidade de proteger o sigilo das
informações, e bem assim os instrumentos internacionais relativos à proteção da privacidade
e ao fluxo de dados de caráter pessoal;

ou nacional de uma Parte, ou de qualquer
outro Estado.

Considerando que surgiu um novo ambiente
de cooperação e que é desejável dispor de um
instrumento multilateral que permita que o
maior número de Estados se beneficie do novo
ambiente de cooperação e, ao mesmo tempo,
implemente os padrões internacionais mais
elevados de cooperação no campo tributário;

a) aos seguintes tributos:

Desejando celebrar uma Convenção sobre
assistência mútua administrativa em matéria
tributária,

iii) tributos sobre o patrimônio, estabelecidos
por conta de uma Parte; e

Acordaram o seguinte:
CAPÍTULO I – Âmbito de Aplicação da
Convenção
ARTIGO 1o – O Objeto da Convenção e
Pessoas Visadas
1. Com ressalva do disposto no Capítulo IV, as
Partes prestarão entre si assistência administrativa em matéria tributária. Esta assistência
abrange, quando aplicável, as medidas tomadas
por órgãos judiciais.
2. A assistência administrativa referida compreende:
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a) a troca de informações, incluindo fiscalizações tributárias simultâneas e a participação
em fiscalizações tributárias levadas a efeito no
estrangeiro;
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b) a cobrança de créditos tributários, incluindo
as medidas cautelares; e
c) a notificação de documentos.
3. As Partes prestar-se-ão assistência administrativa, quer a pessoa em causa seja residente

ARTIGO 2o – Tributos Visados
1. Esta Convenção aplica-se:

i) tributos sobre a renda ou lucros,
ii) tributos sobre ganhos de capital que incidem separadamente do tributo sobre a renda
ou lucros,

b) aos seguintes tributos:
i) tributos sobre a renda, os lucros ou os ganhos
de capital, ou sobre o patrimônio, estabelecidos
por conta das subdivisões políticas ou autoridades locais de uma Parte,
ii) contribuições obrigatórias para a seguridade social pagáveis às administrações públicas
ou aos organismos de seguridade social de
direito público, e
iii) tributos de outras categorias, com exceção
dos direitos aduaneiros, estabelecidos por conta
de uma Parte, designadamente:
A) tributos sobre sucessões ou doações,
B) tributos sobre a propriedade imobiliária,
C) tributos sobre o consumo em geral, tais
como tributos sobre o valor agregado ou sobre
vendas,
D) tributos específicos sobre determinados
bens e serviços, tais como aqueles sobre consumos específicos (excise taxes),
E) tributos sobre a utilização ou a propriedade
de veículos a motor,

F) tributos sobre a utilização ou a propriedade
de bens móveis, com exceção dos veículos a
motor,

quer Parte que solicite assistência administrativa em matéria tributária e qualquer Parte à qual
essa assistência administrativa seja solicitada;

G) quaisquer outros tributos;

b) o termo “tributo” significa qualquer tributo
ou contribuição para a seguridade social visados pela presente Convenção em conformidade
com o disposto no Artigo 2o.

iii) acima, estabelecidos por conta das subdivisões políticas ou autoridades locais de uma
Parte.
2. Os tributos em vigor a que a presente Convenção se aplica são enunciados no Anexo A,
de acordo com as categorias mencionadas no
parágrafo 1o.
3. As Partes notificarão o Secretário-Geral do
Conselho da Europa e o Secretário-Geral da
OCDE (a seguir designados por “Depositários”)
de qualquer alteração que deva ser introduzida
no Anexo A, resultante de modificação feita na
lista mencionada no parágrafo 2o. A referida
alteração produzirá efeito no primeiro dia do
mês seguinte ao termo de um prazo de três meses a contar da data da recepção da notificação
pelo Depositário.
4. A Convenção será igualmente aplicável, a
contar da sua adoção, a quaisquer tributos de
natureza idêntica ou similar que venham a ser
estabelecidos num Estado Contratante após a
entrada em vigor da Convenção relativamente a essa Parte, em aditamento aos tributos
existentes constantes do Anexo A ou em sua
substituição. Nesse caso, a Parte interessada
notificará um dos Depositários da introdução
do tributo em questão.
CAPÍTULO II – Definições Gerais
ARTIGO 3o – Definições
1. Para efeitos da presente Convenção, a não
ser que o contexto exija interpretação diferente:
a) as expressões “Estado requerente” e “Estado
requerido” significam, respectivamente, qual-

c) a expressão “crédito tributário” significa
qualquer montante de tributo e bem assim os
juros, multas administrativas e despesas de
cobrança com ele conexas, que sejam devidos
e ainda não tenham sido pagos;
d) a expressão “autoridade competente” significa as pessoas e autoridades constantes do
Anexo B;
e) o termo “nacionais”, relativamente a uma
Parte, significa:
i) todas as pessoas físicas que tenham a nacionalidade dessa Parte, e
ii) todas as pessoas jurídicas, sociedades de
pessoas, associações e outras entidades constituídas de harmonia com a legislação em vigor
nessa Parte.
Relativamente a uma Parte que apresente
uma declaração para esse efeito, as expressões
supramencionadas deverão ser entendidas no
sentido das definições constantes do Anexo C.
2. Para efeitos da aplicação da Convenção por
uma Parte, qualquer expressão não definida na
Convenção terá, a não ser que o contexto exija
interpretação diferente, o significado que lhe for
atribuído pela legislação dessa Parte relativa aos
tributos a que a Convenção se aplica.
3. As Partes notificarão a um dos Depositários
qualquer alteração a ser feita nos Anexos B
e C. A referida alteração produzirá efeito no
primeiro dia do mês imediatamente a seguir
ao termo de um prazo de três meses a contar
da data de recepção da notificação pelo Depositário em questão.
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CAPÍTULO III – Formas de Assistência
SEÇÃO 1 – Troca de Informações
ARTIGO 4o – Disposições Gerais
1. De acordo com o disposto na presente Seção, as Partes trocarão quaisquer informações
previsivelmente relevantes para a administração ou o cumprimento de suas legislações
internas relativas aos tributos abrangidos pela
presente Convenção.
2. (Suprimido)
3. Qualquer Parte pode indicar, mediante declaração dirigida a um dos Depositários, que,
em conformidade com o seu direito interno,
as autoridades respectivas podem informar os
seus residentes ou nacionais antes de prestarem
as informações que lhes digam respeito, nos
termos do disposto nos Artigos 5o e 7o.
ARTIGO 5o – Troca de Informações a
Pedido
1. A pedido do Estado requerente, o Estado
requerido fornecer-lhe-á todas as informações
visadas no Artigo 4o relativas a uma pessoa ou
a uma transação determinada.
2. Se as informações disponíveis nos arquivos
do Estado requerido não lhe permitirem dar
cumprimento ao pedido de informações, esse
Estado deverá tomar todas as medidas necessárias a fim de fornecer ao Estado requerente
as informações solicitadas.
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ARTIGO 6o – Troca Automática de
Informações
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Relativamente a determinadas categorias de
casos e de acordo com os procedimentos que
estabeleçam de comum acordo, duas ou mais
Partes procederão automaticamente à troca de
informações referidas no Artigo 4o.

ARTIGO 7o – Troca Espontânea de
Informações
1. Uma Parte fornecerá, sem pedido prévio,
à outra Parte as informações de que tenha
conhecimento, nas seguintes circunstâncias:
a) a primeira Parte mencionada tem razões
para presumir que possa haver uma perda de
receita tributária na outra Parte;
b) uma pessoa sujeita a tributação obtém,
na primeira Parte mencionada, uma redução
ou isenção de tributo suscetível de gerar uma
majoração de tributo ou uma sujeição a tributo
na outra Parte;
c) as transações comerciais entre uma pessoa
sujeita a tributação em uma Parte e uma pessoa
sujeita a tributação na outra Parte são conduzidas através de um ou mais países, de tal modo
que daí pode resultar uma diminuição do
tributo numa ou na outra Parte ou em ambas;
d) uma Parte tem razões para presumir que
uma redução de tributo possa resultar de transferências fictícias de lucros no seio de grupos
de empresas;
e) na sequência de informações fornecidas a
uma Parte por outra Parte, a primeira Parte
mencionada pôde recolher informações que
se revelam de interesse para a determinação
do tributo na outra Parte.
2. Cada Parte tomará as medidas e implementará os procedimentos necessários para que
as informações visadas no parágrafo 1o sejam
disponibilizadas com vista à comunicação à
outra Parte.
ARTIGO 8o – Fiscalizações Tributárias
Simultâneas
1. A pedido de uma delas, duas ou mais Partes
consultar-se-ão com vista à determinação dos
casos e procedimentos que devam ser objeto
de fiscalização tributária simultânea. Cada
uma das Partes decidirá se pretende, ou não,

2. Para efeitos da presente Convenção, por
fiscalização tributária simultânea entende-se
a fiscalização levada a cabo em virtude de um
acordo nos termos do qual duas ou mais Partes
concordam em fiscalizar simultaneamente,
cada uma delas no respectivo território, a situação tributária de uma ou mais pessoas, que
se revista de interesse comum ou relacionado,
com vista à troca de informações relevantes
assim obtidas.
ARTIGO 9o – Fiscalizações Tributárias no
Exterior
1. A pedido da autoridade competente do
Estado requerente, a autoridade competente
do Estado requerido poderá autorizar representantes da autoridade competente do Estado
requerente a presenciarem a parte apropriada
da fiscalização tributária no Estado requerido.
2. Se o pedido for aceito, a autoridade competente do Estado requerido dará conhecimento,
logo que possível, à autoridade competente
do Estado requerente da data e do local da
fiscalização, da autoridade ou do funcionário
encarregado dessa fiscalização, e bem assim
dos procedimentos e condições exigidos pelo
Estado requerido relativamente à realização da
fiscalização. Todas as decisões relativas à realização da fiscalização tributária serão tomadas
pelo Estado requerido.
3. Uma Parte poderá informar um dos Depositários de sua intenção de não aceitar, como
regra geral, os pedidos referidos no parágrafo
1o. Essa declaração poderá ser efetuada ou
retirada em qualquer momento.
ARTIGO 10 – Informações Contraditórias
Se uma Parte obtiver de outra Parte informações sobre a situação tributária de uma pessoa
que se lhe afigurem em contradição com as
informações de que dispõe, comunicará o fato
à Parte que tiver fornecido as informações.

SEÇÃO II – Assistência à Cobrança
ARTIGO 11 – Cobrança de Créditos
Tributários
1. Com ressalva do disposto nos Artigos 14 e
15, a pedido do Estado requerente, o Estado
requerido procederá à cobrança dos créditos
tributários do primeiro Estado mencionado
como se se tratasse dos seus próprios créditos
tributários.
2. O disposto no parágrafo 1o aplicar-se-á apenas aos créditos tributários que sejam objeto
de um instrumento que permita a respectiva
execução no Estado requerente e, salvo se as
Partes interessadas acordarem de outro modo,
não sejam impugnados. Todavia, se o crédito
disser respeito a uma pessoa que não for residente do Estado requerente, o disposto no
parágrafo 1o aplicar-se-á apenas se o crédito
não for passível de impugnação, salvo se as
Partes interessadas acordarem de outro modo.
3. A obrigação da prestação de assistência
com vista à cobrança de créditos tributários
respeitantes a uma pessoa falecida ou ao seu
espólio está limitada ao valor do espólio ou dos
bens recebidos por cada um dos beneficiários
do espólio, consoante o crédito seja cobrável
do espólio ou dos respectivos beneficiários.
ARTIGO 12 – Medidas Cautelares
A pedido do Estado requerente, o Estado requerido tomará medidas cautelares com vista à
cobrança de um montante de tributo, ainda que
o crédito seja impugnado ou o título executivo
ainda não tenha sido emitido.
ARTIGO 13 – Documentos Anexos ao
Pedido
1. O pedido de assistência administrativa,
apresentado nos termos desta Seção, será
acompanhado por:
a) uma declaração atestando que o crédito
tributário diz respeito a um tributo visado pela
Convenção e, no que se refere à cobrança, com
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ressalva do disposto no parágrafo 2o do artigo
11, não é nem pode ser impugnado,
b) uma cópia oficial do título executivo do
Estado requerente, e
c) qualquer outro documento exigido para
efeitos de cobrança ou de medidas cautelares.
2. O título executivo do Estado requerente, se
for o caso e em conformidade com as disposições em vigor no Estado requerido, será aceito,
reconhecido, completado ou substituído logo
que possível, a contar da data de recepção do
pedido de assistência, por um título executivo
no Estado requerido.
ARTIGO 14 – Prazos
1. As questões respeitantes aos prazos para
além dos quais o crédito tributário não pode
ser exigido serão reguladas pela legislação do
Estado requerente. O pedido de assistência
incluirá informações quanto ao prazo referido.
2. Os atos de cobrança realizados pelo Estado
requerido na sequência de um pedido de assistência e que, de acordo com a legislação deste
Estado, teriam como efeito a suspensão ou a
interrupção do prazo mencionado no parágrafo
1o, terão o mesmo efeito face à legislação do Estado requerente. O Estado requerido informará
o Estado requerente sobre tais atos.
3. Em qualquer caso, o Estado requerido não
é obrigado a dar cumprimento a um pedido de
assistência que seja formulado depois de decorrido um período de 15 (quinze) anos a contar
da data do título executivo original.
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O crédito tributário para cuja cobrança é
prestada assistência não se beneficiará, no
Estado requerido, de nenhum dos privilégios
especialmente conexos com os créditos tributários desse Estado, ainda que o processo de
cobrança utilizado seja o mesmo aplicável aos
seus próprios créditos tributários.

ARTIGO 16 – Pagamento Diferido
O Estado requerido poderá permitir o diferimento ou o escalonamento do pagamento,
se a sua legislação ou prática administrativa o
permitirem em circunstâncias similares, devendo, porém, informar previamente o Estado
requerente.
SEÇÃO III – Notificação de Documentos
ARTIGO 17 – Notificação de Documentos
1. A pedido do Estado requerente, o Estado
requerido notificará ao destinatário os documentos, incluindo os que digam respeito a decisões judiciais, emanados do Estado requerente
e que digam respeito a um tributo abrangido
pela presente Convenção.
2. O Estado requerido procederá à notificação
dos documentos:
a) de acordo com o procedimento previsto
pela sua legislação interna relativa à notificação
de documentos de natureza substancialmente
similar;
b) na medida do possível, de acordo com um
procedimento especial solicitado pelo Estado
requerente, ou segundo o procedimento mais
aproximado previsto pela respectiva legislação
interna.
3. Uma Parte pode promover a notificação de
um documento, diretamente, por via postal, a
uma pessoa que se encontre dentro do território
de outra Parte.
4. Nenhuma disposição da Convenção poderá ser interpretada no sentido de invalidar
uma notificação de documentos efetuada por
uma Parte em conformidade com a respectiva
legislação.
5. Quando um documento é notificado nos
termos do presente Artigo, não é exigida a
respectiva tradução. Todavia, se for presumível que o destinatário não conhece a língua

CAPÍTULO IV – Disposições Comuns às
Diversas Formas de Assistência
ARTIGO 18 – Informações a Serem
Prestadas pelo Estado Requerente
1. Um pedido de assistência indicará, quando
for o caso:
a) a autoridade ou agência que originou o
pedido formulado pela autoridade competente;
b) o nome, endereço ou quaisquer outros elementos que possibilitem a identificação da pessoa relativamente à qual o pedido é formulado;
c) no caso de um pedido de informação, a
forma como o Estado requerente deseja receber a informação de modo a satisfazer às suas
necessidades;
d) no caso de um pedido de assistência para
fins de cobrança ou de medidas cautelares, a
natureza do crédito tributário, os elementos
constitutivos do crédito e os bens sobre os quais
a cobrança pode ser efetuada;
e) no caso de um pedido de notificação de documentos, a natureza e o objeto do documento
a notificar;
f) se o pedido é conforme com a legislação e
a prática administrativa do Estado requerente
e se se justifica face às exigências do Artigo 21,
parágrafo 2o, alínea g).
2. O Estado requerente comunicará ao Estado
requerido quaisquer outras informações relevantes relativas ao pedido de assistência logo
que tenha conhecimento das mesmas.

ARTIGO 19 – (Suprimido)
ARTIGO 20 – Resposta ao Pedido de
Assistência
1. Se o pedido de assistência for atendido, o Estado requerido informará o Estado requerente,
logo que possível, sobre as medidas tomadas
e bem assim sobre o resultado da assistência
prestada.
2. Se o pedido for rejeitado, o Estado requerido informará ao Estado requerente logo que
possível, indicando os motivos da rejeição.
3. No caso de um pedido de informação, se o
Estado requerente tiver especificado a forma
como deseja receber a informação e o Estado
requerido estiver apto a fazê-lo, esse Estado
prestará a informação segundo a forma solicitada.
ARTIGO 21 – Proteção das Pessoas e Limites
à Obrigatoriedade de Prestação de Assistência
1. Nenhuma disposição da presente Convenção poderá afetar os direitos e as salvaguardas
garantidos às pessoas pela legislação ou pela
prática administrativa do Estado requerido.
2. Salvo no que diz respeito ao Artigo 14, as
disposições da presente Convenção não poderão ser interpretadas no sentido de impor ao
Estado requerido a obrigação de:
a) tomar medidas em desacordo com sua
legislação ou sua prática administrativa, ou
com a legislação ou a prática administrativa do
Estado requerente;
b) tomar medidas que sejam contrárias à ordem pública;
c) fornecer informações que não possam ser
obtidas com base na sua própria legislação
ou prática administrativa, ou na legislação ou
prática administrativa do Estado requerente;
d) fornecer informações suscetíveis de revelar
um segredo comercial, industrial, profissional
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na qual o documento está redigido, o Estado
requerido promoverá a respectiva tradução ou
um resumo na sua língua oficial ou numa das
suas línguas oficiais. Alternativamente, poderá
solicitar ao Estado requerente que o documento
seja traduzido ou acompanhado de um resumo
numa das línguas oficiais do Estado requerido,
do Conselho da Europa ou da OCDE.
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ou um processo comercial, ou informações
cuja divulgação seja contrária à ordem pública;
e) prestar assistência administrativa, se e na
medida em que se considere que a tributação do
Estado requerente é contrária aos princípios tributários geralmente aceitos, ou às disposições
de uma convenção destinada a evitar a dupla
tributação ou de qualquer outra convenção
celebrada com o Estado requerente;
f ) prestar assistência administrativa tendo
em vista a implementação ou o cumprimento
de uma disposição da legislação tributária do
Estado requerente, ou a satisfação de uma obrigação conexa, que seja discriminatória face a
um nacional do Estado requerido em confronto
com um nacional do Estado requerente em
idênticas circunstâncias;
g) prestar assistência administrativa, se o Estado requerente não tiver esgotado todas as medidas razoáveis previstas pela sua legislação ou
prática administrativa, salvo se o recurso a tais
medidas causar dificuldades desproporcionais;
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h) prestar assistência à cobrança nos casos
em que os encargos administrativos para esse
Estado sejam claramente desproporcionais face
aos benefícios que possam ser obtidos pelo
Estado requerente.
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3. Se o Estado requerente solicitar informações
ao abrigo da presente Convenção, o Estado
requerido recorrerá aos poderes de que dispõe
para obter as informações solicitadas, mesmo
que o Estado requerido não necessite dessas
informações para os seus próprios fins tributários. A obrigação constante do período anterior
está sujeita aos limites previstos na presente
Convenção, mas tais limites, designadamente
os limites previstos nos parágrafos 1o e 2o, não
devem, em caso algum, ser interpretados no
sentido de permitir que o Estado requerido se
recuse a prestar tais informações pelo simples
fato de essas informações não se revestirem de
interesse para si, no âmbito interno.
4. As disposições da presente Convenção, designadamente o disposto nos parágrafos 1o e 2o,

não poderão em caso algum ser interpretadas
no sentido de permitir que o Estado requerido
se recuse a prestar informações unicamente
porque essas são detidas por um banco, outra
instituição financeira, um mandatário ou por
uma pessoa agindo na qualidade de agente ou
fiduciário, ou porque essas informações são
conexas com os direitos de propriedade de
uma pessoa.
ARTIGO 22 – Sigilo
1. Quaisquer informações obtidas por uma
Parte nos termos da presente Convenção serão
consideradas sigilosas e protegidas do mesmo
modo que as informações obtidas com base
na legislação interna dessa Parte e, na medida
necessária para garantir o nível necessário de
proteção de dados de caráter pessoal, em conformidade com as salvaguardas exigidas por
força da legislação interna da Parte que presta
as informações e por ela especificadas.
2. Em qualquer caso, as referidas informações
só poderão ser comunicadas às pessoas ou
autoridades (incluindo tribunais e órgãos de
administração ou supervisão) encarregadas
do lançamento, arrecadação, ou cobrança dos
tributos dessa Parte, ou dos procedimentos de
execução ou persecução, ou das decisões de
recursos relativos a esses tributos, ou da supervisão das atividades precedentes. Apenas as
pessoas ou autoridades referidas acima poderão
utilizar essas informações e exclusivamente
para os fins acima mencionados. Não obstante
o disposto no parágrafo 1o, essas informações
poderão ser reveladas no decurso de audiências
públicas de tribunais ou em decisões judiciais
relativas a esses tributos.
3. Se uma Parte tiver formulado uma reserva
nos termos previstos na alínea a) do parágrafo 1o do Artigo 30, qualquer outra Parte que
obtenha informações da primeira Parte mencionada não poderá utilizá-las para efeitos de
um tributo incluído numa categoria objeto de
reserva. De igual modo, a Parte que formulou a
reserva não poderá utilizar, para efeitos de um
tributo incluído na categoria objeto de reserva,

4. Não obstante o disposto nos parágrafos 1o,
2o e 3o, as informações obtidas por uma Parte
poderão ser utilizadas para outros fins, quando
a utilização de tais informações para esses fins
seja possível, de acordo com a legislação da
Parte que forneceu as informações, e a autoridade competente dessa Parte autorize essa
utilização. As informações fornecidas por uma
Parte a outra Parte podem ser transmitidas por
esta a uma terceira Parte, sujeita a autorização
prévia da autoridade competente da primeira
Parte mencionada.
ARTIGO 23 – Procedimentos Judiciais
1. As ações relativas às medidas tomadas pelo
Estado requerido de acordo com o disposto na
presente Convenção serão instauradas apenas
na instância competente desse Estado.
2. As ações relativas às medidas tomadas pelo
Estado requerente de acordo com o disposto na
presente Convenção, particularmente aquelas
que, em matéria de cobrança, dizem respeito
à existência ou ao montante do crédito tributário ou ao título executivo, serão instauradas
apenas na instância competente desse Estado.
Se tal ação for instaurada, o Estado requerente
informará imediatamente o Estado requerido,
que suspenderá a ação enquanto aguarda a decisão da instância em questão. Todavia, o Estado
requerido, se o Estado requerente o solicitar,
tomará medidas cautelares para resguardar a
cobrança. O Estado requerido poderá também
ser informado sobre tal ação por qualquer
pessoa interessada. Quando do recebimento
da informação em causa, o Estado requerido
consultará, se necessário, o Estado requerente
sobre a matéria.
3. Assim que tenha sido pronunciada sentença
definitiva sobre a ação instaurada, o Estado
requerido ou o Estado requerente, consoante
o caso, notificará o outro Estado da decisão
proferida e as respectivas implicações quanto
ao pedido de assistência.

CAPÍTULO V – Disposições Especiais
ARTIGO 24 – Implementação da Convenção
1. As Partes comunicar-se-ão, através das respectivas autoridades competentes, tendo em
vista a implementação da presente Convenção.
As autoridades competentes poderão comunicar-se diretamente para este efeito e autorizar
as autoridades a elas subordinadas a agir em
seu nome. As autoridades competentes de duas
ou mais Partes poderão estabelecer de comum
acordo o modo de aplicação da Convenção.
2. Quando o Estado requerido considerar que
a aplicação da presente Convenção, num caso
concreto, poderia ter consequências sérias
e indesejáveis, as autoridades competentes
do Estado requerido e do Estado requerente
consultar-se-ão e esforçar-se-ão por resolver a
situação através de acordo mútuo.
3. Um órgão coordenador constituído por representantes das autoridades competentes das
Partes acompanhará, sob a égide da OCDE, a
implementação da Convenção e bem assim o
seu desenvolvimento. Para este efeito, o órgão
de coordenação recomendará qualquer medida suscetível de contribuir ainda mais para a
consecução dos objetivos gerais da Convenção.
Particularmente, deverá agir como um fórum
para o estudo de novos métodos e procedimentos tendentes a incrementar a cooperação
internacional em matéria tributária e, se for o
caso, poderá recomendar revisões ou emendas
à Convenção. Os Estados que assinaram, mas
ainda não ratificaram, aceitaram ou aprovaram
a Convenção, poderão fazer-se representar
nas reuniões do órgão de coordenação como
observadores.
4. Uma Parte pode solicitar ao órgão de
coordenação a emissão de pareceres quanto à
interpretação das disposições da Convenção.
5. Se se suscitarem dificuldades ou dúvidas
entre duas ou mais Partes quanto à implementação ou à interpretação da Convenção,
as autoridades competentes dessas Partes esforçar-se-ão por resolver a questão através de
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as informações obtidas nos termos do disposto
na presente Convenção.
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acordo amigável. O entendimento acordado
será comunicado ao órgão coordenador.
6. O Secretário-Geral da OCDE informará
as Partes e os Estados signatários que ainda
não ratificaram, aceitaram ou aprovaram a
Convenção sobre os pareceres emitidos pelo
órgão de coordenação em conformidade com
o disposto no parágrafo 4o e nos acordos de
procedimento amigável celebrados nos termos
do parágrafo 5o.
ARTIGO 25 – Línguas
Os pedidos de assistência e as respectivas respostas serão redigidos numa das línguas oficiais
da OCDE e do Conselho da Europa ou em
qualquer outra língua acordada bilateralmente
entre as Partes interessadas.
ARTIGO 26 – Custos
Salvo se as Partes interessadas acordarem de
outro modo, por via bilateral:
a) os custos ordinários incorridos em conexão
com a prestação de assistência ficarão a cargo
do Estado requerido;
b) os custos extraordinários incorridos em
conexão com a prestação de assistência ficarão
a cargo do Estado requerente.
CAPÍTULO VI – Disposições Finais
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ARTIGO 27 – Outros Acordos
Internacionais
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1. As possibilidades de assistência proporcionadas pela presente Convenção não limitarão
nem serão limitadas pelas que decorram de
acordos internacionais celebrados ou que venham a ser celebrados entre as Partes interessadas ou de outros instrumentos que respeitem
à cooperação em matéria tributária.
2. Não obstante o disposto no parágrafo 1o, as
Partes que sejam Estados Membros da União
Europeia poderão aplicar, nas suas relações

recíprocas, as modalidades de assistência proporcionadas pela Convenção, na medida em
que permitam uma cooperação mais ampla
do que as modalidades previstas pelas regras
aplicáveis da União Europeia.
ARTIGO 28 – Assinatura e Entrada em
Vigor da Convenção
1. A presente Convenção estará aberta para
assinatura pelos Estados Membros do Conselho
da Europa e pelos países membros da OCDE.
Está sujeita a ratificação, aceitação ou aprovação. Os instrumentos de ratificação, aceitação
ou aprovação serão depositados junto de um
dos Depositários.
2. A presente Convenção entrará em vigor no
primeiro dia do mês seguinte ao termo de um
período de três meses a contar da data na qual
cinco Estados tenham manifestado o seu consentimento no sentido da respectiva vinculação
à Convenção em conformidade com o disposto
no parágrafo 1.
3. No que diz respeito a qualquer Estado Membro do Conselho da Europa ou país membro
da OCDE que manifeste posteriormente o
seu consentimento no sentido da respectiva
vinculação à Convenção, esta entrará em vigor
no primeiro dia do mês seguinte ao termo de
um período de três meses a contar da data de
depósito do instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação.
4. Qualquer Estado Membro do Conselho da
Europa ou qualquer país membro da OCDE
que se torne Parte da Convenção após a entrada
em vigor do Protocolo que altera a presente
Convenção, aberto para assinatura em 27 de
maio de 2010 (o “Protocolo de 2010”), será uma
Parte da Convenção conforme alterada por esse
Protocolo, salvo se manifestar intenção diferente mediante notificação, por escrito, dirigida a
um dos Depositários.
5. Após a entrada em vigor do Protocolo de
2010, qualquer Estado não membro do Conselho da Europa ou da OCDE pode solicitar
que lhe seja endereçado convite com vista à

assinatura e à ratificação da presente Convenção conforme alterada pelo Protocolo de 2010.
Qualquer pedido neste sentido deverá ser dirigido a um dos Depositários, que o transmitirá
às Partes. O Depositário informará igualmente
o Comitê de Ministros do Conselho da Europa
e o Conselho da OCDE. A decisão de convidar
os Estados que solicitem tornar-se Partes da
presente Convenção será tomada mediante
consenso das Partes da Convenção, por meio
do órgão de coordenação. Relativamente a cada
Estado que ratifique a Convenção conforme
alterada pelo Protocolo de 2010, nos termos
do presente parágrafo, a presente Convenção
entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao termo de um período de três meses
a contar da data de depósito do instrumento
de ratificação junto de um dos Depositários.

ARTIGO 29 – Aplicação Territorial da
Convenção

6. As disposições da presente Convenção,
conforme alterada pelo Protocolo de 2010, produzirão efeitos no que diz respeito à assistência
administrativa abrangendo os exercícios fiscais
com início em ou após 1 de janeiro do ano seguinte àquele em que a Convenção, conforme
alterada pelo Protocolo de 2010, entrou em
vigor no que diz respeito a uma das Partes ou,
na ausência de exercício fiscal, serão aplicáveis à
assistência administrativa respeitante a obrigações fiscais geradas em ou após 1 de janeiro do
ano seguinte àquele em que a Convenção, conforme alterada pelo Protocolo de 2010, entrar
em vigor no que diz respeito a uma das Partes.
Duas ou mais Partes poderão acordar que a
Convenção, conforme alterada pelo Protocolo
de 2010, produzirá efeitos no que diz respeito
à assistência administrativa relativa a exercícios
fiscais ou a obrigações tributárias anteriores.

3. Qualquer declaração feita nos termos de
um dos dois parágrafos precedentes poderá ser
suspensa, no que respeita a qualquer território
especificado na referida declaração, mediante
notificação dirigida a um dos Depositários. A
suspensão produzirá efeito no primeiro dia do
mês seguinte ao termo de um período de três
meses a contar da data de recepção da notificação pelo Depositário.

2. Qualquer Estado poderá, em qualquer data
posterior, mediante declaração dirigida a um
dos Depositários, tornar a aplicação da presente
Convenção extensiva a qualquer outro território especificado na declaração. No que respeita
ao referido território, a Convenção entrará em
vigor no primeiro dia do mês seguinte ao termo
de um período de três meses a contar da data
de recepção da declaração pelo Depositário.

ARTIGO 30 – Reservas
1. No momento da assinatura ou do depósito do respectivo instrumento de ratificação,
aceitação ou aprovação, ou em qualquer data
posterior, qualquer Estado poderá declarar que
se reserva o direito de:
a) não prestar qualquer forma de assistência
em relação aos tributos de outras Partes incluídos numa das categorias enunciadas na alínea
b) do parágrafo 1o do Artigo 2o, desde que a
referida Parte não tenha incluído no Anexo
A da Convenção nenhum dos seus próprios
tributos dessa categoria;
b) não prestar assistência em matéria de
execução de créditos tributários, ou de multas
administrativas, em relação a todos os tributos
ou em relação apenas aos tributos de uma ou
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7. Não obstante o disposto no parágrafo 6o, as
disposições da presente Convenção, conforme
alterada pelo Protocolo de 2010, produzirão
efeitos a partir da data da sua entrada em vigor em relação a uma Parte, no que respeita a
questões tributárias que envolvam uma conduta
intencional passível de ação penal por força do
direito penal da Parte requerente, relativamente
a exercícios fiscais ou a obrigações tributárias
anteriores.

1. No momento da assinatura ou do depósito do respectivo instrumento de ratificação,
aceitação ou aprovação, cada Estado poderá
especificar qual o território ou territórios a que
a presente Convenção se aplica.
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de mais categorias enunciadas no parágrafo 1o
do Artigo 2o;
c) não prestar assistência relativamente a
qualquer crédito tributário existente à data da
entrada em vigor da Convenção nesse Estado,
ou, se tiver sido previamente formulada uma
reserva nos termos do disposto na alínea a) ou
na alínea b), à data da suspensão da referida
reserva em relação aos tributos da categoria
em questão;
d) não prestar assistência em matéria de notificação de documentos em relação a todos os
tributos, ou apenas em relação aos tributos de
uma ou mais categorias enunciadas no parágrafo 1o do Artigo 2o;
e) não aceitar as notificações por via postal,
de acordo com o disposto no parágrafo 3o do
Artigo 17;
f) aplicar o disposto no parágrafo 7o do Artigo
28 exclusivamente no caso de assistência administrativa que abranja os exercícios fiscais com
início em ou após 1 de janeiro do terceiro ano
anterior àquele em que Convenção, conforme
alterada pelo Protocolo de 2010, entrou em
vigor no que diz respeito a uma Parte, ou, na ausência de exercício fiscal, no caso de assistência
administrativa relativa a obrigações tributárias
geradas em ou após 1o de janeiro do terceiro ano
anterior àquele em que a Convenção, conforme
alterada pelo Protocolo de 2010, entrou em
vigor no que diz respeito a uma Parte.
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2. Não será admitida qualquer outra reserva.
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3. Após a entrada em vigor da Convenção em
relação a uma Parte, essa Parte poderá formular
uma ou mais reservas mencionadas no parágrafo 1o, que não tenha formulado no momento
da ratificação, aceitação ou aprovação. Tais
reservas entrarão em vigor no primeiro dia do
mês seguinte ao termo de um período de três
meses a contar da data de recepção da reserva
por um dos Depositários.
4. Qualquer Parte que tenha formulado uma
reserva nos termos dos parágrafos 1o e 3o pode-

rá suspendê-la, total ou parcialmente, mediante
notificação dirigida a um dos Depositários. A
suspensão produzirá efeito na data de recepção
da notificação pelo Depositário.
5. Uma Parte que tenha formulado uma reserva relativamente a uma disposição da presente
Convenção não poderá requerer a aplicação
dessa disposição por outra Parte. Todavia, se
a reserva for parcial, poderá requerer a aplicação da disposição nos termos da respectiva
aceitação.
ARTIGO 31 – Denúncia
1. Qualquer Parte poderá denunciar a presente
Convenção, a qualquer momento, mediante
notificação dirigida a um dos Depositários.
2. A denúncia produzirá efeito no primeiro
dia do mês seguinte ao termo de um período
de três meses a contar da data de recepção da
notificação pelo Depositário.
3. A Parte que denunciar a presente Convenção
manter-se-á vinculada ao disposto no Artigo 22
enquanto permanecerem na sua posse quaisquer documentos ou informações obtidos sob
a Convenção.
ARTIGO 32 – Depositários e Suas Funções
1. O Depositário, junto do qual tenha sido
levado a efeito um ato, uma notificação ou uma
comunicação, notificará aos Estados Membros
do Conselho da Europa e aos países membros
da OCDE e a qualquer Parte da presente Convenção:
a) qualquer assinatura;
b) o depósito de qualquer instrumento de
ratificação, aceitação ou aprovação;
c) a data de entrada em vigor da presente
Convenção em conformidade com o disposto
nos Artigos 28 e 29;
d) qualquer declaração formulada por força
do disposto no parágrafo 3o do Artigo 4o ou

e) qualquer reserva formulada por força do
disposto no Artigo 30 e a suspensão de qualquer
reserva efetuada de acordo com o disposto no
parágrafo 4o do Artigo 30;
f) qualquer notificação recebida por força do
disposto nos parágrafos 3o ou 4o do Artigo 2o,
no parágrafo 3o do Artigo 3o, no Artigo 29 ou
no parágrafo 1o do Artigo 31;
g) qualquer outro ato, notificação ou comunicação relativos à presente Convenção.
2. O Depositário que receba uma comunicação
ou que efetue uma notificação em conformidade com o disposto no parágrafo 1o informará
imediatamente o outro Depositário.
EM TESTEMUNHO DO QUAL, os signatários,
devidamente autorizados para tanto, assinaram
a presente Convenção.

FEITO EM Estrasburgo, em 25 de janeiro de
1988, em inglês e francês, sendo os dois textos
igualmente autênticos, em dois exemplares,
um dos quais será depositado nos arquivos do
Conselho da Europa e o outro nos arquivos
da OCDE. Os Secretários Gerais do Conselho da Europa e da OCDE entregarão cópias
autenticadas a cada um dos Estados Membros
do Conselho da Europa e dos países membros
da OCDE.
Anexo A – Tributos em relação aos quais a
Convenção se aplica
(Parágrafo 2o do artigo 2o da Convenção)
Anexo B – Autoridades competentes
(Parágrafo 1o do artigo 3o da Convenção)
Anexo C – Definição do termo “nacional” para
efeitos da Convenção
(Parágrafo 1o do artigo 3o da Convenção)
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do parágrafo 3o do Artigo 9o e a suspensão da
referida declaração;
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Decreto no 8.638/2016
Institui a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o Fica instituída a Política de Governança Digital para os órgãos e as entidades da
administração pública federal direta, autárquica
e fundacional, com as seguintes finalidades:
I – gerar benefícios para a sociedade mediante o uso da informação e dos recursos de
tecnologia da informação e comunicação na
prestação de serviços públicos;
II – estimular a participação da sociedade
na formulação, na implementação, no monitoramento e na avaliação das políticas públicas
e dos serviços públicos disponibilizados em
meio digital; e
III – assegurar a obtenção de informações
pela sociedade, observadas as restrições legalmente previstas.
Art. 2 Para os fins deste Decreto, considerase:
I – autosserviço – serviço público disponibilizado em meio digital que pode ser utilizado
pelo próprio cidadão, sem auxílio do órgão ou
da entidade ofertante do serviço;
II – dados em formato aberto – dados representados em meio digital em um formato
sobre o qual nenhuma organização tenha
controle exclusivo, passíveis de utilização por
qualquer pessoa;
III – governança digital – a utilização pelo
setor público de recursos de tecnologia da
informação e comunicação com o objetivo de
melhorar a disponibilização de informação e
a prestação de serviços públicos, incentivar
a participação da sociedade no processo de
tomada de decisão e aprimorar os níveis de
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responsabilidade, transparência e efetividade
do governo;
IV – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – instrumento de
diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de tecnologia da informação
e comunicação, com o objetivo de atender às
necessidades finalísticas e de informação de
órgão ou entidade para determinado período;
V – rede de conhecimento – associação de
indivíduos constituída para permitir a interação, o debate, a criação, o aprimoramento e a
disseminação de conhecimento sobre assuntos
relativos à governança digital e a temas correlatos; e
VI – tecnologia da informação e comunicação – ativo estratégico que apoia processos de
negócios institucionais, mediante a conjugação
de recursos, processos e técnicas utilizados para
obter, processar, armazenar, disseminar e fazer
uso de informações.
Art. 3o A Política de Governança Digital observará os seguintes princípios:
I – foco nas necessidades da sociedade;
II – abertura e transparência;
III – compartilhamento da capacidade de
serviço;
IV – simplicidade;
V – priorização de serviços públicos disponibilizados em meio digital;
VI – segurança e privacidade;
VII – participação e controle social;
VIII – governo como plataforma; e
IX – inovação.
Art. 4 o O planejamento e a execução de
programas, projetos e processos relativos à
governança digital pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional deverão observar as
seguintes diretrizes:

Art. 5o O Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão editará a Estratégia de
Governança Digital – EGD da administração
pública federal, documento que definirá os objetivos estratégicos, as metas, os indicadores e as
iniciativas da Política de Governança Digital e
norteará programas, projetos, serviços, sistemas
e atividades a ela relacionados.
Parágrafo único. O período de vigência da
EGD coincidirá com o prazo de vigência do
Plano Plurianual – PPA.
Art. 6o Para a formulação da EGD, serão
considerados:
I – o alinhamento com as políticas públicas
e os programas do Governo federal, com o
objetivo de identificar oportunidades que possam ser alavancadas pelo uso de tecnologia da
informação e comunicação; e

II – a ampla participação da sociedade e
dos órgãos e das entidades da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional.
Art. 7o A formulação, o monitoramento, a
avaliação e a revisão da EGD serão coordenados
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, com participação de suas unidades
que atuam como órgão central dos sistemas
estruturantes do Poder Executivo federal.
Art. 8o Para contribuir com o alcance dos
objetivos estabelecidos na EGD, os órgãos e
as entidades da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional elaborarão:
I – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação ou instrumento equivalente
de planejamento de tecnologia da informação
e comunicação; e
II – instrumento de planejamento de segurança da informação e comunicação e de
segurança cibernética.
Parágrafo único. Os instrumentos de planejamento de que tratam os incisos I e II do caput
serão atualizados para atender as disposições
da EGD em vigor.
Art. 9o Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional deverão manter um Comitê de
Governança Digital, ou estrutura equivalente,
para deliberar sobre os assuntos relativos à
Governança Digital, composto por, no mínimo:
I – um representante da Secretaria Executiva ou da unidade equivalente do órgão ou da
entidade, que o presidirá;
II – um representante de cada unidade finalística do órgão ou da entidade; e
III – o titular da unidade de tecnologia da
informação e comunicação do órgão ou da
entidade.
Parágrafo único. Os membros do Comitê ou
da estrutura equivalente referidos nos incisos
I e II do caput deverão ser ocupantes de cargo
de provimento em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores, de nível 5 ou
equivalente, ou de cargo de hierarquia superior.
Art. 10. A edição dos instrumentos de planejamento de que trata o art. 8o dependerá

Normas correlatas

I – o autosserviço será a forma prioritária de
prestação de serviços públicos disponibilizados
em meio digital;
II – serão oferecidos canais digitais de
participação social na formulação, na implementação, no monitoramento e na avaliação
das políticas públicas e dos serviços públicos
disponibilizados em meio digital;
III – os dados serão disponibilizados em formato aberto, amplamente acessível e utilizável
por pessoas e máquinas, assegurados os direitos
à segurança e à privacidade;
IV – será promovido o reuso de dados
pelos diferentes setores da sociedade, com o
objetivo de estimular a transparência ativa de
informações, prevista no art. 3o e no art. 8o da
Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011; e
V – observadas as disposições da Lei
n o 12.527, de 2011, será implementado o
compartilhamento de dados entre os órgãos e
as entidades da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional, sempre que
houver necessidade de simplificar a prestação
de serviços à sociedade.
Parágrafo único. As soluções de tecnologia
da informação e comunicação desenvolvidas
ou adquiridas pelos órgãos e pelas entidades da
administração pública federal direta, autárquica
e fundacional observarão o disposto nos incisos
I a V do caput deste artigo.
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de prévia manifestação favorável do Comitê
de Governança Digital ou da estrutura equivalente.
Art. 11. Os trabalhos do Comitê de Governança Digital ou da estrutura equivalente observarão as proposições das redes de conhecimento.
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Art. 12. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecerá redes de conhecimento sobre assuntos relativos à Governança
Digital e a temas correlatos, as quais terão como
finalidades:
I – gerar, compartilhar e disseminar conhecimento e experiências;
II – formular propostas de padrões, políticas,
guias e manuais;
III – discutir sobre os desafios enfrentados
e as possibilidades de ação; e
IV – prospectar novas tecnologias para
facilitar a prestação de serviços públicos disponibilizados em meio digital, o fornecimento de
informações e a participação social por meios
digitais.
§ 1o As redes de conhecimento serão abertas
à participação de qualquer cidadão interessado.
§ 2o A mediação, a criação dos espaços de
diálogo e a manutenção de um repositório de
informações das redes de conhecimento ficarão
a cargo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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Art. 13. O Decreto no 6.932, de 11 de agosto
de 2009, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 4 o No âmbito da administração
pública federal, os órgãos e as entidades
gestores de base de dados oficial colocarão
à disposição dos órgãos e entidades públicos
interessados as orientações para acesso às informações constantes dessas bases de dados,
observadas as disposições legais aplicáveis.”
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 15. Ficam revogados:
I – o Decreto de 18 de outubro de 2000,
que cria, no âmbito do Conselho de Governo,
o Comitê Executivo do Governo Eletrônico; e
II – o Decreto de 29 de outubro de 2003, que
institui Comitês Técnicos do Comitê Executivo
do Governo Eletrônico.
Brasília, 15 de janeiro de 2016; 195o da Independência e 128o da República.
DILMA ROUSSEFF – Valdir Moysés Simão
Decretado em 15/1/2016 e publicado no DOU de
18/1/2016.

Decreto no 8.414/2015
Institui o Programa Bem Mais Simples Brasil e cria o Conselho Deliberativo e o Comitê Gestor do
Programa.

DECRETA:
Art. 1o Fica instituído o Programa Bem Mais
Simples Brasil, com a finalidade de simplificar
e agilizar a prestação dos serviços públicos e de
melhorar o ambiente de negócios e a eficiência
da gestão pública.
Art. 2o São objetivos do Programa Bem Mais
Simples Brasil:
I – simplificar e agilizar o acesso do cidadão,
das empresas e das entidades sem fins lucrativos
aos serviços e informações públicos;
II – promover a prestação de informações e
serviços públicos por meio eletrônico;
III – reduzir formalidades e exigências na
prestação de serviços públicos;
IV – promover a integração dos sistemas de
informação pelos órgãos públicos para oferta
de serviços públicos;
V – celebrar o “Pacto Bem Mais Simples
Brasil” com os demais Poderes da União e com
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e
VI – modernizar a gestão interna da administração pública.
§ 1o O Programa Bem Mais Simples Brasil
deverá contemplar a atuação integrada e sistêmica na prestação de serviços públicos, com a
aplicação de soluções tecnológicas que visem a
simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão, às empresas e às entidades
sem fins lucrativos, mediante a utilização de
linguagem simples e compreensível.
§ 2o O Programa observará as diretrizes
previstas no art. 1o do Decreto no 6.932, de 11
de agosto de 2009.
§ 3o O Programa será implementado de
forma a garantir a integração com outras ações

e programas desenvolvidos no âmbito do Poder
Executivo federal.
Art. 3o Fica criado o Conselho Deliberativo
do Programa Bem Mais Simples Brasil, ao qual
compete formular, monitorar e avaliar as ações
do Programa e definir estratégias de articulação com os demais Poderes da União e com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
§ 1o O Conselho Deliberativo será presidido
por cidadão de livre designação pelo Presidente
da República e composto pelos titulares dos
seguintes órgãos:
I – Secretaria de Governo da Presidência
da República;
II – Casa Civil da Presidência da República;
III – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
IV – Ministério da Justiça e Segurança
Pública;
V – Ministério da Fazenda; e
VI – Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU.
§ 2o Quando as ações do Programa envolverem matérias de competência de outros
Ministérios, o coordenador do Conselho Deliberativo convidará os respectivos titulares para
participarem das reuniões.
§ 3o Poderão ainda ser convidados para as
reuniões do Conselho Deliberativo os titulares
de órgãos e entidades dos demais Poderes da
União e da administração pública federal,
estadual, distrital e municipal, em especial o
Presidente do Tribunal de Contas da União, o
Presidente do Conselho Nacional de Justiça, o
Presidente do Conselho Nacional do Ministério
Público e o Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral.
§ 4o Os Ministros de Estado titulares do
Conselho Deliberativo serão substituídos em
suas ausências ou impedimentos pelos respectivos Secretários-Executivos.

Normas correlatas

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
VI, alínea “a”, da Constituição,
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Art. 4o Fica criado o Comitê Gestor do Programa Bem Mais Simples Brasil, instância diretiva
do Programa, com as seguintes competências:
I – cumprir as orientações do Conselho
Deliberativo;
II – definir os eixos temáticos de atuação
do Programa;
III – definir, monitorar e avaliar a execução
das ações a serem desenvolvidas no âmbito do
Programa;
IV – promover a articulação necessária à
execução de ações conjuntas no âmbito do Poder Executivo federal, com os demais Poderes
da União e com os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios; e
V – estabelecer seu regimento interno, que
deverá ser aprovado por maioria absoluta de
seus membros.
§ 1o O Comitê Gestor será integrado por
um representante, titular e suplente, de cada
órgão que compõe o Conselho Deliberativo e
coordenado pelo representante da Secretaria de
Governo da Presidência da República.
§ 2o Os membros do Comitê Gestor deverão
ocupar cargo de Secretário ou equivalente.
§ 3o Os membros do Comitê Gestor serão
indicados pelos seus respectivos órgãos e serão
designados pelo Ministro de Estado Chefe
da Secretaria de Governo da Presidência da
República.
§ 4o No exercício de suas atribuições, o Comitê Gestor poderá propor a criação de grupos
de trabalho temáticos, que será feita por meio
de ato conjunto dos Ministros de Estado afetos
aos temas envolvidos.
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§ 5 o O Comitê Gestor poderá convidar
para participar das reuniões representantes de
outros órgãos e entidades, públicos e privados,
e especialistas em assuntos afetos às ações do
Programa.
Art. 5o A Secretaria de Governo da Presidência da República fornecerá o suporte administrativo para o funcionamento do Conselho
Deliberativo e do Comitê Gestor.
Art. 6o A presidência e a participação na composição do Conselho Deliberativo e do Comitê
Gestor são consideradas prestação de serviço
público relevante, não remunerada.
Art. 7o As despesas relativas às ações desenvolvidas no âmbito do Programa, para o exercício
de 2015, correrão às expensas do orçamento
já atualmente previsto para os órgãos responsáveis.
Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 2015; 194o da Independência e 127o da República.
DILMA ROUSSEFF – José Eduardo Cardozo –
Joaquim Vieira Ferreira Levy – Nelson Barbosa –
Valdir Moysés Simão – Guilherme Afif Domingos
Decretado em 26/2/2015 e publicado no DOU de
27/2/2015.

Decreto no 8.243/2014

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 84, caput,
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 3o, caput,
inciso I, e no art. 17 da Lei no 10.683, de 28 de
maio de 2003,
DECRETA:
Art. 1o Fica instituída a Política Nacional de
Participação Social – PNPS, com o objetivo
de fortalecer e articular os mecanismos e as
instâncias democráticas de diálogo e a atuação
conjunta entre a administração pública federal
e a sociedade civil.
Parágrafo único. Na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação de
programas e políticas públicas e no aprimoramento da gestão pública serão considerados os
objetivos e as diretrizes da PNPS.
Art. 2o Para os fins deste Decreto, considerase:
I – sociedade civil – o cidadão, os coletivos,
os movimentos sociais institucionalizados
ou não institucionalizados, suas redes e suas
organizações;
II – conselho de políticas públicas – instância
colegiada temática permanente, instituída por
ato normativo, de diálogo entre a sociedade
civil e o governo para promover a participação
no processo decisório e na gestão de políticas
públicas;
III – comissão de políticas públicas – instância colegiada temática, instituída por ato normativo, criada para o diálogo entre a sociedade
civil e o governo em torno de objetivo específico, com prazo de funcionamento vinculado ao
cumprimento de suas finalidades;
IV – conferência nacional – instância periódica de debate, de formulação e de avaliação
sobre temas específicos e de interesse público,

com a participação de representantes do governo e da sociedade civil, podendo contemplar
etapas estaduais, distrital, municipais ou regionais, para propor diretrizes e ações acerca
do tema tratado;
V – ouvidoria pública federal – instância
de controle e participação social responsável
pelo tratamento das reclamações, solicitações,
denúncias, sugestões e elogios relativos às
políticas e aos serviços públicos, prestados
sob qualquer forma ou regime, com vistas ao
aprimoramento da gestão pública;
VI – mesa de diálogo – mecanismo de debate
e de negociação com a participação dos setores
da sociedade civil e do governo diretamente
envolvidos no intuito de prevenir, mediar e
solucionar conflitos sociais;
VII – fórum interconselhos – mecanismo
para o diálogo entre representantes dos conselhos e comissões de políticas públicas, no
intuito de acompanhar as políticas públicas
e os programas governamentais, formulando
recomendações para aprimorar sua intersetorialidade e transversalidade;
VIII – audiência pública – mecanismo participativo de caráter presencial, consultivo, aberto a qualquer interessado, com a possibilidade
de manifestação oral dos participantes, cujo
objetivo é subsidiar decisões governamentais;
IX – consulta pública – mecanismo participativo, a se realizar em prazo definido, de caráter consultivo, aberto a qualquer interessado,
que visa a receber contribuições por escrito da
sociedade civil sobre determinado assunto, na
forma definida no seu ato de convocação; e
X – ambiente virtual de participação social
– mecanismo de interação social que utiliza
tecnologias de informação e de comunicação, em especial a internet, para promover o
diálogo entre administração pública federal e
sociedade civil.

Normas correlatas

Institui a Política Nacional de Participação Social – PNPS e o Sistema Nacional de Participação
Social – SNPS, e dá outras providências.
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Parágrafo único. As definições previstas
neste Decreto não implicam na desconstituição
ou alteração de conselhos, comissões e demais
instâncias de participação social já instituídos
no âmbito do governo federal.

Governança pública

Art. 3o São diretrizes gerais da PNPS:
I – reconhecimento da participação social
como direito do cidadão e expressão de sua
autonomia;
II – complementaridade, transversalidade
e integração entre mecanismos e instâncias
da democracia representativa, participativa e
direta;
III – solidariedade, cooperação e respeito
à diversidade de etnia, raça, cultura, geração,
origem, sexo, orientação sexual, religião e
condição social, econômica ou de deficiência,
para a construção de valores de cidadania e de
inclusão social;
IV – direito à informação, à transparência e
ao controle social nas ações públicas, com uso
de linguagem simples e objetiva, consideradas
as características e o idioma da população a
que se dirige;
V – valorização da educação para a cidadania ativa;
VI – autonomia, livre funcionamento e
independência das organizações da sociedade
civil; e
VII – ampliação dos mecanismos de controle
social.
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Art. 4o São objetivos da PNPS, entre outros:
I – consolidar a participação social como
método de governo;
II – promover a articulação das instâncias e
dos mecanismos de participação social;
III – aprimorar a relação do governo federal
com a sociedade civil, respeitando a autonomia
das partes;
IV – promover e consolidar a adoção de
mecanismos de participação social nas políticas
e programas de governo federal;
V – desenvolver mecanismos de participação
social nas etapas do ciclo de planejamento e
orçamento;
VI – incentivar o uso e o desenvolvimento
de metodologias que incorporem múltiplas
formas de expressão e linguagens de participa-

ção social, por meio da internet, com a adoção
de tecnologias livres de comunicação e informação, especialmente, softwares e aplicações,
tais como códigos fonte livres e auditáveis, ou
os disponíveis no Portal do Software Público
Brasileiro;
VII – desenvolver mecanismos de participação social acessíveis aos grupos sociais historicamente excluídos e aos vulneráveis;
VIII – incentivar e promover ações e programas de apoio institucional, formação e
qualificação em participação social para agentes
públicos e sociedade civil; e
IX – incentivar a participação social nos
entes federados.
Art. 5o Os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta deverão,
respeitadas as especificidades de cada caso,
considerar as instâncias e os mecanismos de
participação social, previstos neste Decreto,
para a formulação, a execução, o monitoramento e a avaliação de seus programas e políticas
públicas.
§ 1o Os órgãos e entidades referidos no
caput elaborarão, anualmente, relatório de
implementação da PNPS no âmbito de seus
programas e políticas setoriais, observadas as
orientações da Secretaria-Geral da Presidência
da República.
§ 2o A Secretaria-Geral da Presidência da
República elaborará e publicará anualmente relatório de avaliação da implementação da PNPS
no âmbito da administração pública federal.
Art. 6o São instâncias e mecanismos de participação social, sem prejuízo da criação e do
reconhecimento de outras formas de diálogo
entre administração pública federal e sociedade civil:
I – conselho de políticas públicas;
II – comissão de políticas públicas;
III – conferência nacional;
IV – ouvidoria pública federal;
V – mesa de diálogo;
VI – fórum interconselhos;
VII – audiência pública;
VIII – consulta pública; e
IX – ambiente virtual de participação social.

Art. 8o Compete à Secretaria-Geral da Presidência da República:
I – acompanhar a implementação da PNPS
nos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta;
II – orientar a implementação da PNPS e do
SNPS nos órgãos e entidades da administração
pública federal direta e indireta;
III – realizar estudos técnicos e promover
avaliações e sistematizações das instâncias e dos
mecanismos de participação social definidos
neste Decreto;
IV – realizar audiências e consultas públicas
sobre aspectos relevantes para a gestão da PNPS
e do SNPS; e
V – propor pactos para o fortalecimento
da participação social aos demais entes da
federação.
Art. 9o Fica instituído o Comitê Governamental de Participação Social – CGPS, para
assessorar a Secretaria-Geral da Presidência
da República no monitoramento e na implementação da PNPS e na coordenação do SNPS.
§ 1o O CGPS será coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que
dará o suporte técnico-administrativo para seu
funcionamento.
§ 2o Ato do Ministro de Estado Chefe da
Secretaria-Geral da Presidência da República
disporá sobre seu funcionamento.
Art. 10. Ressalvado o disposto em lei, na
constituição de novos conselhos de políticas
públicas e na reorganização dos já constituídos
devem ser observadas, no mínimo, as seguintes
diretrizes:

I – presença de representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil, preferencialmente
de forma paritária em relação aos representantes governamentais, quando a natureza da
representação o recomendar;
II – definição, com consulta prévia à sociedade civil, de suas atribuições, competências
e natureza;
III – garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil;
IV – estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros;
V – rotatividade dos representantes da sociedade civil;
VI – compromisso com o acompanhamento
dos processos conferenciais relativos ao tema
de sua competência; e
VII – publicidade de seus atos.
§ 1o A participação dos membros no conselho é considerada prestação de serviço público
relevante, não remunerada.
§ 2o A publicação das resoluções de caráter
normativo dos conselhos de natureza deliberativa vincula-se à análise de legalidade do ato
pelo órgão jurídico competente, em acordo com
o disposto na Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993.
§ 3o A rotatividade das entidades e de seus
representantes nos conselhos de políticas públicas deve ser assegurada mediante a recondução limitada a lapso temporal determinado
na forma dos seus regimentos internos, sendo
vedadas três reconduções consecutivas.
§ 4o A participação de dirigente ou membro
de organização da sociedade civil que atue em
conselho de política pública não configura
impedimento à celebração de parceria com a
administração pública.
§ 5o Na hipótese de parceira que envolva
transferência de recursos financeiros de dotações consignadas no fundo do respectivo conselho, o conselheiro ligado à organização que
pleiteia o acesso ao recurso fica impedido de
votar nos itens de pauta que tenham referência
com o processo de seleção, monitoramento e
avaliação da parceria.
Art. 11. Nas comissões de políticas públicas
devem ser observadas, no mínimo, as seguintes
diretrizes:

Normas correlatas

Art. 7o O Sistema Nacional de Participação
Social – SNPS, coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, será integrado
pelas instâncias de participação social previstas
nos incisos I a IV do art. 6o deste Decreto, sem
prejuízo da integração de outras formas de
diálogo entre a administração pública federal
e a sociedade civil.
Parágrafo único. A Secretaria-Geral da
Presidência da República publicará a relação
e a respectiva composição das instâncias integrantes do SNPS.
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I – presença de representantes eleitos ou
indicados pela sociedade civil;
II – definição de prazo, tema e objetivo a
ser atingido;
III – garantia da diversidade entre os representantes da sociedade civil;
IV – estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros; e
V – publicidade de seus atos.

Governança pública

Art. 12. As conferências nacionais devem
observar, no mínimo, as seguintes diretrizes:
I – divulgação ampla e prévia do documento
convocatório, especificando seus objetivos e
etapas;
II – garantia da diversidade dos sujeitos
participantes;
III – estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação dos delegados
governamentais e para a escolha dos delegados
da sociedade civil;
IV – integração entre etapas municipais,
estaduais, regionais, distrital e nacional, quando
houver;
V – disponibilização prévia dos documentos
de referência e materiais a serem apreciados na
etapa nacional;
VI – definição dos procedimentos metodológicos e pedagógicos a serem adotados nas
diferentes etapas;
VII – publicidade de seus resultados;
VIII – determinação do modelo de acompanhamento de suas resoluções; e
IX – indicação da periodicidade de sua realização, considerando o calendário de outros
processos conferenciais.
Parágrafo único. As conferências nacionais
serão convocadas por ato normativo específico, ouvido o CGPS sobre a pertinência de sua
realização.
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Art. 13. As ouvidorias devem observar as
diretrizes da Ouvidoria-Geral da União da
Controladoria-Geral da União nos termos do
art. 14, caput, inciso I, do Anexo I ao Decreto
no 8.109, de 17 de setembro de 2013.
Art. 14. As mesas de diálogo devem observar,
no mínimo, as seguintes diretrizes:
I – participação das partes afetadas;

II – envolvimento dos representantes da
sociedade civil na construção da solução do
conflito;
III – prazo definido de funcionamento; e
IV – acompanhamento da implementação
das soluções pactuadas e obrigações voluntariamente assumidas pelas partes envolvidas.
Parágrafo único. As mesas de diálogo
criadas para o aperfeiçoamento das condições
e relações de trabalho deverão, preferencialmente, ter natureza tripartite, de maneira a
envolver representantes dos empregados, dos
empregadores e do governo.
Art. 15. Os fóruns interconselhos devem
observar, no mínimo, as seguintes diretrizes:
I – definição da política ou programa a ser
objeto de debate, formulação e acompanhamento;
II – definição dos conselhos e organizações
da sociedade civil a serem convidados pela sua
vinculação ao tema;
III – produção de recomendações para as
políticas e programas em questão; e
IV – publicidade das conclusões.
Art. 16. As audiências públicas devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes:
I – divulgação ampla e prévia do documento
convocatório, especificado seu objeto, metodologia e o momento de realização;
II – livre acesso aos sujeitos afetados e interessados;
III – sistematização das contribuições recebidas;
IV – publicidade, com ampla divulgação de
seus resultados, e a disponibilização do conteúdo dos debates; e
V – compromisso de resposta às propostas
recebidas.
Art. 17. As consultas públicas devem observar,
no mínimo, as seguintes diretrizes:
I – divulgação ampla e prévia do documento
convocatório, especificando seu objeto, metodologia e o momento de realização;
II – disponibilização prévia e em tempo
hábil dos documentos que serão objeto da
consulta em linguagem simples e objetiva, e
dos estudos e do material técnico utilizado

Art. 18. Na criação de ambientes virtuais de
participação social devem ser observadas, no
mínimo, as seguintes diretrizes:
I – promoção da participação de forma direta da sociedade civil nos debates e decisões
do governo;
II – fornecimento às pessoas com deficiência
de todas as informações destinadas ao público
em geral em formatos acessíveis e tecnologias
apropriadas aos diferentes tipos de deficiência;
III – disponibilização de acesso aos termos
de uso do ambiente no momento do cadastro;
IV – explicitação de objetivos, metodologias
e produtos esperados;
V – garantia da diversidade dos sujeitos
participantes;
VI – definição de estratégias de comunicação
e mobilização, e disponibilização de subsídios
para o diálogo;
VII – utilização de ambientes e ferramentas
de redes sociais, quando for o caso;
VIII – priorização da exportação de dados
em formatos abertos e legíveis por máquinas;
IX – sistematização e publicidade das contribuições recebidas;
X – utilização prioritária de softwares e
licenças livres como estratégia de estímulo à
participação na construção das ferramentas
tecnológicas de participação social; e
XI – fomento à integração com instâncias
e mecanismos presenciais, como transmissão

de debates e oferta de oportunidade para participação remota.
Art. 19. Fica instituída a Mesa de Monitoramento das Demandas Sociais, instância
colegiada interministerial responsável pela
coordenação e encaminhamento de pautas dos
movimentos sociais e pelo monitoramento de
suas respostas.
§ 1o As reuniões da Mesa de Monitoramento serão convocadas pela Secretaria-Geral da
Presidência da República, sendo convidados os
Secretários-Executivos dos ministérios relacionados aos temas a serem debatidos na ocasião.
§ 2o Ato do Ministro de Estado Chefe da
Secretaria-Geral da Presidência da República
disporá sobre as competências específicas, o
funcionamento e a criação de subgrupos da
instância prevista no caput.
Art. 20. As agências reguladoras observarão,
na realização de audiências e consultas públicas,
o disposto neste Decreto, no que couber.
Art. 21. Compete à Casa Civil da Presidência
da República decidir sobre a ampla divulgação
de projeto de ato normativo de especial significado político ou social nos termos do art. 34,
caput, inciso II, do Decreto no 4.176, de 28 de
março de 2002.
Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 2014; 193o da Independência e 126o da República.
DILMA ROUSSEFF – Miriam Belchior –
Gilberto Carvalho – Jorge Hage Sobrinho
Decretado em 23/5/2014 e publicado no DOU de
26/5/2014.
Normas correlatas

como fundamento para a proposta colocada
em consulta pública e a análise de impacto
regulatório, quando houver;
III – utilização da internet e de tecnologias
de comunicação e informação;
IV – sistematização das contribuições recebidas;
V – publicidade de seus resultados; e
VI – compromisso de resposta às propostas
recebidas.

63

Decreto no 8.135/2013
Dispõe sobre as comunicações de dados da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, e sobre a dispensa de licitação nas contratações que possam comprometer a segurança
nacional.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 84, caput,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 24, caput, inciso IX, da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993, ouvido o
Conselho de Defesa Nacional,

Governança pública

DECRETA:
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Art. 1o As comunicações de dados da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional deverão ser realizadas por redes de
telecomunicações e serviços de tecnologia da
informação fornecidos por órgãos ou entidades
da administração pública federal, incluindo
empresas públicas e sociedades de economia
mista da União e suas subsidiárias.
§ 1o O disposto no caput não se aplica às comunicações realizadas através de serviço móvel
pessoal e serviço telefônico fixo comutado.
§ 2o Os órgãos e entidades da União a que
se refere o caput deverão adotar os serviços de
correio eletrônico e suas funcionalidades complementares oferecidos por órgãos e entidades
da administração pública federal.
§ 3o Os programas e equipamentos destinados às atividades de que trata o caput deverão
ter características que permitam auditoria para
fins de garantia da disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das
informações, na forma da regulamentação de
que trata o § 5o.
§ 4o O armazenamento e a recuperação de
dados a que se refere o caput deverá ser realizada em centro de processamento de dados
fornecido por órgãos e entidades da administração pública federal.
§ 5o Ato conjunto dos Ministros de Estado
da Defesa, do Planejamento, Orçamento e
Gestão e das Comunicações disciplinará o disposto neste artigo e estabelecerá procedimen-

tos, abrangência e prazos de implementação,
considerando:
I – as peculiaridades das comunicações dos
órgãos e entidades da administração pública
federal; e
II – a capacidade dos órgãos e entidades
da administração pública federal de ofertar
satisfatoriamente as redes e os serviços a que
se refere o caput.
Art. 2o Com vistas à preservação da segurança
nacional, fica dispensada a licitação para a
contratação de órgãos ou entidades da administração pública federal, incluindo empresas
públicas e sociedades de economia mista da
União e suas subsidiárias, para atendimento
ao disposto no art. 1o.
§ 1o Enquadra-se no caput a implementação e a operação de redes de telecomunicações
e de serviços de tecnologia da informação, em
especial à garantia da inviolabilidade das comunicações de dados da administração pública
federal direta e indireta.
§ 2o Os fornecimentos referidos no § 1o
para a administração pública federal consistirão em:
I – rede de telecomunicações – provimento
de serviços de telecomunicações, de tecnologia da informação, de valor adicionado e de
infraestrutura para redes de comunicação de
dados; e
II – serviços de tecnologia da informação –
provimento de serviços de desenvolvimento,
implantação, manutenção, armazenamento e
recuperação de dados e operação de sistemas
de informação, projeto de infraestrutura de
redes de comunicação de dados, modelagem
de processos e assessoramento técnico, necessários à gestão da segurança da informação e
das comunicações.

Art. 3o Este Decreto entra em vigor:
I – na data de sua publicação, em relação
ao art. 2o; e
II – em cento e vinte dias após a data de sua
publicação, em relação ao art. 1o.

Brasília, 4 de novembro de 2013; 192o da Independência e 125o da República.
DILMA ROUSSEFF – Celso Luiz Nunes
Amorim – Miriam Belchior – Paulo Bernardo
Silva
Decretado em 4/11/2013 e publicado no DOU de
5/11/2013.

Normas correlatas

§ 3o A dispensa de licitação será justificada
quanto ao preço pelo órgão ou entidade competente pela contratação.
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Decreto no 7.689/2012
Estabelece, no âmbito do Poder Executivo federal, limites e instâncias de governança para a
contratação de bens e serviços e para a realização de gastos com diárias e passagens.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI,
alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1 Os dispositivos deste Decreto aplicamse aos órgãos, entidades e fundos do Poder
Executivo federal integrantes dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social.

Governança pública

o
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Art. 2o A celebração de novos contratos administrativos ou a prorrogação dos contratos em
vigor relativos a atividades de custeio devem
ser autorizadas expressamente pelo respectivo
ministro de Estado.
§ 1o Para os contratos com valor igual ou
superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais) é vedada a delegação de competência.
§ 2o Para os contratos com valores inferiores
a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a
competência de que trata o caput poderá ser
delegada ou subdelegada, exclusivamente:
I – ao secretário-executivo, ou autoridade
equivalente, aos dirigentes máximos das unidades diretamente subordinados aos respectivos
ministros de Estado e aos dirigentes máximos
das entidades vinculadas, ficando vedada a
subdelegação para os contratos com valor igual
ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais);
II – aos subsecretários de planejamento, orçamento e administração ou autoridade equivalente, vedada a subdelegação, para os contratos
com valores inferiores a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), e iguais ou superiores a R$
500.000,00 (quinhentos mil reais); e
III – aos coordenadores ou chefes das unidades administrativas dos respectivos órgãos ou
entidades para os contratos com valores inferiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

§ 3o O Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão poderá alterar ou atualizar,
a qualquer tempo, os valores estabelecidos nos
§§ 1o e 2o.
Art. 3o Nos contratos para aquisição, locação, nova construção ou ampliação de imóvel,
deverá ser observada a área média de até nove
metros quadrados de área útil para o trabalho
individual, a ser utilizada por servidor, empregado, militar ou terceirizado que exerça suas
atividades no imóvel.
§ 1o No caso em que o imóvel for utilizado
por mais de um órgão ou entidade, para fins de
cálculo da relação de área média por servidor,
empregado, militar ou terceirizado, deverão ser
considerados todos os servidores, os militares
ou terceirizados que desempenhem suas atividades no imóvel.
§ 2o Para a aquisição ou locação de imóvel devem ser consideradas todas as opções
disponíveis no mercado, vedada restrição a
qualquer bairro ou região, salvo quando houver
atendimento ao público, caso em que poderá ser
privilegiada a localização do imóvel em razão
da facilidade de acesso do público alvo.
§ 3o O ministro de Estado respectivo poderá
autorizar contratações que excedam o limite
fixado no caput, desde que haja justificativa
técnica, vedada a delegação de competência.
Art. 4o A celebração de contratos de locação
ou a prorrogação dos contratos em vigor, com
valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil
reais) por mês, deverá ser autorizada pelo ministro de Estado ou pelo secretário-executivo,
ou equivalente, do órgão respectivo, vedada a
delegação de competência.
Parágrafo único. O Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão poderá
alterar ou atualizar, a qualquer tempo, o valor
estabelecido no caput.

Art. 6o A concessão de diárias e passagens aos
servidores deverá ser autorizada pelo respectivo
ministro de Estado.
§ 1o A concessão referida no caput poderá
ser delegada ao secretário-executivo, ou autoridade equivalente.
§ 2o Poderá haver subdelegação, unicamente:
I – aos dirigentes máximos:
a) das unidades diretamente subordinadas
aos ministros de Estado;
b) das entidades vinculadas; e
c) das unidades regionais dos ministérios e
das entidades vinculadas; e
II – ao Secretário de Administração da
Secretaria-Geral da Presidência da República.
§ 3o As subdelegações de que trata o § 2o
somente poderão ser realizadas caso haja a
fixação de limites para as despesas referidas no
art. 5o por ato do respectivo ministro de Estado.
§ 4 o Quando o deslocamento exigir a
manutenção de sigilo, as autoridades de que
tratam o caput, o § 1o e o § 2o poderão delegar
a competência para a concessão de diárias e
passagens aos chefes de unidades responsáveis
pelo deslocamento.
Art. 7o Somente os ministros de Estado poderão autorizar despesas com diárias e passagens
referentes a:
I – deslocamentos de servidores ou militares
por prazo superior a dez dias contínuos;
II – mais de quarenta diárias intercaladas
por servidor no ano;
III – deslocamentos de mais de dez pessoas
para o mesmo evento; e
IV – deslocamentos para o exterior, com
ônus.
§ 1o Nos casos dos incisos I, II e III do caput,
a competência poderá ser delegada, vedada a
subdelegação, salvo na hipótese do § 8o:
I – ao Secretário-Executivo ou autoridade
equivalente;
II – aos dirigentes máximos das entidades
vinculadas; e
III – no âmbito do Ministério da Justiça, aos
dirigentes máximos:
a) do Departamento de Polícia Federal; e

b) do Departamento de Polícia Rodoviária
Federal.
§ 2o Não se aplica o disposto nos incisos I e
III do caput à concessão de diárias e passagens
necessárias à participação em curso de formação ou de aperfeiçoamento ministrados por
escolas de governo.
§ 3o Na hipótese do inciso III do caput, a
autorização poderá ser realizada por meio da
indicação do quantitativo de servidores e empregados públicos e da identificação do evento,
programa, projeto ou ação.
§ 4o No caso do inciso IV do caput, a competência poderá ser delegada ao secretário-executivo, ou autoridade equivalente, vedada
a subdelegação.
§ 5o A autorização eletrônica exigida pelo
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
– SCDP poderá ser feita por servidor formalmente designado pela autoridade competente.
§ 6o Cabe ao servidor responsável pela autorização eletrônica o controle sobre a inserção
de dados no SCDP, de modo que o processo
virtual reflita fielmente a autorização por escrito, inclusive no que concerne ao limite para o
número de participantes do evento, programa,
projeto ou ação.
§ 7o O disposto no § 6o não exime de responsabilidade os demais agentes envolvidos
nos processos físicos e virtuais de concessão
de diárias e passagens.
§ 8 o Quando o deslocamento exigir a
manutenção de sigilo, as autorizações de que
tratam os incisos I, II e III do caput poderão
ser delegadas ou subdelegadas às autoridades
previstas nas alíneas “a” e “c” do inciso I do § 2o
do art. 6o e aos chefes de unidade a que se refere
o § 4o do art. 6o.
§ 9o As autorizações para despesas com
diárias e passagens poderão ser realizadas de
forma confidencial, quando envolverem operações policiais, de fiscalização ou atividades
de caráter sigiloso, garantido levantamento do
sigilo após o encerramento da operação.
§ 10. Aplica-se o disposto no § 1o aos deslocamentos para o exterior de servidores de
outros entes da federação que atuem no âmbito
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
para compor, na condição de colaboradores
eventuais designados pelo Diretor-Presidente

Normas correlatas

Art. 5o (Revogado)
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da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, equipes de vigilância sanitária em
inspeções internacionais em conjunto e sob a
coordenação de servidores da ANVISA.
Art. 8o Cabe à Controladoria-Geral da União
e aos demais órgãos integrantes do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo federal
zelar pelo cumprimento do disposto neste
Decreto, e adotar as providências para a responsabilização dos dirigentes e dos servidores
que praticarem atos em desacordo com as
disposições nele contidas.

Governança pública

Art. 9o O Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, no âmbito de suas
competências, poderá expedir normas com-
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plementares para o cumprimento do disposto
neste Decreto.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 11. Fica revogado o Decreto no 7.446, de
1o de março de 2011.
Brasília, 2 de março de 2012; 191o da Independência e 124o da República.
DILMA ROUSSEFF – Miriam Belchior
Decretado em 2/3/2012, publicado no DOU de
5/3/2012 – Edição extra – e republicado no DOU
de 8/3/2012.

Decreto de 15 de setembro de 2011
Institui o Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto e dá outras providências.

DECRETA:
Art. 1o Fica instituído o Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto destinado a promover ações e medidas que visem ao incremento
da transparência e do acesso à informação
pública, à melhoria na prestação de serviços
públicos e ao fortalecimento da integridade
pública, que serão pautadas, entre outras, pelas
seguintes diretrizes:
I – aumento da disponibilidade de informações acerca de atividades governamentais,
incluindo dados sobre gastos e desempenho
das ações e programas;
II – fomento à participação social nos processos decisórios;
III – estímulo ao uso de novas tecnologias
na gestão e prestação de serviços públicos, que
devem fomentar a inovação, fortalecer a governança pública e aumentar a transparência e a
participação social; e
IV – incremento dos processos de transparência e de acesso a informações públicas, e
da utilização de tecnologias que apoiem esses
processos.
Art. 2o O Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto contemplará iniciativas, ações,
projetos, programas e políticas públicas voltados para:
I – o aumento da transparência;
II – o aprimoramento da governança pública;
III – o acesso às informações públicas;
IV – a prevenção e o combate à corrupção;
V – a melhoria da prestação de serviços
públicos e da eficiência administrativa; e
VI – o fortalecimento da integridade pública.

Parágrafo único. O Plano de Ação Nacional
sobre Governo Aberto deverá contemplar,
prioritariamente, a inserção de iniciativas,
ações, projetos, programas e políticas públicas
inovadoras.
Art. 3o Fica instituído o Comitê Interministerial Governo Aberto – CIGA com a finalidade
de:
I – orientar a elaboração, a implementação, o
monitoramento e a avaliação do Plano de Ação
Nacional sobre Governo Aberto;
II – propor ações prioritárias a serem implementadas no curto prazo no âmbito do Plano
de Ação Nacional sobre Governo Aberto;
III – promover a articulação intragovernamental necessária à execução das ações conjuntas, troca de experiências, transferência de
tecnologia e capacitação no âmbito do Plano de
Ação Nacional sobre Governo Aberto; e
IV – identificar ações de pesquisa e desenvolvimento necessárias no âmbito do Plano de
Ação Nacional sobre Governo Aberto.
Art. 4o Compete ao CIGA:
I – promover a difusão do Plano de Ação
Nacional sobre Governo Aberto junto à sociedade e a articulação intragovernamental para
a sua implementação e execução;
II – identificar os meios necessários à elaboração, implementação e monitoramento do
Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto;
III – apreciar as propostas que lhe forem
submetidas pelo Grupo Executivo a que se
refere o art. 6o;
IV – avaliar os resultados e propor alterações
ou revisões ao Plano de Ação Nacional sobre
Governo Aberto; e
V – aprovar parâmetros, métodos e práticas
para sua implementação, coordenação, execução e avaliação do Plano de Ação Nacional
sobre Governo Aberto, quando necessário.

Normas correlatas

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI,
alínea “a”, da Constituição,
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Art. 5o O CIGA será integrado pelos titulares
dos seguintes órgãos:
I – Casa Civil da Presidência da República,
que o coordenará;
II – Secretaria-Geral da Presidência da
República;
III – Controladoria-Geral da União;
IV – Ministério da Justiça;
V – Ministério da Fazenda;
VI – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
VII – Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação;
VIII – Ministério das Comunicações;
IX – Ministério das Relações Exteriores;
X – Ministério da Educação;
XI – Ministério da Saúde;
XII – Ministério do Esporte;
XIII – Ministério do Meio Ambiente;
XIV – Ministério da Integração Nacional;
XV – Ministério da Previdência Social;
XVI – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
XVII – Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República; e
XVIII – Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República.
Parágrafo único. Os membros do CIGA
indicarão seus respectivos suplentes.
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Art. 6o Fica instituído, no âmbito do CIGA,
Grupo Executivo que terá como objetivos:
I – elaborar a proposta do Plano de Ação
Nacional sobre Governo Aberto e submetê-la
à apreciação do CIGA, no prazo e condições
por este definidos;
II – planejar, executar e coordenar processos
de consulta, voltados ao Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto;
III – coordenar a implementação e a execução do Plano de Ação Nacional sobre Governo
Aberto;
IV – definir procedimentos para realização
de estudos e levantamento de dados e informações essenciais para a elaboração, implementação, coordenação e avaliação do Plano de Ação
Nacional sobre Governo Aberto;
V – monitorar e avaliar periodicamente a
implementação do Plano de Ação Nacional

sobre Governo Aberto, sob a orientação do
CIGA, e a ele reportar os resultados;
VI – coordenar a produção e a disseminação
do material de divulgação sobre o Plano de
Ação Nacional sobre Governo Aberto; e
VII – proceder às alterações no Plano de
Ação Nacional sobre Governo Aberto ou à sua
revisão, e zelar pela adoção dos parâmetros, métodos e práticas, em cumprimento ao disposto
nos incisos IV e V do caput do art. 4o.
Art. 7o O Grupo Executivo será integrado pelos Secretários-Executivos dos seguintes órgãos:
I – Controladoria-Geral da União, que o
coordenará;
II – Casa Civil da Presidência da República;
III – Secretaria-Geral da Presidência da
República;
IV – Ministério da Fazenda;
V – Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão;
VI – Ministério das Relações Exteriores; e
VII – Ministério da Justiça.
§ 1o Cada membro do Grupo Executivo
indicará até três suplentes, observadas as respectivas áreas de interesse no âmbito do Plano,
cujas atribuições deverão manter conformidade
com os objetivos deste Decreto.
§ 2o O Grupo Executivo convidará para
participar de suas reuniões representantes dos
demais órgãos integrantes do CIGA sempre que
necessário para a discussão de políticas, programas, projetos ou matérias relacionados com
suas respectivas competências institucionais.
§ 3o Poderão ser constituídos, no âmbito
do Grupo Executivo, grupos de trabalho temáticos destinados ao estudo e à construção de
propostas sobre temas específicos abrangidos
por este Decreto.
Art. 8o A estratégia de elaboração do Plano de
Ação Nacional sobre Governo Aberto deverá
prever a realização de consultas para manifestação de movimentos sociais, instituições científicas e demais entidades e agentes interessados.
Art. 9o O CIGA e o Grupo Executivo poderão
convidar para participar dos seus trabalhos representantes de órgãos e entidades, públicas ou
privadas, além de especialistas, peritos e outros

Art. 10. A participação nas instâncias colegiadas instituídas neste Decreto será considerada
serviço público relevante, não remunerado.

cessárias à elaboração e implementação do
Plano de Ação Nacional sobre Governo Aberto,
quando solicitadas, de forma justificada, pelo
Grupo Executivo.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 11. O apoio administrativo e os meios
necessários à execução dos trabalhos do CIGA
e do Grupo Executivo serão fornecidos pela
Controladoria-Geral da União.

Brasília, 15 de setembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.

Art. 12. As instituições da administração
pública federal fornecerão informações ne-

Decretado em 15/9/2011 e publicado no DOU de
16/9/2011.

DILMA ROUSSEFF – Jorge Hage Sobrinho
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profissionais, cujos conhecimentos, habilidades
ou competências possam contribuir para o
cumprimento dos seus objetivos.
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Decreto no 7.540/2011
Institui o Plano Brasil Maior – PBM e cria o seu Sistema de Gestão.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI,
alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1o Ficam instituídos o Plano Brasil Maior
– PBM e seu Sistema de Gestão, com vistas a
integrar as ações governamentais de política
industrial, tecnológica e de comércio exterior.
§ 1o O PBM tem por objetivos centrais acelerar o crescimento do investimento produtivo
e o esforço tecnológico e de inovação das empresas nacionais, e aumentar a competitividade
dos bens e serviços nacionais.
§ 2o O PBM será elaborado em consonância
com o Plano Plurianual – PPA 2012/2015, conforme estrutura aprovada pelo Comitê Gestor
do Plano Brasil Maior – CGPBM.
§ 3o O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial – CNDI, órgão vinculado
à Presidência da República, criado pela Lei
no 11.080, de 30 de dezembro de 2004, e regulamentado pelo Decreto no 5.353, de 24 de janeiro
de 2005, estabelecerá orientações estratégicas
gerais do PBM que subsidiarão as atividades
do seu Sistema de Gestão.
§ 4o A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI fornecerá apoio técnico na execução dos trabalhos do CNDI para
a consecução dos objetivos do PBM.
Art. 2 O Sistema de Gestão do PBM é
composto pelo CGPBM, pelo Grupo Executivo -GEPBM, por Comitês Executivos, por
Conselhos de Competitividade Setorial, e por
Coordenações Sistêmicas.
§ 1 o Os Comitês Executivos terão seus
coordenadores indicados pelo GEPBM, tendo
como atribuição a formulação e a implementação de uma agenda de trabalho setorial, para
o desdobramento dos objetivos e da orientação
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estratégica do PBM nas respectivas cadeias de
valor setoriais.
§ 2o Cada Comitê Executivo contará com
um Conselho de Competitividade Setorial, de
caráter consultivo.
§ 3o Os Conselhos de Competitividade Setorial terão seus coordenadores indicados pela
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, em parceria com a iniciativa
privada, para o desdobramento dos objetivos e
da orientação estratégica do PBM nas respectivas cadeias de valor setoriais.
§ 4o Poderão participar dos Conselhos de
Competitividade Setorial representantes do Poder Público e da iniciativa privada diretamente
envolvidos com o setor e sua cadeia de valor, na
forma definida em ato do CGPBM.
§ 5o As Coordenações Sistêmicas têm como
finalidade subsidiar o GEPBM na definição de
ações transversais do PBM.
§ 6o Representantes da sociedade civil poderão ser convidados para participar das reuniões
dos Conselhos de Competitividade Setorial e
das Coordenações Sistêmicas.
§ 7o As funções dos membros que compõem
as instâncias do Sistema de Gestão a que se
refere o caput não serão remuneradas, sendo
seu exercício considerado de relevante interesse
público.
Art. 3o O PBM será gerido, acompanhado e
supervisionado pelo CGPBM, com o objetivo
de garantir a sua eficaz e efetiva implementação.
§ 1o O CGPBM será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I – do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que o coordenará;
II – da Casa Civil da Presidência da República;
III – da Fazenda;
IV – do Planejamento, Orçamento e Gestão; e

Art. 4o O GEPBM tem como objetivo assessorar o CGPBM, sendo responsável pela
consolidação dos programas e das ações do
PBM e pelo acompanhamento dos resultados
da sua execução.
§ 1o O GEPBM será integrado pelo Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que o
coordenará, e por representantes dos seguintes
órgãos e entidades:
I – Casa Civil da Presidência da República;
II – Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão;
III – Ministério da Fazenda;
IV – Ministério da Ciência e Tecnologia;
V – ABDI, que fornecerá apoio técnico;
VI – Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES; e
VII – Financiadora de Estudos e Projetos
– FINEP.

§ 2o Compete ao GEPBM:
I – articular, consolidar e supervisionar os
programas e as ações do PBM;
II – criar Comitês Executivos, Conselhos
de Competitividade Setorial e Coordenações
Sistêmicas, designar seus membros e definir
suas competências;
III – receber e avaliar as propostas de criação
e revisão dos programas e ações apresentados
pelos órgãos indicados no inciso II e submetê-las ao CGPBM;
IV – criar e implementar o Sistema de Acompanhamento dos Programas e Ações do Plano
Brasil Maior – SAP/PBM;
V – elaborar relatórios de monitoramento e
avaliação do PBM; e
VI – elaborar seu regimento interno.
§ 3o Os representantes dos órgãos e entidades componentes do GEPBM e seus suplentes
serão designados por portaria do Ministro de
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, após indicação dos titulares
dos respectivos órgãos e entidades, devendo
a escolha recair, preferencialmente, sobre secretários, presidentes ou diretores de órgãos
ou entidades.
§ 4o O coordenador do GEPBM poderá
convidar para participar de suas reuniões representantes de outros órgãos ou entidades do
Poder Público.
Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 2 de agosto de 2011; 190o da Independência e 123o da República
DILMA ROUSSEFF – Guido Mantega –
Fernando Damata Pimentel – Miriam Belchior
– Aloizio Mercadante
Decretado em 2/8/2011 e publicado no DOU de
3/8/2011.
Normas correlatas

V – da Ciência e Tecnologia.
§ 2o Compete ao CGPBM:
I – aprovar programas relativos ao PBM,
bem como as metas e indicadores encaminhados pelo GEPBM;
II – acompanhar e supervisionar a implementação do PBM;
III – promover a articulação entre as ações
do PBM e entre estas e as demais ações sistêmicas do Governo Federal;
IV – avaliar a implementação, a execução e
o desempenho do PBM e determinar os ajustes
pertinentes ao GEPBM;
V – dispor sobre a estrutura e o funcionamento dos Comitês Executivos e dos Conselhos
de Competitividade Setoriais;
VI – aprovar o regimento interno do Grupo
Executivo; e
VII – elaborar e aprovar seu regimento
interno.
§ 3o A ABDI fornecerá apoio técnico ao
CGPBM na execução das suas finalidades.
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Decreto no 6.944/2009
Estabelece medidas organizacionais para o aprimoramento da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional, dispõe sobre normas gerais relativas a concursos públicos, organiza sob
a forma de sistema as atividades de organização e inovação institucional do Governo Federal, e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI,
alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
CAPÍTULO I – Das Medidas para o
Fortalecimento da Capacidade Institucional

Governança pública
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Art. 1o Para fins deste Decreto, considera-se
fortalecimento da capacidade institucional o
conjunto de medidas que propiciem aos órgãos
ou entidades da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional a melhoria
das suas condições de funcionamento, compreendendo as de caráter organizacional, que
lhes proporcionem melhor desempenho no
exercício de suas competências institucionais,
especialmente na execução dos programas do
Plano Plurianual – PPA.
§ 1o As medidas de fortalecimento da capacidade institucional observarão as seguintes
diretrizes:
I – organização da ação governamental por
programas;
II – eliminação de superposições e fragmentações de ações;
III – aumento da eficiência, eficácia e efetividade do gasto e da ação administrativa;
IV – orientação para resultados;
V – racionalização de níveis hierárquicos e
aumento da amplitude de comando;
VI – orientação para as prioridades de
governo; e
VII – alinhamento da proposta apresentada
com as competências da organização e os resultados que se pretende alcançar.

§ 2o O fortalecimento da capacidade institucional será alcançado por intermédio:
I – da criação e transformação de cargos
e funções, ou de sua extinção, quando vagos;
II – da criação, reorganização e extinção de
órgãos e entidades;
III – da realização de concursos públicos
e provimento de cargos e empregos públicos;
IV – da aprovação e revisão de estrutura
regimental e de estatuto;
V – do remanejamento ou redistribuição de
cargos e funções públicas; e
VI – da autorização para contratação temporária de excepcional interesse público, nos termos da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993.
Art. 2o As propostas sobre matéria de que trata
o § 2o do art. 1o serão encaminhadas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
e, quando couber, submetidas à apreciação da
Casa Civil da Presidência da República, nos
termos do disposto no Decreto no 4.176, de 28
de março de 2002, e deverão conter:
I – justificativa da proposta, caracterizandose a necessidade de fortalecimento institucional, demonstrando o seu alinhamento com os
resultados pretendidos, em especial no que se
refere aos programas do PPA;
II – identificação sucinta dos macroprocessos, produtos e serviços prestados pelos órgãos
e entidades; e
III – resultados que se pretende alcançar com
o fortalecimento institucional e indicadores
para mensurá-los.
Parágrafo único. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão analisará as
propostas com base nas diretrizes relacionadas
no art. 1o, cabendo-lhe emitir parecer sobre
sua adequação técnica e orçamentária, bem
como propor ou adotar os ajustes e medidas

Art. 3o O órgão ou entidade deverá apresentar
as propostas de que tratam os incisos I e II do
§ 2o do art. 1o, quando acarretarem aumento de
despesa, até o dia 31 de maio de cada exercício,
de modo a compatibilizá-las com o projeto
de lei orçamentária anual para o exercício
subsequente.
SEÇÃO II – Dos Documentos e Informações
a Serem Encaminhados
Art. 4o Para avaliação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, as propostas de
que trata o § 2o do art. 1o deverão ser acompanhadas dos documentos abaixo relacionados:
I – aviso do Ministro de Estado sob cuja
subordinação ou supervisão se encontrar o
órgão ou entidade;
II – minuta de exposição de motivos, quando
for o caso;
III – minuta de projeto de lei ou decreto, e
respectivos anexos, quando for o caso, observado o disposto no Decreto no 4.176, de 2002;
IV – nota técnica da área competente; e
V – parecer da área jurídica.
Art. 5o Quando a proposta acarretar aumento
de despesa, em complementação à documentação prevista no art. 4o, deverá ser encaminhada
a estimativa do seu impacto orçamentáriofinanceiro, no exercício em que deva entrar
em vigor e nos dois exercícios subsequentes,
observadas as normas complementares a serem
editadas pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
§ 1o A estimativa de impacto deverá estar
acompanhada das premissas e da memória de
cálculo utilizadas, elaboradas pela área técnica
competente, que deverão conter:
I – o quantitativo de cargos ou funções a
serem criados ou providos;
II – os valores referentes a:
a) remuneração do cargo ou emprego, na
forma da legislação;
b) encargos sociais;

c) pagamento de férias;
d) pagamento de gratificação natalina,
quando for o caso; e
e) demais despesas com benefícios de natureza trabalhista e previdenciária, tais como
auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-moradia, indenização de transporte, contribuição a entidades fechadas de previdência,
FGTS e contribuição a planos de saúde; e
III – indicação do mês previsto para ingresso dos servidores ou empregados no serviço
público.
§ 2o Para efeito da estimativa de impacto
deverá ser considerado o valor correspondente a vinte e dois por cento para os encargos
sociais relativos ao Plano de Seguridade Social
do Servidor Público – PSS e o adicional de
um terço de férias a partir do segundo ano de
efetivo exercício.
Art. 6o Os órgãos e entidades deverão encaminhar, ainda, outros documentos e informações
definidos em ato do Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
SEÇÃO III – Das Estruturas Regimentais,
Estatutos e Regimentos Internos dos Órgãos
e Entidades
Art. 7o Quando da publicação das estruturas
regimentais e dos estatutos dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e
fundacional, para fins de classificação de seus
cargos em comissão e funções de confiança,
considerar-se-á a nomenclatura padrão e o
nível correspondente do cargo ou função, na
forma a ser estabelecida em ato do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 8o Na proposta de aprovação ou revisão
de suas estruturas regimentais ou estatutos, os
órgãos e entidades deverão tomar como referência, para cálculo da despesa com pessoal, o
custo unitário efetivo expresso em DAS – Unitário, constante do Anexo I.
Parágrafo único. As disposições estabelecidas no caput não se aplicam às instituições
federais de ensino e ao Banco Central do Brasil.

Normas correlatas

que forem necessários à sua implementação ou
prosseguimento.
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Art. 8o-A. Os cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores – DAS e
as Funções Comissionadas do Poder Executivo – FCPE serão constituídos pelas seguintes
categorias:
a) direção – código 101; e
b) assessoramento – código 102.
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Art. 8o-B. Na proposta de aprovação ou de
revisão de suas estruturas regimentais ou seus
estatutos, os órgãos e as entidades deverão
explicitar quais cargos em comissão do Grupo-DAS ou FCPE destinam-se ao exercício de
atividades de direção e de assessoramento, nos
termos do Anexo I-A.
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Art. 9o Os órgãos e entidades que decidirem
pela edição de regimento interno deverão
publicá-lo no Diário Oficial da União, em absoluta consonância com o decreto que aprovar
a respectiva estrutura regimental ou estatuto.
§ 1 o Poderá haver um único regimento
interno para cada Ministério ou órgão da
Presidência da República, abrangendo todas
as unidades administrativas integrantes de sua
estrutura regimental, ou regimentos internos
específicos para cada unidade administrativa, a
critério do Ministro de Estado correspondente.
§ 2o As autarquias e fundações terão apenas
um regimento.
§ 3o O regimento interno conterá o quadro
demonstrativo de cargos em comissão e de
funções de confiança do órgão ou da entidade.
§ 4o Os órgãos e as entidades poderão, mediante alteração do quadro demonstrativo de
cargos em comissão e de funções de confiança
dos respectivos regimentos internos e dentro de
suas estruturas, permutar cargos em comissão
do Grupo-DAS com FCPE de mesmo nível
e categoria, desde que não sejam alteradas as
unidades da estrutura organizacional básica
especificadas no decreto que aprovar a estrutura
regimental ou o estatuto.
§ 5o A permuta de que trata o § 4o:
I – não poderá acarretar qualquer alteração
do quadro resumo de custos dos cargos em
comissão e das funções de confiança do decreto
que aprovar a estrutura regimental ou o estatuto
do órgão ou da entidade; e

II – deverá ser registrada no Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo
Federal – SIORG.
§ 6o Enquanto não disponibilizado o módulo para registro no SIORG, a permuta de que
trata o § 4o deverá ser comunicada ao órgão
central do SIORG, mediante ofício do titular do
órgão ou da entidade ou da autoridade a quem
tiver sido delegada essa competência.
CAPÍTULO II – Do Concurso Público
SEÇÃO I – Das Disposições Gerais
Art. 10. Fica delegada competência ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão para autorizar a realização de concursos
públicos nos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e decidir sobre o provimento de cargos
e empregos públicos, bem como expedir os
atos complementares necessários para este fim.
§ 1o A delegação prevista no caput não se
aplica para efeito de ingresso:
I – nas carreiras de Advogado da União, de
Procurador da Fazenda Nacional e de Procurador Federal, cujos atos serão praticados pelo
Advogado-Geral da União;
II – na carreira de Defensor Público da
União, cujos atos serão praticados pelo Defensor Público-Geral; e
III – na carreira de Diplomata, cujos atos
serão praticados pelo Ministro de Estado das
Relações Exteriores;
IV – na Carreira de Policial Federal, cujos
atos serão praticados pelo Diretor-Geral do
Departamento de Polícia Federal.
§ 2o Prescinde de autorização do Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão o provimento de cargo docente e contratação de professor substituto, observado o
limite que cada universidade federal se encontra autorizada a manter em seu quadro docente,
conforme norma conjunta dos Ministros de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
e da Educação.
§ 3o Os concursos públicos para o provimento de cargos da carreira prevista no inciso
IV do § 1o devem ser realizados quando o número de vagas exceder a cinco por cento dos

Art. 11. Durante o período de validade do
concurso público, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá autorizar,
mediante motivação expressa, a nomeação de
candidatos aprovados e não convocados, podendo ultrapassar em até cinquenta por cento
o quantitativo original de vagas.
Art. 12. Excepcionalmente o Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
poderá autorizar a realização de concurso público para formação de cadastro reserva para
provimento futuro, de acordo com a necessidade, de cargos efetivos destinados a atividades de
natureza administrativa, ou de apoio técnico ou
operacional dos planos de cargos e carreiras do
Poder Executivo federal.
Art. 13. O concurso público será de provas
ou de provas e títulos, podendo ser realizado
em duas etapas, conforme dispuser a lei ou o
regulamento do respectivo plano de carreira.
§ 1o Quando houver prova de títulos, a
apresentação destes deverá ocorrer em data a
ser estabelecida no edital, sempre posterior à
da inscrição no concurso, ressalvada disposição
diversa em lei.
§ 2o A prova de títulos deverá ser realizada
como etapa posterior à prova escrita e somente
apresentarão os títulos os candidatos aprovados
nas etapas anteriores ou que tiverem inscrição
aceita no certame.
§ 3o Havendo prova oral ou defesa de memorial, deverá ser realizada em sessão pública
e gravada para efeito de registro e avaliação.
§ 4o A realização de provas de aptidão física
exige a indicação no edital do tipo de prova, das
técnicas admitidas e do desempenho mínimo
para classificação.

§ 5o No caso das provas de conhecimentos
práticos específicos, deverá haver indicação
dos instrumentos, aparelhos ou das técnicas a
serem utilizadas, bem como da metodologia de
aferição para avaliação dos candidatos.
§ 6o É admitido, observados os critérios
estabelecidos no edital de abertura do concurso,
o condicionamento da aprovação em determinada etapa à, simultaneamente, obtenção
de nota mínima e obtenção de classificação
mínima na etapa.
§ 7o No caso da realização do concurso em
duas etapas, a segunda será constituída de curso
ou programa de formação, de caráter eliminatório e classificatório, ressalvada disposição
diversa em lei específica.
§ 8 o Quando o número de candidatos
matriculados para a segunda etapa ensejar a
formação de mais de uma turma, com início
em datas diferentes, o resultado será divulgado
por grupo, ao término de cada turma.
Art. 14. A realização de avaliação psicológica
está condicionada à existência de previsão legal
específica e deverá estar prevista no edital.
§ 1o Para os fins deste Decreto, considera-se
avaliação psicológica o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do
candidato com as atribuições do cargo.
§ 2o A avaliação psicológica será realizada
após a aplicação das provas escritas, orais e de
aptidão física, quando houver.
§ 3o Os requisitos psicológicos para o desempenho no cargo deverão ser estabelecidos
previamente, por meio de estudo científico
das atribuições e responsabilidades dos cargos,
descrição detalhada das atividades e tarefas,
identificação dos conhecimentos, habilidades
e características pessoais necessários para sua
execução e identificação de características restritivas ou impeditivas para o cargo.
§ 4 o A avaliação psicológica deverá ser
realizada mediante o uso de instrumentos de
avaliação psicológica, capazes de aferir, de
forma objetiva e padronizada, os requisitos
psicológicos do candidato para o desempenho
das atribuições inerentes ao cargo.
§ 5o O edital especificará os requisitos psicológicos que serão aferidos na avaliação.
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respectivos cargos, ou, com menor número,
de acordo com a necessidade e a critério do
Ministro de Estado da Justiça.
§ 4o Nas hipóteses dos §§ 1o e 3o os atos ali
referidos dependerão de manifestação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
emitida previamente à realização do concurso,
que confirme a existência de disponibilidade
orçamentária para cobrir as despesas com o
provimento dos cargos.
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Art. 14-A. O resultado final da avaliação
psicológica do candidato será divulgado, exclusivamente, como “apto” ou “inapto”.
§ 1o Todas as avaliações psicológicas serão
fundamentadas e os candidatos poderão obter
cópia de todo o processado envolvendo sua
avaliação, independentemente de requerimento
específico e ainda que o candidato tenha sido
considerado apto.
§ 2o Os prazos e a forma de interposição de
recurso acerca do resultado da avaliação psicológica serão definidos pelo edital do concurso.
§ 3o Os profissionais que efetuaram avaliações psicológicas no certame não poderão
participar do julgamento de recursos.
§ 4o É lícito ao candidato apresentar parecer
de assistente técnico na fase recursal.
§ 5o Caso no julgamento de recurso se entenda que a documentação e a fundamentação
da avaliação psicológica são insuficientes para
se concluir sobre as condições do candidato, a
avaliação psicológica será anulada e realizado
novo exame.

Governança pública

Art. 15. O valor cobrado a título de inscrição
no concurso público será fixado em edital, levando-se em consideração os custos estimados
indispensáveis para a sua realização, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente
previstas, respeitado o disposto no Decreto
no 6.593, de 2 de outubro de 2008.
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Art. 16. O órgão ou entidade responsável pela
realização do concurso público homologará e
publicará no Diário Oficial da União a relação
dos candidatos aprovados no certame, classificados de acordo com Anexo II deste Decreto,
por ordem de classificação.
§ 1o Os candidatos não classificados no
número máximo de aprovados de que trata
o Anexo II, ainda que tenham atingido nota
mínima, estarão automaticamente reprovados
no concurso público.
§ 2o No caso de realização de concurso
público em mais de uma etapa, o critério de
reprovação do § 1o será aplicado considerandose a classificação na primeira etapa.
§ 3o Nenhum dos candidatos empatados na
última classificação de aprovados serão considerados reprovados nos termos deste artigo.

§ 4o O disposto neste artigo deverá constar
do edital de concurso público.
Art. 17. Na autorização do Ministro de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão para
realização de concurso público ou na manifestação de que trata o § 3o do art. 10, será fixado
prazo não superior a seis meses para o órgão
ou entidade publicar o edital de abertura de
inscrições para realização do certame.
§ 1o Para as instituições federais de ensino
vinculadas ao Ministério da Educação, o prazo referido no caput será contado a partir da
publicação do ato do Ministro de Estado da
Educação que realizar a distribuição, entre essas
entidades, das vagas autorizadas.
§ 2o Findo o prazo de que trata o caput,
sem a abertura de concurso público, ficará sem
efeito a autorização concedida pelo Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
ou a manifestação de que trata o § 3o do art. 10.
SEÇÃO II – Do Edital do Concurso Público
Art. 18. O edital do concurso público será:
I – publicado integralmente no Diário Oficial da União, com antecedência mínima de
sessenta dias da realização da primeira prova; e
II – divulgado no sitio oficial do órgão ou
entidade responsável pela realização do concurso público e da instituição que executará o
certame, logo após a sua publicação.
§ 1o A alteração de qualquer dispositivo do
edital deverá ser publicada no Diário Oficial
da União e divulgada na forma do disposto
no inciso II.
§ 2o O prazo de que trata o inciso I poderá
ser reduzido mediante ato motivado do Ministro de Estado sob cuja subordinação ou supervisão se encontrar o órgão ou entidade responsável pela realização do concurso público.
Art. 19. Deverão constar do edital de abertura de inscrições, no mínimo, as seguintes
informações:
I – identificação da instituição realizadora do
certame e do órgão ou entidade que o promove;

XIX – regulamentação dos meios de aferição do desempenho do candidato nas provas,
observado o disposto na Lei no 10.741, de 1o de
outubro de 2003;
XX – fixação do prazo de validade do concurso e da possibilidade de sua prorrogação; e
XXI – disposições sobre o processo de elaboração, apresentação, julgamento, decisão e
conhecimento do resultado de recursos.
Parágrafo único. A escolaridade mínima,
e a experiência profissional, quando exigidas,
deverão ser comprovadas no ato de posse no
cargo ou emprego, vedada a exigência de comprovação no ato de inscrição no concurso público ou em qualquer de suas etapas, ressalvado
o disposto em legislação específica.
CAPÍTULO III – Do Sistema de
Organização e Inovação Institucional do
Governo Federal – SIORG
Art. 20. Ficam organizadas sob a forma de
sistema, com a designação de Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo
Federal – SIORG, as atividades de desenvolvimento organizacional dos órgãos e entidades da
administração direta, autárquica e fundacional
do Poder Executivo Federal, com as seguintes
finalidades:
I – uniformizar e integrar ações das unidades
que o compõem;
II – constituir rede colaborativa voltada à
melhoria da gestão pública;
III – desenvolver padrões de qualidade e de
racionalidade;
IV – proporcionar meios para melhorar o
desempenho institucional e otimizar a utilização dos recursos disponíveis; e
V – reduzir custos operacionais e assegurar
a continuidade dos processos de organização e
inovação institucional.
Parágrafo único. Para os fins deste Decreto,
consideram-se funções básicas de organização
e inovação institucional:
I – definição das competências dos órgãos e
entidades e das atribuições de seus dirigentes;
II – organização e funcionamento da administração federal;

Normas correlatas

II – menção ao ato ministerial que autorizar
a realização do concurso público, quando for
o caso;
III – número de cargos ou empregos públicos
a serem providos;
IV – quantitativo de cargos ou empregos
reservados às pessoas com deficiência e critérios para sua admissão, em consonância com o
disposto nos arts. 37 a 44 do Decreto no 3.298,
de 20 de dezembro de 1999;
V – denominação do cargo ou emprego
público, a classe de ingresso e a remuneração
inicial, discriminando-se as parcelas que a
compõem;
VI – lei de criação do cargo, emprego público
ou carreira, e seus regulamentos;
VII – descrição das atribuições do cargo ou
emprego público;
VIII – indicação do nível de escolaridade
exigido para a posse no cargo ou emprego;
IX – indicação precisa dos locais, horários
e procedimentos de inscrição, bem como das
formalidades para sua confirmação;
X – valor da taxa de inscrição e hipóteses
de isenção;
XI – orientações para a apresentação do
requerimento de isenção da taxa de inscrição,
conforme legislação aplicável;
XII – indicação da documentação a ser
apresentada no ato de inscrição e quando da
realização das provas, bem como do material
de uso não permitido nesta fase;
XIII – enunciação precisa das disciplinas das
provas e dos eventuais agrupamentos de provas;
XIV – indicação das prováveis datas de
realização das provas;
XV – número de etapas do concurso público,
com indicação das respectivas fases, seu caráter
eliminatório ou eliminatório e classificatório,
e indicativo sobre a existência e condições do
curso de formação, se for o caso;
XVI – informação de que haverá gravação
em caso de prova oral ou defesa de memorial;
XVII – explicitação detalhada da metodologia para classificação no concurso público;
XVIII – exigência, quando cabível, de exames médicos específicos para a carreira ou de
exame psicotécnico ou sindicância da vida
pregressa;
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III – estabelecimento de programas de melhoria do desempenho dos órgãos e entidades;
IV – geração, adaptação e disseminação de
tecnologias de inovação;
V – racionalização de métodos e processos
administrativos;
VI – elaboração de planos de formação,
desenvolvimento e treinamento do pessoal
envolvido na área de abrangência do sistema; e
VII – disseminação de informações organizacionais e de desempenho da gestão
administrativa.

Governança pública

Art. 21. São integrantes do SIORG todas as
unidades administrativas incumbidas de atividades de organização e inovação institucional
da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo federal, observada
a seguinte estrutura:
I – órgão central: o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio
da Secretaria de Gestão;
II – órgãos setoriais: as Secretarias-Executivas ou equivalentes, assessoradas pelas unidades administrativas responsáveis pela área
de organização e inovação institucional dos
Ministérios e órgãos integrantes da Presidência
da República; e
III – órgãos seccionais: diretorias administrativas ou equivalentes, que atuam na área
de organização e inovação institucional, nas
autarquias e fundações.
§ 1o As unidades setoriais e seccionais do
SIORG subordinam-se tecnicamente ao órgão
central do Sistema, para os estritos fins deste
Decreto, sem prejuízo da subordinação administrativa decorrente de sua posição na estrutura do órgão ou entidade em que se encontrem.
§ 2o Caberá às unidades setoriais a articulação com as unidades seccionais a elas
vinculadas, com o objetivo de contribuir para
a integração sistêmica do SIORG.
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Art. 22. Ao órgão central do SIORG compete:
I – definir, padronizar, sistematizar e estabelecer, mediante a edição de enunciados e instruções, os procedimentos atinentes às atividades
de organização e inovação institucional;
II – estabelecer fluxos de informação entre
as unidades integrantes do Sistema e os demais

sistemas de atividades auxiliares, visando subsidiar os processos de decisão e a coordenação
das atividades governamentais;
III – gerar e disseminar tecnologias e instrumental metodológicos destinados ao planejamento, execução e controle das atividades de
organização e inovação institucional;
IV – orientar e conduzir o processo de organização e de inovação institucional;
V – analisar e manifestar-se sobre propostas
de:
a) criação e extinção de órgãos e entidades;
b) definição das competências dos órgãos e
entidades, e das atribuições de seus dirigentes;
c) revisão de categoria jurídico-institucional
dos órgãos e entidades;
d) remanejamento de cargos em comissão
e funções de confiança;
e) criação, transformação e extinção de
cargos e funções; e
f) aprovação e revisão de estrutura regimental e de estatuto;
VI – promover estudos e propor a criação,
fusão, reorganização, transferência e extinção
de órgãos e entidades; e
VII – administrar o cadastro de órgãos e
entidades do Poder Executivo Federal.
Art. 23. Às unidades setoriais e seccionais do
SIORG compete:
I – cumprir e fazer cumprir as normas de
organização e inovação institucional expedidas
pelo órgão central;
II – propor ações e sugerir prioridades nas
atividades de organização e de inovação institucional da respectiva área de atuação;
III – acompanhar e avaliar os programas e
projetos de organização e inovação institucional, informando ao órgão central;
IV – organizar e divulgar informações sobre
estrutura regimental, estatuto, normas, rotinas,
manuais de orientação, regimentos internos,
instruções e procedimentos operacionais;
V – elaborar e rever periodicamente os
documentos normativos necessários ao bom
andamento das atividades de organização e
inovação institucional, segundo padrões e
orientação estabelecidos;

Art. 24. O suporte às atividades de organização e inovação institucional contará com um
sistema informatizado que conterá o cadastro
oficial sobre as estruturas, as competências e
os cargos em comissão e funções de confiança
dos órgãos e entidades integrantes do SIORG.
Art. 25. Para fins de integração, os sistemas
abaixo relacionados deverão utilizar a tabela de
órgãos do sistema informatizado de apoio ao
SIORG como única referência para o cadastro
de órgãos e unidades administrativas:
I – Sistema Integrado de Administração de
Recursos Humanos – SIAPE;
II – Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais – SIASG;
III – Sistema Integrado de Dados Orçamentários – SIDOR;
IV – Sistema de Informações Gerenciais e
de Planejamento – SIGPLAN;
V – Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAFI;
VI – Sistema de Concessão de Passagens e
Diárias – SCDP; e
VII – Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos sistemas sucedâneos, aos subsistemas
destes e aos sistemas de uso corporativo do
Poder Executivo Federal que vierem a ser
instituídos.
CAPÍTULO IV – Das Disposições Finais
Art. 26. As propostas submetidas ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
para fins do disposto no § 2o do art. 1o poderão
ser devolvidas ao Ministério de origem caso o

encaminhamento não obedeça as disposições
deste Decreto.
Art. 27. Serão divulgadas por extrato, no sítio
eletrônico do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, as demandas de fortalecimento da capacidade institucional enviadas
pelos órgãos e entidades, suas justificativas e
o impacto orçamentário resultante, quando
houver.
Art. 28. O Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão expedirá os atos complementares necessários à aplicação deste Decreto,
cabendo-lhe dirimir as dúvidas porventura
existentes.
Art. 29. Aos concursos públicos autorizados
até a data da publicação deste Decreto aplicam-se as disposições do Decreto no 4.175,
de 27 de março de 2002, e os procedimentos
complementares estabelecidos pelo Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Parágrafo único. Opcionalmente, o órgão
ou entidade poderá aplicar as disposições deste
Decreto aos concursos públicos autorizados
anteriormente à sua data de publicação.
Art. 30. O art. 8o do Decreto no 5.378, de 23
de fevereiro de 2005, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 8o �����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
III – representantes de órgãos e entidades da
administração pública, assim como de entidades privadas com notório engajamento
em ações ligadas à qualidade da gestão e à
desburocratização, conforme estabelecido
pelo Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
§ 1o Os membros a que se referem o caput,
titulares e suplentes, serão indicados pelos
dirigentes dos órgãos ou entidades representados e designados pelo Ministro de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2o O mandato dos membros do Comitê
Gestor será de dois anos, permitida a
recondução.”

Normas correlatas

VI – normatizar, racionalizar e simplificar
instrumentos, procedimentos e rotinas de
trabalho;
VII – desenvolver padrões de qualidade
e funcionalidade destinados à melhoria do
desempenho dos trabalhos e dos serviços
prestados; e
VIII – promover ações visando eliminar
desperdício de recursos.
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Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.

Governança pública

Art. 32. Ficam revogados:
I – o Decreto no 92.360, de 4 de fevereiro
de 1986;
II – o parágrafo único do art. 1o e os arts. 2o
a 4o do Decreto no 1.351, de 28 de dezembro
de 1994;
III – o Decreto no 3.134, de 10 de agosto
de 1999;
IV – o Decreto no 3.716, de 3 de janeiro de
2001;
V – o Decreto no 4.175, de 27 de março de
2002;
VI – o Decreto no 4.567, de 1o de janeiro
de 2003;
VII – o Decreto no 4.896, de 25 de novembro
de 2003;
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VIII – o § 1o do art. 3o do Decreto no 4.748,
de 16 de junho de 2003;
IX – o art. 2 o e o Anexo II ao Decreto
o
n 5.452, de 1o de junho de 2005;
X – o art. 2o do Decreto no 6.097, de 24 de
abril de 2007; e
XI – o Decreto no 6.133, de 26 de junho de
2007.
Brasília, 21 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Paulo
Bernardo Silva
Decretado em 21/8/2009 e publicado no DOU de
24/8/2009. Anexos não incluídos.

Decreto no 6.062/2007
Institui o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação –
PRO-REG, e dá outras providências.

DECRETA:
Art. 1o Fica instituído o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para
Gestão em Regulação – PRO-REG, com a
finalidade de contribuir para a melhoria do
sistema regulatório, da coordenação entre as
instituições que participam do processo regulatório exercido no âmbito do Governo Federal,
dos mecanismos de prestação de contas e de
participação e monitoramento por parte da
sociedade civil e da qualidade da regulação de
mercados.
Art. 2o O PRO-REG deverá contemplar a
formulação e implementação de medidas integradas que objetivem:
I – fortalecer o sistema regulatório de modo
a facilitar o pleno exercício de funções por parte
de todos os atores;
II – fortalecer a capacidade de formulação
e análise de políticas públicas em setores regulados;
III – a melhoria da coordenação e do alinhamento estratégico entre políticas setoriais
e processo regulatório;
IV – o fortalecimento da autonomia, transparência e desempenho das agências reguladoras; e
V – o desenvolvimento e aperfeiçoamento
de mecanismos para o exercício do controle
social e transparência no âmbito do processo
regulatório.
Art. 3 o Para consecução do disposto nos
arts. 1o e 2o, o PRO-REG, por meio do Comitê
Gestor e do Comitê Consultivo de que trata o
art. 4o, deverá:

I – mobilizar os órgãos e entidades da administração pública envolvidos no processo
regulatório;
II – coordenar e promover a execução de
estudos e pesquisas e formular propostas a
serem implementadas no âmbito dos órgãos e
entidades envolvidos no processo regulatório;
III – identificar e propor a adoção de modelo
de excelência em gestão regulatória, bem assim
elaborar os instrumentos necessários a sua
implementação; e
IV – apoiar tecnicamente os órgãos e entidades da administração pública na implementação das medidas a serem adotadas.
Art. 4o Ficam instituídos o Comitê Gestor do
PRO-REG – CGP e o Comitê Consultivo do
PRO-REG – CCP, no âmbito do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 5o O CGP é composto por um representante, titular e suplente, dos seguintes órgãos:
I – Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, que o coordenará;
II – Casa Civil da Presidência da República; e
III – Ministério da Fazenda.
Art. 6o Compete ao CGP:
I – definir o direcionamento estratégico do
PRO-REG;
II – definir as prioridades, coordenar e supervisionar o andamento geral do PRO-REG e
de seus componentes;
III – articular os órgãos envolvidos com a
operação;
IV – aprovar os planos de aquisições e programas operacionais anuais;
V – aprovar os informes semestrais de
avanço que deverão ser apresentados ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento- BID; e
VI – resolver aspectos controversos relacionados à execução do PRO-REG.

Normas correlatas

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI,
alínea “a”, da Constituição,
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Parágrafo único. O coordenador do CGP
poderá convidar representantes de órgãos e
entidades públicas e privadas, e dos Poderes
Legislativo e Judiciário, para participar das
reuniões, sem direito a voto.
Art. 7o O CGP poderá instituir grupos e comissões temáticas, de caráter temporário, destinados ao estudo e à elaboração de propostas
sobre matérias específicas.
Art. 8o O CCP é composto por um representante, titular e suplente, de cada uma das
agências reguladoras referidas em anexo à Lei
no 10.871, de 20 de maio de 2004, e dos Ministérios aos quais estão vinculadas, do Ministério
da Justiça e do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE).
Art. 9o Compete ao CCP:
I – apresentar e discutir propostas que
possam apoiar e melhorar a execução do
PRO-REG;
II – colaborar para o aperfeiçoamento dos
níveis técnicos das ações implementadas e
contribuir para a sua efetividade;
III – prestar assessoria e orientação ao
CGP; e
IV – zelar pela integridade técnica do PRO-REG.

Governança pública

Art. 10. Os representantes, titular e suplente,
do CGP e do CCP serão indicados pelos dirigentes dos órgãos e das entidades de que tratam
os art. 5o e art. 8o e designados em ato do Ministro de Estado do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
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Art. 11. A Secretaria-Executiva do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão será
encarregada do apoio técnico-administrativo
ao PRO-REG.
Parágrafo único. Compete à Subchefia de
Análise e Acompanhamento de Políticas Go-

vernamentais da Casa Civil da Presidência da
República:
I – promover os meios e o apoio necessário
à execução dos trabalhos do CGP e do CCP;
II – prestar assistência direta aos coordenadores do CGP e do CCP;
III – preparar as reuniões do CGP e do CCP;
IV – acompanhar a implementação das
deliberações e diretrizes fixadas pelo CGP e
pelo CCP;
V – elaborar minutas de relatório de desempenho do PRO-REG, a serem apreciados pelo
CGP e pelo CCP;
VI – manter na rede mundial de computadores (internet) sítio para divulgação de relatórios
aprovados pelo CGP e demais documentos de
interesse público, relativo ao PRO-REG, ressalvadas as informações sigilosas; e
VII – exercer outras atividades que lhe sejam
atribuídas pelo CGP.
Art. 12. A função de membro representante
no CGP e no CCP não será remunerada, mas
considerada prestação de serviço público
relevante.
Art. 13. O PRO-REG será custeado por dotações orçamentárias da União consignadas
anualmente no orçamento do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, observados
os limites de movimentação, de empenho e de
pagamento fixados anualmente.
Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 16 de março de 2007; 186o da Independência e 119o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Guido
Mantega – Paulo Bernardo Silva – Dilma
Rousseff
Decretado em 16/3/2007 e publicado no DOU de
19/3/2007.

Decreto no 6.029/2007
Institui Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, e dá outras providências.

DECRETA:
Art. 1o Fica instituído o Sistema de Gestão
da Ética do Poder Executivo Federal com a
finalidade de promover atividades que dispõem
sobre a conduta ética no âmbito do Executivo
Federal, competindo-lhe:
I – integrar os órgãos, programas e ações
relacionadas com a ética pública;
II – contribuir para a implementação de políticas públicas tendo a transparência e o acesso
à informação como instrumentos fundamentais
para o exercício de gestão da ética pública;
III – promover, com apoio dos segmentos
pertinentes, a compatibilização e interação de
normas, procedimentos técnicos e de gestão
relativos à ética pública;
IV – articular ações com vistas a estabelecer
e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão
da ética pública do Estado brasileiro.
Art. 2o Integram o Sistema de Gestão da Ética
do Poder Executivo Federal:
I – a Comissão de Ética Pública – CEP,
instituída pelo Decreto de 26 de maio de 1999;
II – as Comissões de Ética de que trata o
Decreto no 1.171, de 22 de junho de 1994; e
III – as demais Comissões de Ética e equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal.
Art. 3o A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade
moral, reputação ilibada e notória experiência
em administração pública, designados pelo
Presidente da República, para mandatos de três
anos, não coincidentes, permitida uma única
recondução.

§ 1o A atuação no âmbito da CEP não enseja
qualquer remuneração para seus membros e os
trabalhos nela desenvolvidos são considerados
prestação de relevante serviço público.
§ 2o O Presidente terá o voto de qualidade
nas deliberações da Comissão.
§ 3o Os mandatos dos primeiros membros
serão de um, dois e três anos, estabelecidos no
decreto de designação.
Art. 4o À CEP compete:
I – atuar como instância consultiva do Presidente da República e Ministros de Estado em
matéria de ética pública;
II – administrar a aplicação do Código
de Conduta da Alta Administração Federal,
devendo:
a) submeter ao Presidente da República
medidas para seu aprimoramento;
b) dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas normas, deliberando sobre casos
omissos;
c) apurar, mediante denúncia, ou de ofício,
condutas em desacordo com as normas nele
previstas, quando praticadas pelas autoridades
a ele submetidas;
III – dirimir dúvidas de interpretação sobre
as normas do Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal de que trata o Decreto no 1.171, de 1994;
IV – coordenar, avaliar e supervisionar o
Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder
Executivo Federal;
V – aprovar o seu regimento interno; e
VI – escolher o seu Presidente.
Parágrafo único. A CEP contará com uma
Secretaria-Executiva, vinculada à Casa Civil
da Presidência da República, à qual competirá
prestar o apoio técnico e administrativo aos
trabalhos da Comissão.
Art. 5o Cada Comissão de Ética de que trata
o Decreto no 1.171, de 1994, será integrada

Normas correlatas

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI,
alínea “a”, da Constituição,
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por três membros titulares e três suplentes,
escolhidos entre servidores e empregados do
seu quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão,
para mandatos não coincidentes de três anos.

Governança pública

Art. 6o É dever do titular de entidade ou órgão da Administração Pública Federal, direta
e indireta:
I – assegurar as condições de trabalho para
que as Comissões de Ética cumpram suas
funções, inclusive para que do exercício das
atribuições de seus integrantes não lhes resulte
qualquer prejuízo ou dano;
II – conduzir em seu âmbito a avaliação da
gestão da ética conforme processo coordenado
pela Comissão de Ética Pública.
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Art. 7o Compete às Comissões de Ética de que
tratam os incisos II e III do art. 2o:
I – atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de seu respectivo
órgão ou entidade;
II – aplicar o Código de Ética Profissional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal, aprovado pelo Decreto 1.171, de 1994,
devendo:
a) submeter à Comissão de Ética Pública
propostas para seu aperfeiçoamento;
b) dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre casos
omissos;
c) apurar, mediante denúncia ou de ofício,
conduta em desacordo com as normas éticas
pertinentes; e
d) recomendar, acompanhar e avaliar, no
âmbito do órgão ou entidade a que estiver vinculada, o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento
sobre as normas de ética e disciplina;
III – representar a respectiva entidade ou
órgão na Rede de Ética do Poder Executivo
Federal a que se refere o art. 9o; e
IV – supervisionar a observância do Código
de Conduta da Alta Administração Federal e
comunicar à CEP situações que possam configurar descumprimento de suas normas.
§ 1o Cada Comissão de Ética contará com
uma Secretaria-Executiva, vinculada administrativamente à instância máxima da entidade ou

órgão, para cumprir plano de trabalho por ela
aprovado e prover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições.
§ 2o As Secretarias-Executivas das Comissões de Ética serão chefiadas por servidor ou
empregado do quadro permanente da entidade
ou órgão, ocupante de cargo de direção compatível com sua estrutura, alocado sem aumento
de despesas.
Art. 8o Compete às instâncias superiores dos
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal,
abrangendo a administração direta e indireta:
I – observar e fazer observar as normas de
ética e disciplina;
II – constituir Comissão de Ética;
III – garantir os recursos humanos, materiais
e financeiros para que a Comissão cumpra com
suas atribuições; e
IV – atender com prioridade às solicitações
da CEP.
Art. 9o Fica constituída a Rede de Ética do
Poder Executivo Federal, integrada pelos representantes das Comissões de Ética de que tratam
os incisos I, II e III do art. 2o, com o objetivo
de promover a cooperação técnica e a avaliação
em gestão da ética.
Parágrafo único. Os integrantes da Rede
de Ética se reunirão sob a coordenação da
Comissão de Ética Pública, pelo menos uma
vez por ano, em fórum específico, para avaliar
o programa e as ações para a promoção da ética
na administração pública.
Art. 10. Os trabalhos da CEP e das demais
Comissões de Ética devem ser desenvolvidos
com celeridade e observância dos seguintes
princípios:
I – proteção à honra e à imagem da pessoa
investigada;
II – proteção à identidade do denunciante,
que deverá ser mantida sob reserva, se este
assim o desejar; e
III – independência e imparcialidade dos
seus membros na apuração dos fatos, com as
garantias asseguradas neste Decreto.
Art. 11. Qualquer cidadão, agente público,
pessoa jurídica de direito privado, associação

Art. 12. O processo de apuração de prática de
ato em desrespeito ao preceituado no Código
de Conduta da Alta Administração Federal e
no Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal será
instaurado, de ofício ou em razão de denúncia
fundamentada, respeitando-se, sempre, as garantias do contraditório e da ampla defesa, pela
Comissão de Ética Pública ou Comissões de
Ética de que tratam o incisos II e III do art. 2o,
conforme o caso, que notificará o investigado
para manifestar-se, por escrito, no prazo de
dez dias.
§ 1o O investigado poderá produzir prova
documental necessária à sua defesa.
§ 2o As Comissões de Ética poderão requisitar os documentos que entenderem necessários
à instrução probatória e, também, promover
diligências e solicitar parecer de especialista.
§ 3o Na hipótese de serem juntados aos
autos da investigação, após a manifestação referida no caput deste artigo, novos elementos de
prova, o investigado será notificado para nova
manifestação, no prazo de dez dias.
§ 4o Concluída a instrução processual, as
Comissões de Ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada.
§ 5o Se a conclusão for pela existência de
falta ética, além das providências previstas no
Código de Conduta da Alta Administração
Federal e no Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal, as Comissões de Ética tomarão as
seguintes providências, no que couber:
I – encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança à auto-

ridade hierarquicamente superior ou devolução
ao órgão de origem, conforme o caso;
II – encaminhamento, conforme o caso, para
a Controladoria-Geral da União ou unidade
específica do Sistema de Correição do Poder
Executivo Federal de que trata o Decreto n o
5.480, de 30 de junho de 2005, para exame de
eventuais transgressões disciplinares; e
III – recomendação de abertura de procedimento administrativo, se a gravidade da
conduta assim o exigir.
Art. 13. Será mantido com a chancela de
“reservado”, até que esteja concluído, qualquer
procedimento instaurado para apuração de
prática em desrespeito às normas éticas.
§ 1o Concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da Comissão de Ética do
órgão ou entidade, os autos do procedimento
deixarão de ser reservados.
§ 2o Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento acobertado por sigilo legal,
o acesso a esse tipo de documento somente será
permitido a quem detiver igual direito perante o
órgão ou entidade originariamente encarregado
da sua guarda.
§ 3o Para resguardar o sigilo de documentos
que assim devam ser mantidos, as Comissões
de Ética, depois de concluído o processo de
investigação, providenciarão para que tais
documentos sejam desentranhados dos autos,
lacrados e acautelados.
Art. 14. A qualquer pessoa que esteja sendo
investigada é assegurado o direito de saber o
que lhe está sendo imputado, de conhecer o
teor da acusação e de ter vista dos autos, no
recinto das Comissões de Ética, mesmo que
ainda não tenha sido notificada da existência
do procedimento investigatório.
Parágrafo único. O direito assegurado neste
artigo inclui o de obter cópia dos autos e de
certidão do seu teor.
Art. 15. Todo ato de posse, investidura em
função pública ou celebração de contrato
de trabalho, dos agentes públicos referidos
no parágrafo único do art. 11, deverá ser
acompanhado da prestação de compromisso
solene de acatamento e observância das regras

Normas correlatas

ou entidade de classe poderá provocar a atuação
da CEP ou de Comissão de Ética, visando à apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal.
Parágrafo único. Entende-se por agente
público, para os fins deste Decreto, todo aquele
que, por força de lei, contrato ou qualquer ato
jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual,
ainda que sem retribuição financeira, a órgão
ou entidade da administração pública federal,
direta e indireta.
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estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta
Administração Federal, pelo Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal e pelo Código de Ética do
órgão ou entidade, conforme o caso.
Parágrafo único. A posse em cargo ou
função pública que submeta a autoridade às
normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser precedida de
consulta da autoridade à Comissão de Ética
Pública acerca de situação que possa suscitar
conflito de interesses.

Governança pública

Art. 16. As Comissões de Ética não poderão
escusar-se de proferir decisão sobre matéria de
sua competência alegando omissão do Código
de Conduta da Alta Administração Federal,
do Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal ou do
Código de Ética do órgão ou entidade, que, se
existente, será suprida pela analogia e invocação
aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
§ 1o Havendo dúvida quanto à legalidade,
a Comissão de Ética competente deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou
entidade.
§ 2o Cumpre à CEP responder a consultas
sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas
pelas demais Comissões de Ética e pelos órgãos
e entidades que integram o Executivo Federal,
bem como pelos cidadãos e servidores que
venham a ser indicados para ocupar cargo ou
função abrangida pelo Código de Conduta da
Alta Administração Federal.
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Art. 17. As Comissões de Ética, sempre que
constatarem a possível ocorrência de ilícitos
penais, civis, de improbidade administrativa ou
de infração disciplinar, encaminharão cópia dos
autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de
sua competência.
Art. 18. As decisões das Comissões de Ética,
na análise de qualquer fato ou ato submetido
à sua apreciação ou por ela levantado, serão
resumidas em ementa e, com a omissão dos
nomes dos investigados, divulgadas no sítio do

próprio órgão, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública.
Art. 19. Os trabalhos nas Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2o
são considerados relevantes e têm prioridade
sobre as atribuições próprias dos cargos dos
seus membros, quando estes não atuarem com
exclusividade na Comissão.
Art. 20. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários
à instrução dos procedimentos de investigação
instaurados pelas Comissões de Ética.
§ 1o Na hipótese de haver inobservância do
dever funcional previsto no caput, a Comissão
de Ética adotará as providências previstas no
inciso III do § 5o do art. 12.
§ 2 o As autoridades competentes não
poderão alegar sigilo para deixar de prestar
informação solicitada pelas Comissões de Ética.
Art. 21. A infração de natureza ética cometida por membro de Comissão de Ética de que
tratam os incisos II e III do art. 2o será apurada
pela Comissão de Ética Pública.
Art. 22. A Comissão de Ética Pública manterá banco de dados de sanções aplicadas pelas
Comissões de Ética de que tratam os incisos II
e III do art. 2o e de suas próprias sanções, para
fins de consulta pelos órgãos ou entidades da
administração pública federal, em casos de
nomeação para cargo em comissão ou de alta
relevância pública.
Parágrafo único. O banco de dados referido
neste artigo engloba as sanções aplicadas a
qualquer dos agentes públicos mencionados
no parágrafo único do art. 11 deste Decreto.
Art. 23. Os representantes das Comissões de
Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2o
atuarão como elementos de ligação com a
CEP, que disporá em Resolução própria sobre
as atividades que deverão desenvolver para o
cumprimento desse mister.
Art. 24. As normas do Código de Conduta
da Alta Administração Federal, do Código de

Ética Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal e do Código de
Ética do órgão ou entidade aplicam-se, no que
couber, às autoridades e agentes públicos neles
referidos, mesmo quando em gozo de licença.

30 de agosto de 2000 e de 18 de maio de 2001,
que dispõem sobre a Comissão de Ética Pública.

Art. 25. Ficam revogados os incisos XVII,
XIX, XX, XXI, XXIII e XXV do Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto
no 1.171, de 22 de junho de 1994, os arts. 2o e
3o do Decreto de 26 de maio de 1999, que cria
a Comissão de Ética Pública, e os Decretos de

Brasília, 1o de fevereiro de 2007; 186o da Independência e 119o da República.

Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data
da sua publicação.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Dilma
Rousseff

Normas correlatas

Decretado em 1o/2/2007 e publicado no DOU de
2/2/2007.
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Decreto no 6.021/2007
Cria a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações
Societárias da União – CGPAR, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI,
alínea “a”, da Constituição,

Governança pública

DECRETA:
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Art. 1o Fica criada a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União –
CGPAR, com a finalidade de tratar de matérias
relacionadas com a governança corporativa nas
empresas estatais federais e da administração
de participações societárias da União.
Parágrafo único. Para os fins deste Decreto,
consideram-se:
I – empresas estatais federais: as empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas
subsidiárias e controladas e demais sociedades
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito
a voto;
II – participações: os direitos da União decorrentes da propriedade, direta ou indireta,
do total ou de parcela do capital de sociedades;
III – administração de participações: todas
as atividades administrativas relacionadas ao
exercício das funções de acionista, quotista ou
proprietário do capital de empresas; e
IV – governança corporativa: conjunto de
práticas de gestão, envolvendo, entre outros, os
relacionamentos entre acionistas ou quotistas,
conselhos de administração e fiscal, ou órgãos
com funções equivalentes, diretoria e auditoria
independente, com a finalidade de otimizar o
desempenho da empresa e proteger os direitos
de todas as partes interessadas, com transparência e equidade, com vistas a maximizar os
resultados econômico-sociais da atuação das
empresas estatais federais;
Art. 2o A CGPAR será composta pelos Ministros de Estado:

I – do Planejamento, Orçamento e Gestão,
que a presidirá;
II – da Fazenda; e
III – Chefe da Casa Civil da Presidência da
República.
§ 1o Poderão ser convidados a participar das
reuniões da CGPAR, sem direito a voto, Ministros de Estado responsáveis pela supervisão de
empresas estatais com interesse nos assuntos
objeto de deliberação, bem como dirigentes
e conselheiros de administração e fiscal das
empresas estatais federais e representantes de
outros órgãos ou entidades da administração
pública federal, responsáveis por matérias a
serem apreciadas.
§ 2o Os Ministros de Estado titulares da
CGPAR serão substituídos em suas ausências
ou impedimentos pelos respectivos Secretários-Executivos.
§ 3o O Ministro de Estado do Controle
e Transparência participará das reuniões da
CGPAR quando constar da pauta do colegiado
o exercício da competência referida no inciso
V do art. 3o deste Decreto.
Art. 3o Compete à CGPAR:
I – aprovar diretrizes e estratégias relacionadas à participação acionária da União nas
empresas estatais federais, com vistas à:
a) defesa dos interesses da União, como
acionista;
b) promoção da eficiência na gestão, inclusive quanto à adoção das melhores práticas de
governança corporativa;
c) aquisição e venda de participações detidas pela União, inclusive o exercício de direitos
de subscrição;
d) atuação das empresas estatais federais na
condição de patrocinadoras de planos de benefícios administrados por entidades fechadas de
previdência complementar;
e) fixação da remuneração de dirigentes;

Art. 4o Fica criado o Grupo Executivo, como
unidade executiva de apoio técnico e administrativo da CGPAR, composto por um representante titular e respectivo suplente de cada órgão
a seguir indicado:
I – Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, que o coordenará;
II – Ministério da Fazenda; e
III – Casa Civil da Presidência da República.
§ 1o Os representantes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos, no prazo
de quarenta e cinco dias, a contar da data de
publicação deste Decreto, e designados pelo
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 2o O Grupo Executivo reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu
coordenador.
§ 3o O coordenador do Grupo Executivo
deverá convocar representante da Secretaria
de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, sempre que
o objeto de deliberação das reuniões envolver
empresas estatais federais dependentes, na
forma definida pelo inciso III do art. 2o da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, ou
quando tratar de transferência de recursos do
Tesouro Nacional para cobertura de despesas
de capital.
§ 4o O coordenador do Grupo Executivo
poderá convidar representantes de entidades
públicas ou privadas para participar de suas
reuniões.
Art. 5o Compete ao Grupo Executivo:
I – formular propostas de diretrizes globais
e estratégias para submeter à apreciação da
CGPAR;
II – acompanhar a implementação das diretrizes e estratégias aprovadas pela CGPAR;
III – propor a realização de reuniões da
CGPAR; e
IV – apoiar, de forma administrativa e logística, a realização das reuniões da CGPAR.
Parágrafo único. Quando se tratar de matérias específicas de órgãos da administração
pública federal não citados neste Decreto, o
parecer do Grupo Executivo será acompanhado
de avaliação técnica do respectivo órgão.
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f) fixação do número máximo de cargos de
livre provimento;
g) expectativa de retorno do capital dos
investimentos com recursos da União;
h) distribuição de remuneração aos acionistas; e
i) divulgação de informações nos relatórios
da administração e demonstrativos contábeis
e financeiros, no caso das empresas públicas e
sociedades de capital fechado;
II – estabelecer critérios para avaliação e
classificação das empresas estatais federais,
com o objetivo de traçar políticas de interesse
da União, tendo em conta, dentre outros, os
seguintes aspectos:
a) desempenho econômico-financeiro;
b) práticas adotadas de governança corporativa;
c) gestão empresarial;
d) setor de atuação, porte, ações negociadas
em bolsas de valores nacionais e internacionais; e
e) recebimento de recursos do Tesouro
Nacional a título de despesas correntes ou de
capital;
III – estabelecer critérios e procedimentos, a
serem adotados pelos órgãos competentes, para
indicação de diretores e dos representantes da
União nos conselhos de administração e fiscal
das empresas estatais federais, observados,
dentre outros, os seguintes requisitos:
a) capacitação técnica;
b) conhecimentos afins à área de atuação da
empresa e à função a ser nela exercida; e
c) reputação ilibada;
IV – estabelecer diretrizes para a atuação
dos representantes da União nos conselhos de
administração e fiscal, ou órgãos com funções
equivalentes, das empresas estatais federais e
de sociedades em que a União participa como
minoritária; e
V – estabelecer padrão de conduta ética
dos representantes da União nos conselhos de
administração e fiscal das empresas estatais federais e de sociedades em que a União participa
como minoritária, sem prejuízo das normas já
definidas pela própria sociedade; e
VI – aprovar o seu regimento interno, mediante resolução.
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Art. 6o A CGPAR e o Grupo Executivo poderão instituir comissões temáticas, de caráter
temporário, destinadas ao estudo e à elaboração
de propostas sobre matérias específicas.
§ 1o O ato de instituição de comissão temática estabelecerá seus objetivos específicos,
sua composição e prazo para apresentação de
resultados.
§ 2o Poderão ser convidados a participar
dos trabalhos das comissões temáticas representantes de órgãos, de entidades públicas ou
privadas, de empresas estatais e dos Poderes
Legislativo e Judiciário.
Art. 7o A CGPAR deliberará por consenso,
mediante resolução.
Parágrafo único. As deliberações da CGPAR
serão precedidas de pareceres técnicos do Grupo Executivo.
Art. 8o As empresas estatais federais e os órgãos da administração pública federal deverão
fornecer informações ou estudos requisitados
pela CGPAR e pelo Grupo Executivo.
Art. 9o Tendo em vista o disposto no art. 8o-C
da Lei no 9.028, de 12 de abril de 1995, a CGPAR
poderá recomendar ao Advogado-Geral da
União a avocação, a integração ou a coordenação dos trabalhos a cargo de órgão jurídico
de empresa estatal, na defesa dos interesses da
União e em hipóteses que possam trazer reflexos de natureza econômica, ainda que indiretos,
ao erário federal.

Governança pública

Art. 10. Compete aos dirigentes de órgãos
da administração pública federal e aos representantes da União nos conselhos de administração e fiscal das empresas estatais federais,
respeitadas suas atribuições legais e estatutárias,
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adotar as medidas necessárias à observância das
diretrizes e estratégias da CGPAR.
Parágrafo único. O Procurador da Fazenda
Nacional, nas assembleias de acionistas ou nas
deliberações dos sócios das sociedades controladas diretamente pela União, bem assim
os representantes dessas nas assembleias ou
reuniões das respectivas subsidiárias e controladas, observarão as diretrizes e estratégias emanadas da CGPAR nas matérias que dependam
de deliberação de assembleia ou reunião, nos
termos das Leis nos 6.404, de 15 de dezembro de
1976, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e demais
legislações de regência.
Art. 11. A atuação no âmbito da CGPAR e do
Grupo Executivo não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela
desenvolvidos são considerados prestação de
relevante serviço público.
Parágrafo único. Eventuais despesas com a
execução do disposto neste Decreto, inclusive
as decorrentes de deslocamentos dos membros
da CGPAR e do Grupo Executivo, correrão à
conta do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Brasília, 22 de janeiro de 2007; 186o da Independência e 119o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Guido
Mantega – João Bernardo de Azevedo Bringel
– Dilma Rousseff
Decretado em 22/1/2007 e publicado no DOU de
22/1/2007 – Edição extra.

Decreto no 5.151/2004
Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração
Pública Federal direta e indireta, para fins de celebração de atos complementares de cooperação
técnica recebida de organismos internacionais e da aprovação e gestão de projetos vinculados aos
referidos instrumentos.

DECRETA:
Art. 1o Este Decreto estabelece os procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas
entidades da Administração Pública Federal
direta e indireta, para fins de celebração de
atos complementares de cooperação técnica
recebida, decorrentes de Acordos Básicos firmados entre o Governo brasileiro e organismos
internacionais cooperantes, e da aprovação
e gestão de projetos vinculados aos referidos
instrumentos.
Parágrafo único. A taxa de administração a
ser fixada junto aos organismos internacionais
cooperantes fica limitada em até cinco por
cento dos recursos aportados pelos projetos
a serem implementados sob a modalidade de
Execução Nacional.
Art. 2o Será adotada a modalidade de Execução Nacional para a implementação de projetos
de cooperação técnica internacional custeados,
no todo ou em parte, com recursos orçamentários da União.
§ 1o A Execução Nacional define-se como
a modalidade de gestão de projetos de cooperação técnica internacional acordados com
organismos ou agências multilaterais pela qual
a condução e direção de suas atividades estão a
cargo de instituições brasileiras ainda que a parcela de recursos orçamentários de contrapartida
da União esteja sob a guarda de organismo ou
agência internacional cooperante.
§ 2o Na Execução Nacional a coordenação
dos projetos de cooperação técnica internacional é realizada por instituição brasileira,

sob a responsabilidade de Diretor Nacional
de Projeto e o acompanhamento da Agência
Brasileira de Cooperação do Ministério das
Relações Exteriores, conforme se estabelecer
em regulamento.
§ 3o A critério do Ministério das Relações
Exteriores, em casos específicos, poderá ser
adotada outra modalidade de execução de
projeto.
§ 4o Na cooperação prestada pelo Brasil a
países em desenvolvimento será adotada outra
modalidade de execução de projeto.
§ 5o No caso de o projeto de cooperação
técnica internacional ser custeado totalmente
com recursos orçamentários da União, a participação do organismo ou agência internacional
deverá se dar mediante prestação de assessoria
técnica ou transferência de conhecimentos.
§ 6o Os produtos decorrentes da assessoria
técnica ou transferência de conhecimentos
deverão estar explicitados nos documentos de
projeto de cooperação técnica internacional
quer sejam total ou parcialmente financiados
com recursos orçamentários da União.
Art. 3o A celebração de ato complementar para
a implementação de projetos de cooperação
técnica internacional depende de prévia aprovação da Agência Brasileira de Cooperação do
Ministério das Relações Exteriores.
§ 1o O ato complementar de cooperação
técnica internacional estabelecerá:
I – o objeto, com a descrição clara e precisa
do que se pretende realizar ou obter;
II – o órgão ou a entidade executora nacional
e o organismo internacional cooperante e suas
respectivas obrigações;
III – o detalhamento dos recursos financeiros envolvidos;
IV – a vigência;

Normas correlatas

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI,
alínea “a”, da Constituição,
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V – as disposições relativas à auditoria independente, contábil e de resultados;
VI – as disposições sobre a prestação de
contas;
VII – a taxa de administração, quando
couber; e
VIII – as disposições acerca de sua suspensão
e extinção.
§ 2 o O órgão ou a entidade executora
nacional deverá encaminhar a minuta de ato
complementar à Agência Brasileira de Cooperação acompanhada de pronunciamento
técnico e jurídico.
§ 3o O órgão ou a entidade executora nacional providenciará a publicação, em extrato,
de ato complementar no Diário Oficial da
União, até vinte e cinco dias a contar da data
de assinatura.
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Art. 4o O órgão ou a entidade executora nacional poderá propor ao organismo internacional
cooperante a contratação de serviços técnicos
de consultoria de pessoa física ou jurídica para
a implementação dos projetos de cooperação
técnica internacional, observado o contexto e a
vigência do projeto ao qual estejam vinculados.
§ 1o Os serviços de que trata o caput serão
realizados exclusivamente na modalidade
produto.
§ 2o O produto a que se refere o § 1o é o
resultado de serviços técnicos especializados
relativos a estudos técnicos, planejamentos
e projetos básicos ou executivos, pareceres,
perícias e avaliações em geral, treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal.
§ 3o O produto de que trata o § 2o deverá ser
registrado e ficar arquivado no órgão responsável pela gestão do projeto.
§ 4o A consultoria de que trata o caput
deverá ser realizada por profissional de nível
superior, graduado em área relacionada ao
projeto de cooperação técnica internacional.
§ 5 o Excepcionalmente será admitida a
seleção de consultor técnico que não preencha
o requisito de escolaridade mínima definido
no § 4o, desde que o profissional tenha notório
conhecimento da matéria afeta ao projeto de
cooperação técnica internacional.
§ 6o O órgão ou a entidade executora nacional somente proporá a contratação de serviços

técnicos de consultoria mediante comprovação
prévia de que esses serviços não podem ser
desempenhados por seus próprios servidores.
§ 7o As atividades do profissional a ser contratado para serviços técnicos de consultoria
deverão estar exclusiva e obrigatoriamente
vinculadas aos objetivos constantes dos atos
complementares de cooperação técnica internacional.
§ 8o A proposta de contratação de serviços
técnicos de consultoria deverá estabelecer critérios e formas de apresentação dos trabalhos
a serem desenvolvidos.
§ 9o Os consultores desempenharão suas
atividades de forma temporária e sem subordinação jurídica.
§ 10. O órgão ou a entidade executora nacional providenciará a publicação no Diário
Oficial da União do extrato do contrato de
consultoria até vinte e cinco dias a contar de
sua assinatura.
Art. 5o A contratação de consultoria de que
trata o art. 4o deverá ser compatível com os
objetivos constantes dos respectivos termos de
referência contidos nos projetos de cooperação
técnica e efetivada mediante seleção, sujeita a
ampla divulgação, exigindo-se dos profissionais
a comprovação da habilitação profissional e da
capacidade técnica ou científica compatíveis
com o trabalho a ser executado.
§ 1o A seleção observará os princípios da
legalidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, bem
como a programação orçamentária e financeira
constante do instrumento de cooperação técnica internacional.
§ 2o Os serviços técnicos de consultoria deverão ser definidos com objetividade e clareza,
devendo ficar evidenciadas as qualificações
específicas exigidas dos profissionais a serem
contratados, sendo vedado o seu desvio para o
exercício de outras atividades.
§ 3o A autorização para pagamento de serviços técnicos de consultoria será concedida
somente após a aceitação do produto ou de suas
etapas pelo órgão ou pela entidade executora
nacional beneficiária.
§ 4o O órgão ou a entidade executora nacional informará à Secretaria da Receita Federal

do Brasil, do Ministério da Fazenda, os valores
pagos a consultores no ano-calendário imediatamente anterior.
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do
Brasil estabelecerá, em ato normativo próprio, a forma, o prazo e as condições para o
cumprimento da obrigação acessória a que se
refere o § 4o.

empregados de suas subsidiárias e controladas,
no âmbito dos projetos de cooperação técnica
internacional.

Art. 6o O órgão ou a entidade executora nacional designará o Diretor Nacional de Projeto de
cooperação técnica internacional, que deverá
ser integrante de quadro de pessoal efetivo ou
ocupante de cargo em comissão.
Parágrafo único. Compete ao Diretor Nacional de Projeto:
I – definir a programação orçamentária e
financeira do projeto, por exercício;
II – responder pela execução e regularidade
do projeto; e
III – indicar os responsáveis pela coordenação do projeto, quando couber.

Art. 9o O Ministério das Relações Exteriores
baixará normas complementares à execução
deste Decreto.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 11. Revoga-se o Decreto no 3.751, de 15
de fevereiro de 2001.
Brasília, 22 de julho de 2004; 183o da Independência e 116o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Celso Luiz
Nunes Amorim – Guido Mantega
Decretado em 22/7/2004 e publicado no DOU de
23/7/2004.

Normas correlatas

Art. 7o É vedada a contratação, a qualquer
título, de servidores ativos da Administração
Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal
ou Municipal, direta ou indireta, bem como de

Art. 8o Compete aos órgãos do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal
auditar e fiscalizar o cumprimento das disposições contidas neste Decreto.
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Programa Executivo de Cooperação
Técnica entre a República Federativa
do Brasil e o Programa das Nações
Unidas para os Assentamentos Humanos
para a Implementação de Iniciativa
de Cooperação Técnica no tema de
Governança Metropolitana
A República Federativa do Brasil e
o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos
(doravante denominadas “Partes”),

Governança pública

CONSIDERANDO:
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Que a cooperação entre as Partes é baseada no
Acordo Básico de Assistência Técnica entre a
República Federativa do Brasil e a Organização
das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações
Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização
de Aviação Civil Internacional, a Organização
Mundial da Saúde, a União Internacional de
Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial e a Agência Internacional de
Energia Atômica e a União Postal Universal, de
29 de dezembro de 1964, e a Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
assinada em 13 de fevereiro de 1946;
Que os objetivos propostos no âmbito deste
Programa Executivo estão inscritos nas prioridades governamentais e foram previamente
discutidos com o Ministério das Cidades e
com a Agência Brasileira de Cooperação do
Ministério das Relações Exteriores, e

Que a cooperação técnica para a viabilização
de ações programáticas em áreas pertinentes
ao mandato do Programa das Nações Unidas
para os Assentamentos Humanos se reveste de
especial interesse para as Partes,
Ajustam o seguinte:
TÍTULO I – Do Objeto
ARTIGO 1o
1. O presente Programa Executivo tem por
objeto o fomento à implementação de ações
de cooperação na área de políticas públicas,
com enfoque centrado no impacto do desenvolvimento econômico e suas consequências
sobre os processos de urbanização em países
emergentes, em especial no Brasil. Para o desenvolvimento do projeto devem ser considerados
aspectos macroeconômicos, sociais, regionais
e setoriais, por meio de pesquisas, estudos,
análises comparativas, e outras modalidades
de cooperação técnica, tais como seminários,
simpósios e intercâmbio de técnicos.
2. As informações concernentes à metodologia
de trabalho, cronograma de implementação,
prazos, orçamento e previsão financeira estão
incluídas no Plano de Trabalho.

ARTIGO 2o
O Governo da República Federativa do Brasil
designa:
1 – a Agência Brasileira de Cooperação do
Ministério das Relações Exteriores, doravante
denominada “ABC/MRE”, como instituição responsável pela coordenação e acompanhamento
das ações decorrentes do presente Programa
Executivo; e
2 – o Ministério das Cidades, doravante denominado MCidades, como instituição responsável pela execução das ações decorrentes do
presente Programa Executivo.
ARTIGO 3o
O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, doravante denominado
“ONU-Habitat”, designa sua representação
regional para a América Latina e Caribe, localizada no Rio de Janeiro, como responsável
pela execução das ações técnico-operacionais
decorrentes do Projeto.
TÍTULO III – Das Obrigações das Partes
Contratantes
ARTIGO 4o
Ao Governo Brasileiro caberá:
por intermédio da ABC:
I – atuar no âmbito de sua competência;
por intermédio do MCidades, sem custos para
ONU-Habitat:
I – designar o Diretor Nacional do Projeto;
II – preparar e implementar o plano de trabalho
do Projeto dentro do programa estabelecido;

III – gerenciar as atividades a serem desenvolvidas;
IV – programar e cumprir os compromissos
de contrapartida;
V – aprovar os termos de referência para aquisição de bens e contratação de serviços necessários à implementação das atividades do projeto;
VI – elaborar os Relatórios de Progresso a cada
12 meses, a partir do início da execução e encaminhá-los à ABC/MRE e ao ONU-Habitat;
VII – cumprir os procedimentos a serem
estabelecidos pela ABC/MRE com vistas a
contribuir para o acompanhamento do Projeto;
VIII – assegurar que o processo de seleção e
contratação de consultorias na modalidade
“produto” observe os princípios da legalidade,
impessoalidade, publicidade, razoabilidade,
proporcionalidade e eficiência;
IX – autorizar, juntamente com a ONU-Habitat,
o pagamento de serviços de consultoria, após
a aceitação do produto ou de seus estágios, de
acordo com critérios técnicos e de qualidade;
X – responsabilizar-se pela guarda e conservação dos bens adquiridos no âmbito do Projeto,
bem como pelo estabelecimento e manutenção
de controle patrimonial.
ARTIGO 5o
Ao Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), caberá:
I – apoiar o MCidades na execução das atividades técnicas previstas no Projeto;
II – participar da supervisão, acompanhamento e avaliação dos trabalhos executados
no Projeto;
III – colaborar com especialistas de seu quadro regular, segundo as suas disponibilidades,
ou contratar consultores, a fim de atender às
solicitações do MCidades, levando em conta a
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TÍTULO II – Das Instituições Executoras
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adequação de sua especialidade com as atividades e os recursos definidos no Documento
de Projeto;

b) Relatórios Técnicos;

IV – apresentar ao Diretor Nacional do Projeto
informações anuais sobre a situação financeira
do Projeto, verificando as posições bancárias
detalhadas dos recursos transferidos, os rendimentos anuais e saldos externos;

d) Relatório Final.

V – assistir o MCidades na preparação dos
Planos de Trabalho, revisões orçamentárias/
financeiras, sempre que sejam necessárias e
em conformidade com os termos previstos
no Projeto;
VI – prestar todas as informações necessárias
às atividades de acompanhamento da ABC/
MRE, de acordo com as normas das Nações
Unidas;
VII – quando solicitada, fornecer informações
relacionadas à gestão administrativa e financeira do componente de execução nacional do
Projeto, à ABC/MRE e ao Diretor Nacional do
Projeto, em conformidade com o Artigo 16 do
presente Programa Executivo, de acordo com
as normas das Nações Unidas; VIII – realizar a
transferência imediata da titularidade dos bens
adquiridos, com recursos nacionais, no âmbito
dos Projetos de cooperação técnica internacional, ao órgão ou entidade executora nacional;
IX – seguir as Regras Financeiras, Normas e
Práticas do Programa das Nações Unidas para
os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat),
em relação a todos os serviços prestados/executados pelo ONU-Habitat.

Governança pública

TÍTULO IV – Da Gestão e
Operacionalização
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ARTIGO 6o
Durante a implementação do Projeto, os seguintes documentos deverão ser preparados
pelo MCidades:
a) Plano Operacional Anual;

c) Relatório de Progresso semestral;

ARTIGO 7o
O Plano Operativo Anual obedecerá ao ano
fiscal e deverá conter os seguintes itens:
a) Objetivos, e produtos específicos a serem
obtidos durante o ano;
b) Atividades detalhadas a serem desenvolvidas;
c) Recursos humanos e provisões para a implementação do Projeto; e
d) Cronograma de execução e orçamento.
2. O Plano Operativo Anual deverá ser submetido ou apresentado pelo MCidades à ABC/
MRE e ao ONU-Habitat até trinta (30) dias antes da data de conclusão do Plano em execução.
ARTIGO 8o
Os Relatórios de Progresso do Projeto serão
anualmente preparados pelo MCidades e
submetidos à ABC/MRE e ao ONU-Habitat.
ARTIGO 9o
O Relatório Final do Projeto será preparado
pelo MCidades de acordo com as instruções
estabelecidas pelo ONU-Habitat e pela ABC/
MRE, e deverão ser submetidas para aprovação
em no máximo cento e vinte (120) dias após a
conclusão do Programa Executivo.
TÍTULO V – Orçamento e Execução
Financeira
ARTIGO 10
As responsabilidades do MCidades e do ONU-Habitat referentes à administração e execução

TÍTULO VI – Da Prestação de Contas e do
Relatório Final
ARTIGO 11
O ONU-Habitat apresentará contas ao MCidades dos recursos aplicados em razão do presente Programa Executivo, mediante relatório
financeiro anual apresentado com detalhes dos
gastos feitos durante o período.
ARTIGO 12
1 – Serão observados os seguintes prazos
para o encerramento do presente Programa
Executivo:
a) até sessenta (60) dias após a data de encerramento do Projeto, para pagamento de despesas
formalizadas dentro da vigência do mesmo;
b) até trinta (30) dias após a data de realização
do último pagamento de despesa do Projeto,
para envio da prestação de contas final para o
MCidades;
c) até trinta (30) dias após a data de recebimento da prestação de contas final, para a aprovação da referida prestação pelo MCidades;
d) até trinta (30) dias após a aprovação da
prestação de contas pelo MCidades para a
devolução, pelo ONU-Habitat, de eventuais
saldos financeiros sob responsabilidade deste;
ou reembolso ao ONU-Habitat, pelo MCidades,referente às despesas decorrentes da
execução de atividades previstas no Projeto, se
verificada a ausência de recursos financeiros.
2. Uma vez verificada a ocorrência de caso
fortuito, serão revistos e acordados, pelas Partes, os prazos referidos neste Artigo, mediante
troca de notas oficiais.

TÍTULO VII – Dos Bens, Produtos e
Serviços
ARTIGO 13
1. Na aquisição de bens, produtos e serviços,
as normas, regras e procedimentos do ONU-Habitat serão observados.
2. Os bens e equipamentos adquiridos com
recursos do Projeto serão utilizados, exclusivamente, na sua execução e transferidos ao
patrimônio do MCidades imediatamente após
o recebimento, com a devida atestação no Termo de Transferência de Bens Patrimoniais pelo
Diretor Nacional do Projeto ou seu substituto,
observado o disposto no Artigo 4, Alínea “b”,
Inciso X.
TÍTULO VIII – Do Ressarcimento dos
Custos Administrativos
ARTIGO 14
Para cobrir os custos indiretos decorrentes da
participação do ONU-Habitat na administração do Projeto serão debitados da contribuição
financeira do MCidades, respectivamente, o
montante de 5% (cinco por cento) para os recursos financeiros efetivamente executados no
Brasil e 10% (dez por cento) sobre os recursos
financeiros efetivamente executados pela sede
do ONU-Habitat.
TÍTULO IX – Do Recrutamento do Pessoal
a Ser Contratado
ARTIGO 15
A contratação de pessoal para executar atividades previstas no âmbito do Programa Executivo
será regida pelas normas do ONU-Habitat,
sendo este o responsável jurídico pelos seus
contratados. Cada uma das partes não terá
responsabilidade jurídica solidária para com
os funcionários das demais instituições, integrantes ou contratados por cada uma delas no
âmbito de suas atividades.
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orçamentária e financeira serão especificadas
no Plano de Trabalho.
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TÍTULO X – Da Auditoria
ARTIGO 16
1. Os Planos de Trabalho desenvolvidos no
contexto do presente Programa Executivo serão objeto de auditoria regular conduzida, no
caso do MCidades, pelos órgãos de controle do
Governo Federal e, no caso do ONU-Habitat,
pelos órgãos de controle das Nações Unidas, de
acordo com seus respectivos procedimentos e
normas, ou sempre que uma das Partes considerar necessário.
2. O ONU-Habitat disponibilizará ao MCidades cópia de todos os documentos pertinentes
à execução do presente Programa Executivo,
inclusive os referentes à prestação de contas, em
consonância com regulamentos administrativos e financeiros das Nações Unidas.
TÍTULO XI – Da Publicação e da
Divulgação das Atividades
ARTIGO 17

Governança pública

1. Será assegurada a proteção das informações
contidas em documentos, relatórios e demais
publicações produzidas durante a execução do
Projeto objeto do presente Programa Executivo,
em conformidade com o disposto na legislação
interna brasileira, e com as regras do ONU-Habitat, sendo proibido ao ONU-Habitat e à ABC/
MRE divulgá-los sem prévio consentimento
por escrito do MCidades.
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2. A necessidade de consentimento prévio
mencionada no caput deste artigo não se
aplica ao MCidades, que, porém, se obriga a
identificar expressamente a participação do
ONU-Habitat em toda a divulgação que fizer
das atividades desenvolvidas originadas da
execução deste Programa Executivo.
ARTIGO 18
1. As Partes obrigam-se, expressamente, a
comunicar, uma à outra, toda e qualquer reprodução, publicação, divulgação e veiculação

das ações e atividades dos trabalhos e produtos
desenvolvidos no âmbito do Projeto, observando-se o devido crédito à participação de cada
uma delas.
2. Todos os documentos, relatórios e demais
publicações produzidos durante a execução do
Projeto objeto do presente Programa Executivo
que possam conter elementos de propriedade
intelectual serão de propriedade do Governo da
República Federativa do Brasil, que autorizará
ao ONU-Habitat a usá-los livremente, a qualquer tempo, sem custos.
É terminantemente vedada a inclusão de nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas,
combinação de cores ou de sinais ou imagens
que caracterizem ou possam caracterizar promoção individual ou de caráter comercial na
publicação, divulgação, veiculação de ações,
atividades, trabalhos ou produtos decorrentes
do Projeto.
TÍTULO XII – Modificações e Emendas
ARTIGO 19
Mediante o consentimento mútuo entre as
Partes, o presente Programa Executivo e o Documento de Projeto poderão ser alterados por
meio de emendas e revisões, respectivamente.
TÍTULO XIII – Suspensão
ARTIGO 20
1. O presente Programa Executivo poderá ser
suspenso, após a consulta entre as partes, caso
ocorra o descumprimento de quaisquer de suas
cláusulas pactuadas, tais como:
a) utilização dos recursos em desacordo com
o objetivo constante do Projeto;
b) interrupção das atividades do Projeto, em
razão de indisponibilidade dos recursos previstos em seu orçamento;

c) não observância do cronograma de execução estabelecido para apresentação do Relatório
de Progresso;

midas por negociação direta entre as Partes por
meio das lideranças executivas de cada agência.

d) baixo desempenho técnico-operacional
em um período superior a doze (12) meses
de implementação, atestado em relatório de
progresso aprovado pelo MCidades, pela ABC/
MRE e pelo ONU-Habitat; e,

TÍTULO XV – Disposições Gerais

2. As Partes concordam que, se uma das razões do descobrimento acordadas e descritas
nas seções “a”, “b”, “c”, “d” e “e” deste Artigo
não puder ser resolvida, o presente Programa
Executivo será imediatamente denunciado por
quaisquer das partes por meio de notificação. A
denúncia surtirá efeito noventa (90) dias após
a data da notificação.
3. As Partes farão balanço das atividades
realizadas e estabelecerão os procedimentos
de conclusão dos contratos/obrigações em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.
TÍTULO XIV – Da Solução de Controvérsias
ARTIGO 21
1. As controvérsias surgidas na operacionalização do presente Programa Executivo serão diri-

As provisões da Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas, de 02 de fevereiro de 1946, bem como do Acordo Básico de
Assistência Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das
Nações Unidas, suas Agências Especializadas e
da Agência Internacional de Energia Atômica,
de 1964, deverão ser aplicadas àqueles itens não
cobertos por este Programa Executivo.
TÍTULO XVI – Da Vigência
ARTIGO 23
O presente Programa Executivo entrará em
vigor na data da sua assinatura e terá vigência
de treze (13) meses, conforme a data prevista
para conclusão das atividades do Projeto em
anexo, podendo ser prorrogado, mediante
acordo entre as Partes.
Feito em Brasília em 13 de dezembro de 2013, em
três exemplares originais em língua portuguesa e três
exemplares originais em língua inglesa, ambos os
textos sendo igualmente autênticos. Disponível em:
<http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/
bilaterais/2013>. Acesso em: 28 nov. 2016.

Emenda ao “Programa Executivo de Cooperação Técnica entre a República
Federativa do Brasil e o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos
Humanos para a Implementação de Iniciativa de Cooperação Técnica no Tema
da Governança Metropolitana”
Com base no Título XII – Modificações e
Emendas, Artigo 19, do “Programa Executivo de cooperação técnica entre a República
Federativa do Brasil e o Programa das Nações

Unidas para os Assentamentos Humanos para
a implementação de iniciativa de cooperação
técnica no tema de governança metropolitana”,
assinado em 13 de dezembro de 2013, as Partes

Atos internacionais

e) interrupção das atividades do Projeto sem
justificativa apropriada, com exceção nos casos
de força maior.

ARTIGO 22
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concordam em modificar o Título XVI – Vigência, Artigo 23, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Título XVI – Vigência
Artigo 23 – O presente Programa Executivo
entrará em vigor na data da sua assinatura
e terá vigência de 25 (vinte e cinco) meses,
podendo ser prorrogado mediante manifestação das Partes.”

Governança pública

Permanecem vigentes os demais Títulos e Artigos do “Programa Executivo de cooperação
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técnica entre a República Federativa do Brasil
e o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos para a implementação
de iniciativa de cooperação técnica no tema
de governança metropolitana” original, não
alterados pela presente Emenda.
Brasília-DF, 7 de janeiro de 2015, em 3 (três) originais,
nos idiomas português e inglês, ambos os textos
sendo igualmente autênticos. Publicado no DOU
de 11/2/2015.

Programa Executivo do Acordo Básico
de Assistência Técnica entre a República
Federativa do Brasil e a Organização
das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a AIEA para Implementar
Ações de Cooperação na Área de Gestão
de Políticas Públicas

O Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa
(doravante denominadas “Partes”),

Que é conveniente estimular a cooperação
conjunta entre as Partes na área de gestão de
políticas públicas,
Ajustam o seguinte:

Considerando:

TÍTULO I – Do Objeto

Que as relações de cooperação entre as Partes
têm sido fortalecidas ao amparo do Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e a Organização
das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a AIEA, de 29 de dezembro de 1964,
bem como da Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Nações Unidas, de 11 de novembro de 1949;

ARTIGO 1o

Que é objetivo das Partes assegurar a busca
permanente de conhecimentos que propiciem
o desenvolvimento econômico e social, em
estreita sintonia com as prioridades e políticas
públicas nacionais;
Que a cooperação técnica do Instituto das
Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa
– UNITAR para a viabilização de ações programáticas, com enfoque em treinamento e
pesquisa, se reveste de especial interesse para
as Partes; e

O presente Programa Executivo tem por
objeto implementar ações de cooperação na
área de políticas públicas, particularmente em
capacitação de servidores públicos e de outros
agentes que desempenham funções públicas;
e, ainda, em desenvolvimento de pesquisas e
de análises comparativas, em treinamento de
recursos humanos e em outras modalidades
de cooperação técnica, tais como seminários,
simpósios, cursos, estágios e intercâmbio de
técnicos.
TÍTULO II – Da Execução
ARTIGO 2o
O Governo da República Federativa do Brasil
designa:

Atos internacionais

O Governo da República Federativa do Brasil e
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a) a Agência Brasileira de Cooperação do
Ministério das Relações Exteriores (doravante
denominada ABC/MRE) como instituição
responsável pelo acompanhamento das ações
decorrentes do presente Programa Executivo;
b) o Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão (doravante denominado MP) como
instituição responsável por prover os recursos
necessários ao custeio das ações do presente
Programa Executivo; e
c) a Escola Nacional de Administração Pública
do Ministério (doravante denominada ENAP)
como instituição responsável pela execução
das ações decorrentes do presente Programa
Executivo.
ARTIGO 3o
O Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (doravante denominado
UNITAR) designa seu escritório representativo
no Brasil como responsável pelo aporte técnico para a implementação das ações previstas
no presente Programa Executivo e para seu
cumprimento.
TÍTULO III – Da Operacionalização
ARTIGO 4o

Governança pública

1. Para a operacionalização do presente Programa Executivo, serão elaborados Planos de
Trabalho Bienais, concebidos pela ENAP em
estreita articulação com o MP e a UNITAR,
consoante o objeto do presente Programa
Executivo.
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2. Os Planos de Trabalho Bienais mencionados
no parágrafo 1 deste Artigo terão de inscreverse nos princípios gerais da cooperação técnica
previstos no Acordo Básico de Assistência Técnica celebrado entre a República Federativa do
Brasil, a Organização das Nações Unidas, suas
Agências Especializadas e a AIEA, e deverão
ser encaminhados à ABC/MRE.

3. Os Planos de Trabalho Bienais de que
trata este Artigo poderão ser alvo de revisões
periódicas, tanto no que tange a atividades e
projetos para atingir o objeto pactuado, quanto
em relação ao orçamento estipulado para sua
consecução.
4. As revisões técnicas periódicas poderão ser
propostas pela ENAP ou pela UNITAR.
TÍTULO IV – Das Obrigações das Partes
ARTIGO 5o
Ao Governo Brasileiro caberá:
por intermédio da ABC/MRE:
i. acompanhar o desenvolvimento do Plano de
Trabalho Bienal, mediante análise dos relatórios
anuais recebidos da ENAP, visitas e reuniões
com seus responsáveis, para fins de verificação
do cumprimento dos seus objetivos, metas e
resultados;
ii. orientar a ENAP quanto aos procedimentos
técnicos e administrativos da cooperação técnica internacional;
iii. disponibilizar aos órgãos de controle nacionais os relatórios de progresso recebidos
da ENAP;
por intermédio do MP: prover os recursos
necessários ao custeio das ações do presente
Programa Executivo, conforme previsto nos
Planos de Trabalho Bienais;
por intermédio da ENAP:
i. designar um Diretor Nacional responsável
pela proposição das atividades a serem implementadas no âmbito do presente Programa
Executivo;
ii. planejar a gestão e supervisionar o andamento dos trabalhos, em seus aspectos técnico
e administrativo;

iv. definir, para cada item do Plano de Trabalho
Bienal, os produtos a serem alcançados, tendo
em vista o montante de recursos efetivamente
liberado, bem como os Termos de Referência
que os qualificam;
v. analisar os Termos de Referência para cada
um dos produtos a executar e indicar o perfil
dos consultores a serem contratados, o tempo
necessário para a sua realização e os técnicos
da contraparte que participarão da elaboração
do produto;
vi. solicitar à UNITAR o pagamento dos serviços técnicos de consultoria, após a aceitação
do produto final, conforme critérios técnicos
qualitativos;
vii. elaborar relatórios de progresso anuais, a
partir do início da execução do Plano de Trabalho Bienal, e encaminhá-los à ABC/MRE, que
os repassará à UNITAR;
viii. observar os procedimentos a serem estabelecidos pela ABC/MRE, com vistas a contribuir
para o acompanhamento do Projeto;
ix. disponibilizar espaço físico, em sua sede
– em caráter precário, por força deste instrumento, não configurando em hipótese alguma
direito real de uso – para viabilizar a execução
das ações e atividades que serão realizadas com
base no presente Programa Executivo; e
x. disponibilizar à UNITAR, em regime de comodato, mobiliário, aparelhos de telefonia e de
computação necessários à implementação das
atividades de cooperação aprovadas no âmbito
dos Planos de Trabalho Bienais.
2. À UNITAR caberá:
a) designar um Representante responsável
pelas atividades a serem implementadas no
âmbito do presente Programa Executivo;

b) administrar os recursos requeridos para a
implementação das atividades contempladas
no Plano de Trabalho Bienal, de acordo com as
disposições dos regulamentos administrativos,
financeiros e de pessoal das Nações Unidas;
c) cooperar com especialistas de seu quadro
regular, segundo disponibilidade interna, e
com consultores contratados, de acordo com as
solicitações do MP, compatibilizadas as funções
de ambos com as atividades e recursos definidos no Plano de Trabalho Bienal e Termos de
Referência para cada produto;
d) participar do acompanhamento e da avaliação dos trabalhos executados;
e) selecionar pelo menos um consultor sênior
de alto nível para colaborar com a ENAP na
execução do presente Programa Executivo;
f) viabilizar a participação de técnicos de seu
quadro regular, quando prevista no Plano de
Trabalho Bienal;
g) organizar ações de capacitação de recursos
humanos, de acordo com os Planos de Trabalho
Bienais;
h) colaborar com a ENAP e o MP na elaboração dos Planos de Trabalho Bienais;
i) elaborar semestralmente Planos de Aplicação dos Recursos, em conformidade com o
Plano de Trabalho Bienal;
j) utilizar-se das facilidades de que dispõe
como organismo internacional para cooperação técnica recíproca, quando solicitada pela
ENAP, para a implementação do presente Programa Executivo e de seus respectivos Planos
de Trabalho Bienais;
k) identificar e coordenar, com a ENAP, o MP
e a ABC/MRE, ações de cooperação técnica
horizontal que permitirão o intercâmbio de
experiências e metodologias com outros países em temas relativos ao objeto do presente
Programa Executivo;

Atos internacionais

iii. elaborar e acompanhar o Plano de Trabalho
Bienal, analisando seus relatórios e prestações
de contas;
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l) organizar as ações previstas na alínea “k”
deste artigo, por meio de missões de estudo –
que contarão com pessoal designado pelo MP,
em articulação com a ABC/MRE – a países
com os quais se estabeleçam programas nesse
sentido, podendo constituir-se em missões
de funcionários daqueles países para apoiar
programas específicos, condicionadas à disponibilidade do pessoal técnico indicado;
m) desenvolver e ministrar cursos de capacitação anuais, a serem definidos conjuntamente
com a ENAP;
n) zelar por instalações e equipamentos que
lhe forem cedidos pela ENAP e arcar com os
custos de ligações telefônicas locais e internacionais;
o) não ceder nem sublocar, sob qualquer
pretexto e a qualquer título, instalações e equipamentos da ENAP;
p) supervisionar o andamento dos trabalhos,
em seus aspectos técnicos e administrativos,
de acordo com suas regras e regulamentos; e
q) apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias,
contado a partir do término da vigência do
presente Programa Executivo, relatório final
sobre o desenvolvimento de suas atividades,
bem como avaliação dos resultados alcançados.
TÍTULO V – Dos Recursos Financeiros e da
Prestação de Contas

Governança pública

ARTIGO 6o

108

As especificações orçamentárias e as responsabilidades da ENAP, do MP e da UNITAR referentes às atividades a serem implementadas no
âmbito do presente Programa Executivo serão
discriminadas nos Planos de Trabalho Bienais.
ARTIGO 7o
1. A UNITAR prestará contas ao Governo
Brasileiro dos recursos aplicados, em razão

do presente Programa Executivo, mediante
relatórios técnico-financeiros anuais, com
demonstração discriminada das despesas realizadas no período.
2. A UNITAR obriga-se, ainda, a apresentar
relatório técnico-financeiro final, em até 60
(sessenta) dias após o término de cada exercício
financeiro e ao término da vigência do presente
Programa Executivo, no qual deverá constar a
demonstração da aplicação dos recursos sob
sua responsabilidade, bem como o comprovante da devolução do saldo não utilizado.
TÍTULO VI – Dos Saldos Financeiros
ARTIGO 8o
Ao término do presente Programa Executivo,
recursos remanescentes e saldos financeiros
serão restituídos ao Governo Brasileiro, após
serem pagas todas as obrigações assumidas.
TÍTULO VII – Do Pessoal
ARTIGO 9o
1. A contratação de consultores para executar
as atividades e projetos previstos no Plano de
Trabalho Bienal será realizada pela UNITAR
e regida pelas disposições dos regulamentos
administrativos, financeiros e de pessoal das
Nações Unidas.
2. É responsabilidade da ENAP observar as
disposições da legislação nacional aplicável.
TÍTULO VIII – Dos Bens
ARTIGO 10
A propriedade dos bens móveis adquiridos
com recursos do presente Programa Executivo
será transferida pela UNITAR à ENAP após o
pagamento, mediante o atesto de recebimento
definitivo.

TÍTULO IX – Da Auditoria

TÍTULO XI – Da Modificação

ARTIGO 11

ARTIGO 13

1. Os Planos de Trabalho Bienais desenvolvidos no contexto do presente Programa
Executivo serão objeto de auditoria regular
conduzida pelos respectivos órgãos de controle
do Governo Federal e, no caso da UNITAR,
pelos órgãos de controle das Nações Unidas, de
acordo com seus respectivos procedimentos e
normas, ou sempre que uma das Partes julgar
necessário.

O presente Programa Executivo poderá ser
modificado por consentimento mútuo das
Partes por via diplomática, exceto quanto ao
seu objeto.

2. A UNITAR encaminhará à ENAP cópia de
todos os documentos pertinentes à execução
do presente Programa Executivo, inclusive os
referentes à prestação de contas, nos casos em
que as disposições dos regulamentos administrativos e financeiros das Nações Unidas assim
autorizem.

1. Atividades ou Projetos previstos nos Planos
de Trabalho Bienais poderão ser suspensos nos
seguintes casos:

ARTIGO 12
1. As Partes obrigam-se, expressamente, a indicar ambas em toda a reprodução, publicação,
divulgação e veiculação das ações e atividades,
dos trabalhos e produtos advindos do presente
Programa Executivo e a observar o devido crédito à participação de cada uma delas.
2. Fica terminantemente vedado incluir, ou de
qualquer forma fazer constar, na reprodução,
publicação, divulgação ou veiculação das ações
e atividades realizadas ao amparo do presente
Programa Executivo e dos trabalhos e produtos dele advindos, nomes, marcas, símbolos,
logotipos, logomarcas, combinação de cores
ou combinação de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção
individual ou comercial.

ARTIGO 14

i. utilização dos recursos em desacordo com
o objetivo constante nos Planos de Trabalho
Bienais;
ii. interrupção das atividades dos Planos de
Trabalho Bienais, em razão da indisponibilidade dos recursos previstos em seu orçamento;
iii. não apresentação dos relatórios de progresso nos prazos estabelecidos;
iv. baixo desempenho operacional e técnico
em um período superior a 12 (doze) meses
de implementação, atestado em relatório de
desempenho aprovado pela ABC/MRE, pela
ENAP, e pela UNITAR; e
v. interrupção da atividade dos Planos de
Trabalho Bienais do projeto sem a devida
justificativa.
2. Atividades ou Projetos previstos nos Planos
de Trabalho Bienais serão extintos caso as
razões determinantes da suspensão, aplicada
por força do parágrafo 1 do presente Artigo,
não tenham sido corrigidas.
3. As Partes farão o balanço das atividades
realizadas e estabelecerão os procedimentos
de conclusão dos contratos ou das obrigações
em vigência, bem como os procedimentos para
eventuais ressarcimentos de recursos.

Atos internacionais

TÍTULO X – Do Crédito à Participação e da
Propriedade Intelectual

TÍTULO XII – Da Suspensão ou Extinção
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ARTIGO 15
1. Este Programa Executivo poderá ser extinto por qualquer uma das Partes por meio
de notificação feita por via diplomática e com
antecedência de 180 (cento e oitenta) dias,
preservando-se, contudo, a continuidade das
ações em desenvolvimento.

ARTIGO 17
Qualquer controvérsia relativa à interpretação
ou à execução do presente Programa Executivo
será resolvida pelas Partes por via diplomática.

3. Os compromissos assumidos pela UNITAR
e não liquidados dentro do prazo mencionado
no parágrafo 2 deste Artigo não poderão ser
imputados ao presente Programa Executivo,
sendo automaticamente convertidos em saldo,
o qual deverá ser devolvido ao Governo brasileiro na data do prazo limite.

ARTIGO 18

ARTIGO 16
O presente Programa Executivo entrará em
vigor na data da sua assinatura, e terá duração

Governança pública

TÍTULO XIV – Da Solução de Controvérsias

2. Na hipótese de extinção do presente Instrumento, a UNITAR deverá liquidar, até o 60o
(sexagésimo) dia útil após a data da rescisão,
todos os compromissos assumidos no decorrer
de sua execução, e concluídos antes da referida
rescisão.

TÍTULO XIII – Da Vigência
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de 48 (quarenta e oito) meses, podendo ser
prorrogado mediante manifestação escrita das
Partes, por via diplomática.

TÍTULO XV – Das Disposições Gerais

Para questões não previstas no presente Programa Executivo, aplicar-se-ão as disposições do
Acordo Básico de Assistência Técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a
Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a AIEA, de 29 de dezembro
de 1964.
Feito em Brasília, em 17 de novembro de 2009, em
três exemplares originais, no idioma português.
Disponível em: <http://dai-mre.serpro.gov.br/atosinternacionais/bilaterais/2009>. Acesso em: 28
nov. 2016.

Ajuste Complementar ao Acordo entre
o Brasil e a Organização das Nações
Unidas para o Funcionamento no Brasil
do Escritório da Comissão Econômica
para a América Latina (CEPAL) e o Caribe
para o Fomento e a Implementação de
Ações de Cooperação na Área de Gestão
de Políticas Públicas

A Comissão Econômica para a América Latina
e o Caribe
(doravante denominadas “Partes”),
CONSIDERANDO:
Que as relações de cooperação entre as Partes
têm sido fortalecidas ao amparo do “Acordo
Básico de Assistência Técnica entre o Governo
dos Estados Unidos do Brasil e a Organização
das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a AIEA”, de 29 de dezembro de 1964,
e do “Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a Organização das Nações
Unidas para o Funcionamento do Escritório no
Brasil da Comissão Econômica para a América
Latina e o Caribe”, de 27 de julho de 1984;
Que é objetivo das Partes assegurar a permanente busca de conhecimentos que propiciem o
desenvolvimento econômico e social de acordo
com a política brasileira, em estreita sintonia
com as prioridades nacionais;
Que a cooperação técnica da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe para

a viabilização de ações programáticas, com
enfoque centrado no desenvolvimento econômico e social, se reveste de especial interesse
para as Partes; e
Que é conveniente estimular a cooperação
conjunta entre as Partes na referida área,
Ajustam o seguinte:
TÍTULO I – Do Objeto
ARTIGO 1o
O presente Ajuste Complementar tem por
objeto o fomento à implementação de ações
de cooperação na área de políticas públicas,
com enfoque centrado no desenvolvimento
econômico e social da América Latina, em
especial do Brasil e países membros do MERCOSUL, destacando-se aspectos da gestão do
setor público relacionados ao planejamento,
orçamento, avaliação e execução de projetos e
atividades, por meio de análises comparativas,
treinamento de recursos humanos e outras
modalidades de cooperação técnica, tais como
seminários, simpósios, cursos, estágios e intercâmbio de técnicos.

Atos internacionaiss

A República Federativa do Brasil e
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TÍTULO II – Da Execução
ARTIGO 2o
O Governo da República Federativa do Brasil
designa:
a) a Agência Brasileira de Cooperação do
Ministério das Relações Exteriores, doravante
denominada ABC/MRE, como instituição
responsável pela coordenação e acompanhamento das ações decorrentes do presente Ajuste
Complementar; e
b) a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, doravante denominada
SPI/MP, como instituição responsável pela
execução das ações decorrentes do presente
Ajuste Complementar.
ARTIGO 3o
A Comissão Econômica para a América Latina
e o Caribe, doravante denominada CEPAL,
designa o seu Instituto Latino-americano e do
Caribe de Planejamento Econômico e Social,
doravante denominado ILPES, localizado em
sua sede em Santiago do Chile, como responsável pelo aporte técnico prestado na implementação das ações desenvolvidas no âmbito
do presente Ajuste Complementar e pelo seu
cumprimento.
TÍTULO III – Da Operacionalização

Governança pública

ARTIGO 4o
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1. Para a operacionalização do presente Ajuste Complementar, serão elaborados Planos
de Trabalho anuais, concebidos pela SPI/MP
em estreita articulação com o ILPES/CEPAL,
consoante com o objeto do presente Ajuste
Complementar.
2. Os Planos de Trabalho inscrever-se-ão nos
princípios gerais da cooperação técnica e deverão ser encaminhados à ABC/MRE.

3. Os Planos de Trabalho poderão ser alvo
de revisões periódicas, tanto no que concerne
às atividades e projetos para atingir o objeto
pactuado, quanto em relação ao orçamento
estipulado para a consecução do mesmo.
4. As revisões periódicas deverão ser processadas por requerimentos administrativos, fundamentadas em justificativas técnicas, e poderão
ser propostas pela SPI/MP e/ou pela CEPAL.
TÍTULO IV – Das Obrigações das Partes
ARTIGO 5o
1. Ao Governo Brasileiro caberá:
a) por intermédio da ABC/MRE:
i) acompanhar o desenvolvimento do Projeto
sob os aspectos técnicos e administrativos,
mediante análise dos relatórios recebidos
da instituição executora nacional, visitas e
reuniões com seus responsáveis, para fins de
verificação do cumprimento dos seus objetivos,
metas e resultados;
ii) orientar a instituição executora nacional
quanto aos procedimentos técnicos e administrativos da cooperação técnica internacional; e
iii) disponibilizar aos órgãos de controle nacionais os relatórios de progresso recebidos da
instituição executora nacional;
b) por intermédio da SPI/MP:
i) designar um diretor nacional, responsável
pela proposição das atividades a serem implementadas no âmbito do presente Ajuste
Complementar, bem como pela coordenação
das mesmas;
ii) planejar a gestão e supervisionar o andamento dos trabalhos, em seus aspectos técnico
e administrativo;

iv) definir os produtos a serem alcançados para
cada item dos Planos de Trabalho, que serão
qualificados por Termos de. Referência e respaldados pelos recursos efetivamente liberados;
v) analisar os Termos de Referência para cada
um dos produtos a executar e, em consequência, indicar o perfil dos consultores a contratar,
o tempo necessário para a sua realização e os
técnicos da contraparte que participarão da
elaboração do produto;
vi) solicitar à CEPAL o pagamento dos serviços técnicos de consultoria, após a aceitação
do produto final, conforme critérios técnicos
e qualitativos;
vii) elaborar os relatórios de progresso a intervalos de 6 (seis) meses, a partir do início da
execução, e encaminhá-los à ABC/MRE, que
os encaminhará à CEPAL;
viii) observar os procedimentos a serem estabelecidos pela ABC/MRE com vistas a contribuir para o acompanhamento do Projeto; e
ix) prover espaço físico para viabilizar a execução das ações e atividades que serão realizadas
com base no presente Ajuste Complementar.
2. No cumprimento das responsabilidades
estabelecidas nos incisos “ii)”, “iii)”, “iv)” e
“viii)”, da alínea “b)” do Parágrafo 1, a SPI/MP
manterá consultas com a CEPAL.
3. À CEPAL caberá:
a) administrar os recursos que lhes serão repassados para implementação do presente Ajuste Complementar, de acordo com as disposições
dos regulamentos administrativos, financeiros
e de pessoal das Nações Unidas;
b) cooperar com especialistas de seu quadro
regular, segundo a disponibilidade do seu
Programa, ou com consultores contratados, de

acordo com as solicitações da SPI/MP, compatibilizadas as funções destes com as atividades
e recursos definidos nos Planos de Trabalho e
Termos de Referência para cada produto;
c) participar do acompanhamento e da avaliação dos trabalhos executados;
d) viabilizar a participação de técnicos do
Sistema CEPAL, quando prevista nos Planos
de Trabalho;
e) organizar ações de capacitação de recursos
humanos, de acordo com o Plano de Trabalho;
f) colaborar com a SPI/MP na elaboração dos
Planos de Trabalho;
g) utilizar-se das facilidades de que dispõe
como organismo internacional para a cooperação técnica recíproca, quando solicitada
pela SPI/MP;
h) identificar e coordenar com a SPI/MP e
ABC/MRE ações de cooperação técnica horizontal, que permitirão o conhecimento de
experiências e metodologias desenvolvidas em
outros países em temas relativos ao objeto do
presente Ajuste Complementar;
i) organizar as ações supra, por meio de
missões de estudo, que contarão com pessoal
designado pela SPI/MP e serão destinadas a
países com os quais se estabeleçam programas nesse sentido, podendo constituir-se em
missões de funcionários daqueles países para
apoiar programas específicos, condicionadas
à disponibilidade do pessoal técnico indicado;
j) supervisionar o andamento dos trabalhos,
em seus aspectos técnicos e administrativos,
de acordo com a regras e regulamentos da
CEPAL; e
k) apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias,
contado a partir do término da vigência do presente Ajuste Complementar, um relatório final
sobre o desenvolvimento de suas atividades,
bem como avaliação dos resultados alcançados.
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iii) elaborar e acompanhar os Planos de Trabalho, analisando seus relatórios e prestações
de contas;
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TÍTULO V – Dos Recursos Financeiros e da
Prestação de Contas
ARTIGO 6o
1. Para execução do presente Ajuste Complementar, a SPI/MP se compromete a destinar à
CEPAL, no período de (23) de junho de 2008
a (23) de junho de 2010 a quantia total de
R$ 281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil
reais), a ser liberado anualmente, de acordo
com os respectivos Planos de Trabalho.
2. Os recursos a que se refere o Parágrafo 1
serão atendidos à conta do Plano de Trabalho:
04.121.0802.2A39.0001 — Avaliação de Viabilidade Técnica e Socioeconômica de Projetos,
Natureza de Despesa: 338039 — Transferências
a Organismos Internacionais — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica, do orçamento da SPI/MP para a cobertura de despesas
referentes ao período especificado neste Artigo.
Nos exercícios seguintes, durante a vigência do
Ajuste Complementar, as despesas correrão à
conta dos créditos próprios consignados no Orçamento Geral da União e no Plano Plurianual
de Investimentos do Governo Federal a cargo
da SPI/MP. Anualmente, as Notas de Empenho
deverão ser emitidas até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual referente a
cada exercício financeiro.

Governança pública

3. A SPI/MP liberará os recursos relativos a
cada produto contratado, em moeda nacional,
mediante solicitação da CEPAL, após a aprovação pela SPI/MP dos respectivos Planos de
Aplicação, observado, de qualquer forma, o
disposto no Parágrafo 1 deste Artigo.
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4. A participação financeira da SPI/MP também se destina a fazer face aos gastos com atividades necessárias à qualidade do cumprimento
do presente Ajuste Complementar, de acordo
com os Planos de Trabalho.
5. A contrapartida da CEPAL será aportada em
consultoria e serviços técnicos.

6. As contribuições financeiras da SPI/MP
farão parte de um fundo fiduciário de cooperação e assistência técnica estabelecido pela
CEPAL, que será regido pelas disposições dos
regulamentos administrativos, financeiros e de
pessoal das Nações Unidas, estando sujeito aos
procedimentos previstos de auditoria.
7. O fundo fiduciário constituído pelas contribuições financeiras da SPI/MP será debitado
em 13% (treze por cento) sobre as despesas
deste fundo pelos serviços de apoio administrativo providos pela CEPAL para a realização
das ações e atividades programadas neste Ajuste
Complementar. O fundo fiduciário também
será debitado no valor não reembolsável de
1% (um por cento) da remuneração ou salário
líquido dos consultores e pessoal contratado
com os seus recursos, para prover reserva de
cobertura por qualquer demanda decorrente
de morte, doença ou danos físicos ocorridos
em serviço, como previsto nas regras e regulamentos das Nações Unidas.
8. A CEPAL não assumirá compromissos financeiros que excedam à contribuição da SPI/
MP contabilizada neste fundo.
ARTIGO 7o
1. A CEPAL prestará contas à SPI/MP dos recursos aplicados, em razão do presente Ajuste
Complementar, mediante relatórios técnicofinanceiros, com demonstração discriminada
das despesas realizadas no período de cada
Plano de Trabalho.
2. A CEPAL se obriga, ainda, a apresentar um
relatório técnico-financeiro final em até 60
(sessenta) dias, após o término de cada Plano
de Trabalho anual e após a vigência do presente
Ajuste Complementar, devendo constar a demonstração da aplicação dos recursos repassados pela SPI/MP, bem como o comprovante da
devolução do saldo não utilizado.

ARTIGO 8o
Ao término do presente Ajuste Complementar,
os recursos remanescentes e os saldos financeiros serão restituídos à SPI/MP, após serem
pagas todas as obrigações assumidas.
TÍTULO VII – Do Pessoal
ARTIGO 9o
1. A contratação de consultores para executar
as atividades e projetos previstos nos Planos
de Trabalho do presente Ajuste Complementar
será realizada pela sede da CEPAL em Santiago do Chile e regida pelas disposições dos
regulamentos administrativos, financeiros e de
pessoal das Nações Unidas.
2. É de responsabilidade da SPI/MP observar os procedimentos previstos no Decreto
no 5.151, de 22 de julho de 2004.
TÍTULO VIII – Dos Bens
ARTIGO 10o
A propriedade dos bens móveis adquiridos com
recursos do presente Ajuste Complementar
será transferida pela CEPAL à SPI/MP após o
pagamento, mediante o atesto de recebimento
definitivo de tais bens pela Instituição Executora Nacional.

os órgãos de auditoria serão designados pelas
Nações Unidas.
2. A CEPAL disponibilizará à SPI/MP cópia de
todos os documentos pertinentes à execução
do presente Ajuste Complementar, inclusive
os referentes à prestação de contas, nos casos
em que as disposições dos regulamentos administrativos e financeiros das Nações Unidas
assim autorizem.
TÍTULO X – Do Crédito à Participação e da
Propriedade Intelectual
ARTIGO 12o
1. As Partes se obrigam, expressamente, a
indicar uma e outra em toda a reprodução,
publicação, divulgação e veiculação das ações
e atividades, dos trabalhos e produtos advindos
do presente Ajuste Complementar e a observar
o devido crédito à participação de cada uma
delas.
2. Fica, terminantemente vedado incluir, ou de
qualquer forma fazer constar, na reprodução,
publicação, divulgação ou veiculação das ações
e atividades realizadas ao amparo do presente
Ajuste Complementar e dos trabalhos e produtos advindos do mesmo, nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, combinação de
cores ou combinação de sinais, ou imagens que
caracterizem ou possam caracterizar promoção
individual ou de caráter comercial.
TÍTULO XI – Da Modificação

TÍTULO IX – Da Auditoria

ARTIGO 13o

ARTIGO 11o

1. O presente Ajuste Complementar poderá
ser modificado por assentimento das Partes.

1. Os Planos de Trabalho desenvolvidos no
contexto do presente Ajuste Complementar
será objeto de auditoria regular conduzida,
no caso da SPI/MP, pelos respectivos órgãos
de controle do Governo Federal. No tocante
às atividades desenvolvidas pela CEPAL, ao
amparo do presente Ajuste Complementar,

2. As modificações de que trata este Artigo,
sempre de comum acordo, poderão ser propostas pelo Governo da República Federativa
do Brasil, por meio da ABC/MRE ou da SPI/
MP, ou pela CEPAL.
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TÍTULO VI – Dos Saldos Financeiros
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TÍTULO XII – Da Suspensão ou Extinção
ARTIGO 14o
1. Uma Atividade ou um Projeto implementado constante do Planos de Trabalho decorrente
do presente Ajuste Complementar poderá ser
suspenso caso ocorra o descumprimento de
quaisquer das cláusulas pactuadas, quais sejam:
a) utilização dos recursos em desacordo com
o objetivo constante no Programa de Trabalho;
b) interrupção das atividades do Programa de
Trabalho, em razão da indisponibilidade dos
recursos previstos em seu orçamento;
c) não apresentação dos relatórios de progresso
nos prazos estabelecidos;
d) baixo desempenho operacional e técnico
em um período superior a 12 (doze) meses
de implementação, atestado em relatório de
desempenho aprovado pelo órgão ou instituição executora nacional, pela ABC/MRE e pela
CEPAL; e
e) interrupção da atividade do Plano de Trabalho do projeto sem a devida justificativa.
2. Uma Atividade ou um Projeto constante
dos Planos de Trabalho será extinto caso as
razões determinantes da suspensão aplicada
em função do Parágrafo 1 do presente. Artigo
não tenham sido corrigidas.
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3. As Partes farão o balanço das atividades
realizadas e estabelecerão os procedimentos
de conclusão dos contratos/obrigações, em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.
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TÍTULO XIII – Da Denúncia
ARTIGO 15

o

1. O presente Ajuste Complementar poderá
ser desconstituído por qualquer das Partes por

meio de notificação, feita com antecedência
mínima de 180 (cento e oitenta) dias, preservando-se, entretanto, a continuidade das ações
em desenvolvimento.
2. Havendo denúncia do presente Instrumento,
a CEPAL deverá liquidar, até o 30o (trigésimo) dia útil após a data da rescisão, todos os
compromissos assumidos no decorrer da sua
execução e concluídos antes da referida rescisão, ficando estabelecido que os compromissos
assumidos pela CEPAL e não pagos dentro do
prazo mencionado no Parágrafo 1 deste Artigo
não poderão ser imputados ao presente Ajuste
Complementar e serão automaticamente convertidos em saldo deste e, como tal, deverão ser
devolvidos à SPI/MP naquela data.
TÍTULO XIV – Da Vigência
ARTIGO 16o
O presente Ajuste Complementar entrará em
vigor na data da sua assinatura, e terá duração
de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por
recondução expressa acordada entre a ABC/
MRE e a CEPAL.
TÍTULO XV – Das Imunidades e Privilégios
ARTIGO 17o
O Governo da República Federativa do Brasil
reconhece, em favor da CEPAL, os privilégios
e imunidades que goza em virtude da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
Unidas, de 11 de novembro de 1949.
TÍTULO XVI – Da Solução de Controvérsias
ARTIGO 18o
As controvérsias surgidas na execução do presente Ajuste Complementar serão dirimidas
mediante negociação direta entre as Partes.

ARTIGO 19o
Para as questões não previstas no presente Ajuste Complementar aplicar-se-ão as disposições
do Acordo Básico de Assistência Técnica entre
o Governo da República Federativa do Brasil e a
Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a AIEA, de 29 de dezembro
de 1964, e do Acordo entre o Governo da Re-

pública Federativa do Brasil e a Organização
das Nações Unidas para o Funcionamento do
Escritório no Brasil da Comissão Econômica
para a América Latina e o Caribe, de 27 de
julho de 1984.
Feito em Brasília, em 23 de junho de 2008, em
dois exemplares originais, no idioma português.
Disponível em: <http://dai-mre.serpro.gov.br/atosinternacionais/bilaterais/2008/b_118>. Acesso em:
28 nov. 2016.
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TÍTULO XVII – Das Disposições Gerais
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Memorando de Entendimento entre o
Governo da República Federativa do
Brasil, o Governo da República da Índia
e o Governo da República da África
do Sul para Cooperação nas Áreas da
Administração Pública e Governança
O Governo da República Federativa do Brasil
(doravante denominado “Brasil”),
O Governo da República da Índia (doravante
denominado “Índia”) e

Governança pública

O Governo da República da África do Sul
(doravante denominado “África do Sul”),
denominados conjuntamente “Partes” e, individualmente, “Parte”,
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Desejando fortalecer a cooperação Sul-Sul
entre os três países e promover a cooperação
trilateral no campo da administração pública e
governança, com vistas a alcançar os Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio e o desenvolvimento sustentável;
Acordam o seguinte:
ARTIGO 1 – Autoridades Competentes

Tendo em vista a Declaração de Brasília de 6
de junho de 2003, resultante da reunião entre
os Ministros de Relações Exteriores da Índia,
do Brasil e da África do Sul, e a Declaração
Conjunta emitida por ocasião da Reunião de
Cúpula Índia-Brasil-África do Sul (IBAS), realizada em Brasília em 13 de setembro de 2006,
concernente à criação do Grupo de Trabalho
IBAS sobre Administração Pública;

As autoridades a quem competirá a implementação deste Memorando de Entendimento
(doravante denominado ME) são:

Reconhecendo o surgimento e a consolidação
de iniciativas no âmbito do IBAS, a colaboração
em nível regional e mundial para a promoção
de boas práticas de governança, e desejando
fortalecer a cooperação Sul-Sul,

c) pelo Governo da África do Sul, o Ministério
do Serviço Público e da Administração.

Constatando que os esforços conjuntos e a colaboração no campo da administração pública
e governança contribuirão para promover o
desenvolvimento social e econômico dos povos
de seus respectivos países por meio de serviços
públicos eficientes, acessíveis, transparentes e
responsáveis;

a) pelo Governo da Índia, o Ministério do
Funcionalismo, Ouvidoria e Pensões;
b) pelo Governo do Brasil, o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão; e

ARTIGO 2 – Áreas de Cooperação
1. Em conformidade com a legislação em vigor
nos seus respectivos países, as Partes cooperarão no campo da administração pública e governança, mediante acordos por escrito entre as
autoridades competentes, em áreas específicas
que compreenderão, entre outras:
a) monitoramento e avaliação integrados;

c) desenvolvimento de recursos humanos;
d) prestação de serviços direcionados ao
cidadão;
e) ética e combate à corrupção; e
f) responsabilidade com a prestação de contas
e transparência.
2. Para evitar duplicação de esforços na área
de e-governança, o Grupo de Trabalho estabelecido no Artigo 4 (1) deverá consultar o
Comitê Trilateral de Cooperação em Sociedade
de Informação a que se refere o Artigo 5 do
acordo Estrutura de Cooperação em Sociedade
da Informação entre os Governos da República
da Índia, da República Federativa do Brasil e
da República da África do Sul, celebrado em
Brasília em 13 de setembro de 2006.
ARTIGO 3 – Formas de Cooperação
A cooperação ensejada por este ME será implementada por meio de:
a) intercâmbio de visitas e troca de informações e experiências, mediante workshops,
seminários, reuniões de trabalho e videoconferências;
b) intercâmbio de especialistas para apresentar
palestras, ministrar cursos de capacitação e
realizar pesquisas comparativas conjuntas;
c) viagens de estudos;
d) troca de materiais, informações e sistemas;
e) programas de tutorias e programas de
intercâmbio para facilitar a transferência de
habilidades;
f) apoio a visitas de servidores públicos das
instituições de uma Parte às instituições de
outra Parte;

g) desenvolvimento de recursos humanos e
treinamento de servidores públicos de uma
Parte por outra Parte;
h) cooperação entre instituições de treinamento das Partes; i) criação de instituições, projetos
e outros mecanismos conjuntos, a critério das
autoridades competentes; e
j) quaisquer outros meios que atendam aos
propósitos deste ME, que as autoridades competentes acordem entre si.
ARTIGO 4 – Grupo de Trabalho
1. Fica estabelecido um Grupo de Trabalho
sobre Administração Pública (doravante denominado Grupo de Trabalho) para conduzir
a implementação do programa de cooperação.
2. O Grupo de Trabalho será integrado por
igual número de representantes de cada país,
designados pelas respectivas autoridades
competentes, que acordarão o número de
representantes.
3. O Grupo de Trabalho poderá convidar especialistas ou outras pessoas para participarem
de reuniões com fins específicos, que as autoridades competentes acordem entre si.
4. O Grupo de Trabalho deverá reunir-se,
anualmente, em forma rotativa, na Índia, no
Brasil e na África do Sul.
5. Os serviços de secretaria, apoio administrativo e relatoria do Grupo de Trabalho serão
providos pela Parte anfitriã.
6. A Parte que tiver ocupado a presidência
da última reunião do Grupo de Trabalho será
responsável pela ata daquela reunião e pelos
trabalhos de coordenação e transição referentes à próxima reunião, inclusive a organização
da agenda da próxima reunião. Cada uma das
autoridades competentes designará um ponto
nodal para os trabalhos de coordenação e contatos do Grupo de Trabalho.
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b) e-governança;
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7. O Grupo de Trabalho publicará periodicamente seus relatórios no sítio trilateral na
Internet.
ARTIGO 5 – Implementação da Cooperação
1. O Grupo de Trabalho acordará, por escrito,
um programa de ação, que estabelecerá as áreas
de cooperação dentro do escopo deste ME,
identificando atividades específicas para cada
área de cooperação.
2. O Grupo de Trabalho definirá os processos
de implementação e supervisão do programa
de ação.
3. O Grupo de Trabalho poderá criar um ou
mais grupos tarefa para implementar, sob sua
supervisão e direção, qualquer componente do
programa de ação.
4. O Grupo de Trabalho promoverá, em cada
uma de suas reuniões, uma avaliação de progresso do programa de ação, apresentando um
relatório às autoridades competentes.
5. O Grupo de Trabalho reunir-se-á pelo
menos uma vez por ano, para revisar as áreas
de cooperação e apresentar um relatório às
autoridades competentes.
ARTIGO 6 – Ajustes Financeiros
1. As despesas de viagens internacionais e
domésticas, dentro do escopo deste ME, inclusive o custeio de hospedagem e subsistência,
correrão à conta da Parte visitante.
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2. A Parte visitada dará apoio logístico à organização de viagens locais e hospedagem.
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5. As despesas relacionadas com a implantação
de instituições, projetos e outros mecanismos
conjuntos serão acordados entre as autoridades
competentes.
ARTIGO 7 – Direitos de Propriedade
Intelectual e Confidencialidade
1. Os direitos de propriedade intelectual pertinentes a quaisquer atividades de cooperação
realizadas dentro do escopo deste ME serão
aplicados de acordo com a legislação em vigor
em cada um dos países e dos acordos internacionais subscritos pelas Partes.
2. Toda vez que uma Parte divulgar informação ou objeto, sob qualquer forma, dentro do
escopo deste ME, deverá informar por escrito à
Parte destinatária se existe alguma restrição de
uso devida a direito de propriedade ou cláusula
de confidencialidade aplicáveis à informação ou
ao objeto em questão.
3. A Parte destinatária observará a confidencialidade da informação ou do objeto, segundo
a legislação interna em vigor.
ARTIGO 8 – Emendas
1. Este ME poderá ser emendado por mútuo
consentimento entre as Partes, mediante troca
de Notas pelos canais diplomáticos.
2. As emendas não afetarão os direitos e as
obrigações derivadas deste ME antes da data a
partir da qual a emenda terá efeito, exceto se
as Partes acordarem diferentemente, mediante
troca de Notas.
ARTIGO 9 – Suspensão

3. As despesas relacionadas com as trocas de
materiais, inclusive tradução para a língua
da Parte visitada, correrão à conta da Parte
visitante.

1. Qualquer Parte poderá, por razões de
segurança, ordem pública ou saúde pública,
suspender temporariamente, no todo ou em
parte, a implementação deste ME.

4. As despesas com tradutores e intérpretes, se
necessário, serão custeadas pela Parte anfitriã.

2. A suspensão entrará em vigor 30 dias após
notificação por escrito pelos canais diplomáticos ou na data da notificação, se a Parte que
determinar a suspensão considerar necessário.

3. As Partes poderão determinar o término da
suspensão, mediante notificação escrita, por
via diplomática.

tes, mediante notificação escrita, pelos canais
diplomáticos e com antecedência de seis meses,
sua intenção de denunciá-lo.

4. A suspensão poderá ser revertida 30 dias
após a notificação, ou em menor prazo, se as
Partes assim o acordarem, mediante troca de
Notas pelos canais diplomáticos.

3. O término deste ME não afetará, em qualquer hipótese, a validade e a conclusão de
quaisquer atividades empreendidas dentro de
seu escopo antes da data do seu encerramento,
devendo aquelas atividades ser efetivamente
concluídas antes do cancelamento deste ME.

Qualquer controvérsia entre as Partes por
motivo de interpretação, aplicação ou implementação dos termos deste ME será resolvida
amigavelmente, mediante consultas e negociações, entre as Partes.
ARTIGO 11 – Entrada em Vigor, Duração e
Término
1. Este ME entrará em vigor na data de sua
assinatura.
2. Este ME permanecerá em vigor a menos que
qualquer das Partes comunique às demais Par-

Em fé do que os abaixo assinados, devidamente
autorizados pelos seus respectivos Governos,
firmam este Memorando de Entendimento
em três exemplares originais, nos idiomas
português, hindi e inglês, sendo todos os textos
igualmente autênticos. Em caso de divergência,
prevalecerá o texto em língua inglesa.
Feito em Pretória, em 17 de outubro de 2007.
Disponível em: <http://dai-mre.serpro.gov.br/atosinternacionais/multilaterais>. Acesso em: 28 nov.
2016.
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ARTIGO 10 – Solução de Controvérsias
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Conheça outras obras publicadas pela
Coordenação de Edições Técnicas

www.senado.leg.br/livraria

A norma basilar desta coletânea é a Lei no 10.180, que, a partir de fevereiro de 2001,
passou a disciplinar os sistemas de planejamento, orçamento, administração financeira,
contabilidade e controle interno no âmbito do Poder Executivo federal.
Além dessa lei e de alguns atos internacionais, o volume apresenta os dispositivos
constitucionais e diversos decretos relacionados ao assunto.
Dada a sua amplitude, a temática da Administração Pública é objeto de outras coletâneas
legislativas além desta Governança pública.

