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Nº 62, sexta-feira, 1 de abril de 2016
.

Ministério da Fazenda
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N o- 122, DE 31 DE MARÇO DE 2016
Regulamenta o Decreto nº 7.689, de 2 de
março de 2012, que 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.

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, II e IV do parágrafo único do art.
87 da Constituição, e considerando o disposto no Decreto nº 7.689, de 2
de março de 2012, que 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, resolve:
Art. 1º Fica delegada a competência para autorizar a celebração de novos contratos administrativos ou prorrogação dos contratos em vigor relativos à atividade de custeio para contratos com
valores inferiores a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) como
segue:
I - ao Secretário-Executivo, aos dirigentes máximos das unidades diretamente subordinados a este Ministério e aos dirigentes
máximos das entidades vinculadas, vedada a subdelegação para os
contratos com valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais);
II - ao Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração ou autoridade equivalente nas unidades centrais, nas diretamente subordinadas a este Ministério e nas entidades vinculadas,
em conformidade com as respectivas organizações internas, 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 responsáveis pela aprovação de contratos ou ajustes nos respectivos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado, nos órgãos específicos singulares, nos órgãos colegiados ou nas
entidades vinculadas para os contratos com valores inferiores a R$
500.000,00 (quinhentos mil reais).
Art. 2º A celebração de contratos e locação ou a prorrogação
dos contratos em vigor, com valor igual ou superior a R$ 30.000,00
(trinta mil reais) por mês, deverá ser autorizada pelo SecretárioExecutivo do Ministério da Fazenda, vedada a delegação.
Art. 3º Fica delegada a competência a que se refere o art. 6º
do Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012, para autorizar a concessão de diárias e passagens em viagens no território nacional, às
seguintes autoridades, vedada a subdelegação:
I - Chefe de Gabinete do Ministro;
II - Secretário-Executivo;
III - Procurador-Geral da Fazenda Nacional;
IV - Secretário da Receita Federal do Brasil;
V - Secretario do Tesouro Nacional;
VI - Secretário de Política Econômica;
VII - Secretário de Acompanhamento Econômico;
VIII - Secretário de Assuntos Internacionais;
IX - Diretor-Geral da Escola de Administração Fazendária;
X - Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política
Fazendária;
XI - Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras;
XII - Superintendentes de Administração do Ministério da
Fazenda nos Estados e no Distrito Federal;
XIII - Procuradores-Regionais da Fazenda Nacional;
XIV - Superintendentes Regionais da Secretaria da Receita
Federal do Brasil; e
XV - Presidente do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Art. 4º Fica delegada a competência a que se refere o art. 6º
do Decreto nº 7.689, de 2012, para autorizar a concessão de diárias e
passagens em viagens no território nacional aos seus respectivos
servidores, vedada a subdelegação:
I - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários; e
II - Superintendente de Seguros Privados.
Art. 5º A solicitação de viagem deverá ser realizada de
forma a garantir que a reserva dos trechos, ou, em sua impossibilidade, a emissão da passagem, ocorra com antecedência mínima de
10 (dez) dias da data prevista de partida.
Parágrafo único. Fica delegada às autoridades referidas nos
arts. 3º e 4º desta Portaria a competência para autorizar a concessão
de diárias e passagens em prazo inferior ao disposto no caput, desde
que formalizada a justificativa que comprove a inviabilidade de seu
efetivo cumprimento.
Art. 6º Quando o deslocamento exigir a manutenção de sigilo, as autoridades de que tratam os arts. 3º e 4º poderão subdelegar
a competência para autorizar a concessão de diárias e passagens aos
chefes das unidades responsáveis pelo deslocamento.
Art. 7º Fica delegada ao Secretário-Executivo, ao Presidente
da Comissão de Valores Mobiliários e ao Superintendente de Seguros
Privados a competência a que se refere o art. 7º do Decreto nº 7.689,
de 2012, vedada a subdelegação, para autorizar a concessão de diárias
e passagens referentes a:
I - deslocamentos, no País, de servidores por prazo superior
a 10 (dez) dias contínuos;
II - mais de 40 (quarenta) diárias intercaladas, no País, por
servidor no ano; e
III - deslocamentos, no País, de mais de 10 (dez) pessoas
para o mesmo evento.
Parágrafo único. Quando o deslocamento exigir a manutenção de sigilo, as autoridades de que tratam o caput poderão subdelegar a competência para autorizar a concessão de diárias e passagens, conforme o caso:
I - aos dirigentes máximos das unidades subordinadas ao
Ministério de Estado da Fazenda;
II - aos dirigentes máximos das unidades regionais do Ministério da Fazenda e das entidades vinculadas a este Ministério; e
III - aos chefes das unidades responsáveis pelo deslocamento.
Art 8º Fica delegada ao Secretário-Executivo a competência
a que se refere o art. 7º do Decreto nº 7.689, de 2012, vedada a
subdelegação, para autorizar a concessão de diárias e passagens referentes a deslocamentos para o exterior, com ônus.
Art. 9º Cabe ao Ministro de Estado da Fazenda autorizar o
afastamento de servidor que não prestou contas de viagem realizada
anteriormente.
Art. 10. Ficam convalidados os atos de autorização de celebração de novos contratos ou de prorrogação de ajustes já vigentes,
relacionados com atividades de custeio, e de concessão de diárias e
passagens, praticadas entre a vigência do Decreto nº 7.689, de 2012,
e a publicação da presente Portaria, que tenham apresentado, exclusivamente, vício de competência em sua expedição.
Art. 11. A autorização eletrônica exigida pelo Sistema de
Concessão de Diárias e Passagens - SCDP poderá ser feita por servidor formalmente designado pela autoridade competente.
§ 1º 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.
§ 2º O disposto no § 1º não exime de responsabilidade os
demais agentes envolvidos nos processos físicos e virtuais de concessão de diárias e passagens.
Art. 12. Fica autorizado o Secretário-Executivo a editar os
atos complementares necessários à execução do disposto nesta Portaria.
Art.13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 14. Revogam-se as Portarias MF nº 234, de 12 de março
de 2010, nº 82, de 15 de março de 2011, nº 288, de 20 de junho de
2011, nº 452, de 14 de setembro de 2011, e nº 114, de 2 de abril de
2012.
NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO
DESPACHOS DO MINISTRO
Em 31 de março de 2016
Processo nº: 17944.000039/98-57.
Interessado: Estado de Minas Gerais.
Assunto: Minuta de Sétimo Termo Aditivo de Rerratificação
ao Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e
Refinanciamento de Dívidas nº 004/98-STN/COAFI firmado entre a
União e o Estado de Minas Gerais, ao amparo da Lei nº 9.496, de 11
de setembro de 1997. Programa de Reestruturação de Ajuste Fiscal.
Implementação da regra de que trata o art. 8º da Lei Complementar nº
148, de 25 de novembro de 2014. Artigo 14 do Decreto nº 8.616, de
29 de dezembro de 2015.
Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do
Tesouro Nacional, e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizo, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar nº 148, de 25 de
novembro de 2014, e do art. 14 do Decreto nº 8.616, de 29 de
dezembro de 2015, a celebração do Sétimo Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas nº 004/98-STN/COAFI, celebrado ao amparo da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997,
mediante comprovação de adimplência do Estado de Minas Gerais.
Publique-se e restitua-se à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para a adoção das providências complementares.
Processo nº: 17944.000077/98-46.
Interessado: Estado do Paraná.
Assunto: Quinto Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de
Dívidas firmado ente a União e o Estado do Paraná em 31 de março
de 1998, que, entre si, celebram a União e o Estado do Paraná, com
a interveniência do Banco do Brasil S.A., nos termos do disposto na
Lei nº 9.496. de 11 setembro de 1997, na Lei Complementar nº 148,
de 25 de novembro de 2014, com redação dada pela Lei Complementar nº 151, de 5 de agosto de 2015, no Decreto nº 8.616, de 29
de dezembro de 2015, e no Decreto nº 8.665, de 10 de fevereiro de
2016.
Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do
Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem
como o Parecer nº 005/2016/DENOR/CGU, aprovado pelo Advogado-Geral da União, autorizo a contratação mediante o cumprimento
das exigências legais.
Publique-se e restitua-se à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para a adoção das providências complementares.
Processo nº: 17944.000602/92-33.
Interessado: Estado de Goiás.
Assunto: Quinto Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de
Dívidas, que entre si celebram a União e o Estado de Goiás, com a
interveniência do Banco do Brasil S/A e da Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da
Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro 2014, e dos Decretos
nº 8.616, de 29 de dezembro de 2015, e nº 8.665, de 10 de fevereiro
de 2016.
Despacho: Tendo em vista as manifestações favoráveis da
Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, bem como o Parecer nº 005/2016/DENOR/CGU, aprovado
pelo Advogado-Geral da União, autorizo a contratação mediante o
cumprimento das exigências legais.
NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N o- 61 , DE 31 DE MARÇO DE 2016
O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas
pelo art. 24 do Anexo à Portaria MF no 207, de 4 de março de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 5 de março de 2010, resolve:
Art. 1o Aprovar o conjunto de componentes para o Planejamento Estratégico, da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SPOA), quadriênio 2016-2019, na forma dos Anexos I e II desta
Portaria.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANUEL AUGUSTO ALVES SILVA
ANEXO I
Mapa Estratégico da SPOA 2016-2019:
MISSÃO
VISÃO
VALORES
PERSPECTIVAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Prover soluções administrativas ao Ministério da Fazenda, contribuindo para a melhoria contínua do serviço público, de forma sustentável.
Ser referencial como provedora de soluções administrativas do Ministério da Fazenda, até 2019.
Ética, inovação e compromisso com o resultado.
Resultados
Gestão e Suporte
- Reduzir a evasão e aperfeiçoar - Aumentar a eficiência e a eficácia nas - Aperfeiçoar a gestão e o controle com foco na - Aprimorar a comunicação e os caa alocação e o desenvolvimento do qua- contratações e na adequação dos espaços excelência da prestação de serviços.
nais de atendimento.
dro do PECFAZ.
físicos.
- Ampliar a capacidade de en- Aprimorar o accountability e a
trega de soluções de TI.
alocação dos recursos orçamentários e financeiros.
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