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1. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

24/01/2022 – EDIÇÃO 16

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RESOLUÇÃO CGSN Nº 163, DE 21 DE JANEIRO DE 2022

A PROVA O R EGIMENTO I NTERNO DO C OMITÊ G ESTOR
DO

S IMPLES N ACIONAL DE QUE TRATA O INCISO I DO

CAPUT DO ART .

2 º DA L EI C OMPLEMENTAR Nº 123, DE

14 DE DEZEMBRO DE 2006.

O Comitê Gestor do Simples Nacional, no uso da atribuição que lhe conferem o § 4º
do art. 2º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e o inciso II do art. 3º
do Decreto nº 6.038, de 7 de fevereiro de 2007, e tendo em vista a deliberação da 59ª
Reunião do CGSN, ocorrida em 21 de janeiro de 2022, resolve:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN),
na forma do Anexo Único.

Art. 2º Permanecem em vigor, enquanto não forem regulamentadas as matérias constantes
dos Capítulos V e VI do Anexo Único:
I - as seguintes Portarias CGSN:
a) Portaria CGSN nº 8, de 22 de junho de 2009;
b) Portaria CGSN nº 10, de 3 de maio de 2011;
c) Portaria CGSN nº 11, de 13 de março de 2012;
d) Portaria CGSN nº 13, de 20 de agosto de 2013;
e) Portaria CGSN nº 29, de 17 de agosto de 2020; e
f) Portaria CGSN nº 31; de 20 de abril de 2021; e

II - as seguintes Portarias SE/CGSN:
a) Portaria SE/CGSN nº 1, de 16 de agosto de 2007;
b) Portaria SE/CGSN nº 16, de 22 de julho de 2013;
c) Portaria SE/CGSN nº 17, de 22 de julho de 2013;
d) Portaria SE/CGSN nº 25, de 14 de março de 2014;
e) Portaria SE/CGSN nº 62, de 15 de fevereiro de 2018;
f) Portaria SE/CGSN nº 65, de 18 de setembro de 2018;
g) Portaria SE/CGSN nº 77, de 13 de abril de 2021; e
h) Portaria SE/CGSN nº 78, de 13 de abril de 2021.

Art. 3º Ficam revogados:
I - a Resolução CGSN nº 1, de 19 de março de 2007;
II - a Resolução CGSN nº 14, de 23 e julho de 2007;
III - a Resolução CGSN nº 102, de 19 de setembro de 2012; e
IV - o art. 1º da Resolução CGSN nº 160, de 17 de agosto de 2021.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JULIO CESAR VIEIRA GOMES
Presidente do Comitê

ANEXO ÚNICO
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) tem por finalidade regulamentar os
aspectos tributários do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
nos termos do art. 2º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 2º O CGSN será composto por 10 (dez) membros titulares e 10 (dez) suplentes, sendo:
I - 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes representantes da União, dos quais:
a) 3 (três) titulares e 3 (três) suplentes indicados pela Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB) do Ministério da Economia; e
b) 1 (um) titular e 1 (um) suplente da Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e
Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato, ou de órgão que eventualmente a
substituir, indicados pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do
Ministério da Economia;
II - 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes representantes dos Estados e do Distrito Federal,
indicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz);
III - 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes representantes dos Municípios, dos quais:
a) 1 (um) titular e 1 (um) suplente indicados pela Associação Brasileira das Secretarias de
Finanças das Capitais (Abrasf); e
b) 1 (um) titular e 1 (um) suplente indicados pela Confederação Nacional dos Municípios
(CNM);
IV - 1 (um) titular e 1 (um) suplente indicados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae); e
V - 1 (um) titular e 1 (um) suplente indicados pela Confederação Nacional das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Comicro) e pela Confederação Nacional das
Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais (Conampe), em regime de
rodízio anual.

Art. 3º A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) prestará apoio e assessoramento
jurídico ao CGSN.
§ 1º Para fins do disposto no caput, a PGFN indicará 1 (um) representante titular e 1 (um)
suplente para participar das reuniões do CGSN, sem direito a voto.
§ 2º O apoio e assessoramento a que se refere o caput será realizado sem prejuízo do auxílio
das Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 4º O Ministro de Estado da Economia designará:
I - os membros titulares e suplentes do CGSN, de acordo com as indicações referidas no
caput do art. 2º;
II - o Presidente do CGSN e o Vice-Presidente do CGSN, dentre os membros titulares a que
se refere a alínea "a" do inciso I do caput do art. 2º; e
III - os representantes a que se refere o § 1º do art. 3º.

Art. 5º Nos casos de urgência ou necessidade de funcionamento do Comitê nos quais
estejam ausentes o Presidente e o Vice-Presidente do CGSN, o Presidente designará
membro titular, dentre aqueles referidos na alínea "a" do inciso I do caput do art. 2º, para
substituí-lo, mediante comunicação aos membros do CGSN.

Art. 6º Os membros do CGSN terão mandato de 1 (um) ano, permitidas as reconduções,
ressalvado o rodízio a que se refere o inciso V do caput do art. 2º.
§ 1º Durante o mandato, os membros do CGSN poderão ser alterados a qualquer tempo,
por livre escolha dos órgãos ou das entidades responsáveis por sua indicação.
§ 2º Na hipótese do § 1º, a indicação e a designação do membro sucessor observarão o
disposto no art. 2º.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA

Art. 7º Compete ao CGSN:
I - regulamentar a opção, a exclusão, as vedações, a tributação, a fiscalização, a
arrecadação, a cobrança, a dívida ativa, o recolhimento, a restituição, a compensação, as
declarações e obrigações acessórias, o parcelamento e as demais matérias relativas ao
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), incluído o
Microempreendedor Individual (MEI);
II - apreciar e deliberar acerca da necessidade de revisão dos valores expressos em moeda
na Lei Complementar nº 123, de 2006;
III - dispor sobre seu próprio Regimento Interno; e

IV - expedir os atos relativos ao exercício de suas competências.

Art. 8º Compete:
I - ao Presidente do CGSN:
a) convocar e presidir as reuniões;
b) comunicar aos membros do CGSN a data, a hora e o local de cada reunião, com envio
das respectivas pautas, minutas e documentações relativas às matérias a serem discutidas,
além das atas das reuniões pendentes de aprovação;
c) representar o CGSN, podendo delegar essa competência a um dos membros titulares;
d) assinar os atos relativos ao exercício das competências do Comitê;
e) solicitar, aos órgãos pertinentes, informações a respeito de matérias sob exame do CGSN;
e
f) acompanhar as ações relativas à execução das deliberações do CGSN;
II - ao Vice-Presidente, ou ao membro titular de que trata o art. 5º, assistir o Presidente do
CGSN no desempenho de suas atribuições, e substituí-lo em suas ausências e
impedimentos;
III - aos membros titulares do CGSN:
a) apresentar proposições e apreciar e relatar matérias de competência do CGSN;
b) examinar as matérias em pauta, com direito a voto nas reuniões;
c) requerer esclarecimentos que lhes forem necessários à apreciação dos assuntos e à
deliberação do colegiado;
d) propor o adiamento de discussão de assunto constante de pauta, inclusive a sua retirada
da pauta; e
e) solicitar vista de matéria constante da pauta, a qual deverá ser levada à deliberação nos
termos do § 1º;
IV - aos membros suplentes do CGSN substituir os titulares durante sua ausência ou
impedimento;
V - ao representante titular da PGFN:
a) prestar apoio e assessoramento jurídico ao CGSN, quando solicitado; e
b) participar das reuniões do CGSN, sem direito a voto; e
VI - ao representante suplente da PGFN substituir o titular durante sua ausência ou
impedimento.

§ 1º Na hipótese da alínea "e" do inciso III do caput:
I - o pedido de vista suspende a deliberação sobre o assunto, o qual deverá ser objeto de
nova reunião no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis; e
II - caso haja um segundo pedido de vista sobre a mesma matéria, o pleito será tido como
coletivo e deverá ser objeto de nova reunião no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 2º O pedido de vista coletivo a que se refere o inciso II do § 1º impede o posterior pedido
de vista por qualquer membro.

CAPÍTULO IV
DAS DELIBERAÇÕES

Art. 9º As reuniões do CGSN serão convocadas pelo Presidente do CGSN ou mediante
vontade expressa de pelo menos 2 (dois) membros titulares do Comitê, desde que
devidamente fundamentada.

Art. 10. O quórum mínimo para a realização das reuniões do CGSN será de 8 (oito) membros
titulares, sendo um deles necessariamente o Presidente ou seu substituto.
Parágrafo único. Poderão participar das reuniões terceiros convidados por membros do
CGSN, para o esclarecimento de matérias a serem apreciadas, sem direito a voto.

Art. 11. As reuniões do CGSN serão presenciais ou virtuais.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste Regimento Interno, consideram-se:
I - presenciais as reuniões em que os membros do CGSN, em parte ou na totalidade,
compareçam fisicamente ao local da reunião ou que dela participem por meio de
videoconferência, em conformidade com o disposto no Decreto nº 10.416, de 7 de julho de
2020, ou de qualquer outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens que
permita sua participação em tempo real; e
II - virtuais as reuniões em que as deliberações de mérito sejam efetuadas por correio
eletrônico ou qualquer outro meio eletrônico que permita a votação por escrito.

Art. 12. As reuniões presenciais do CGSN serão convocadas com antecedência mínima de
5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo único. Nos casos dos pedidos de vista a que se refere o § 1º do art. 8º, a
convocação de nova reunião será realizada na mesma reunião em que foi feito o pedido.

Art. 13. As reuniões presenciais obedecerão à seguinte ordem:
I - verificação de quórum para a realização da reunião;
II - apreciação das atas de reuniões, pendentes de aprovação;
III - aprovação da pauta da reunião e da ordem em que as matérias serão apreciadas;
IV - análise das matérias sujeitas à votação;
V - votação; e
VI - discussão dos demais assuntos de interesse do CGSN.
§ 1º Na hipótese de ausência ou impedimento do membro titular referido na alínea "a" do
inciso I e no inciso II do caput do art. 2º, poderá compor o quórum e votar o suplente
representante do mesmo órgão ou entidade.
§ 2º Para fins do disposto no inciso IV do caput:
I - o Presidente dará a palavra ao membro que encaminhou a matéria objeto de discussão,
ao Secretário-Executivo ou à pessoa convidada a esclarecê-la;
II - terminada a exposição, a matéria será colocada em discussão; e
III - encerrada a discussão, o Presidente iniciará a votação.
§ 3º As deliberações do CGSN serão tomadas por ¾ (três quartos) dos membros presentes
às reuniões presenciais, ressalvadas as decisões que determinem a exclusão de ocupações
autorizadas a atuar na qualidade de MEI, constantes do Anexo XI da Resolução CGSN nº
140, de 22 de maio de 2018, quando a deliberação deverá ser unânime.
§ 4º As deliberações em reuniões presenciais serão tomadas por processo nominal e aberto.

Art. 14. As reuniões virtuais do CGSN serão convocadas com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis, mediante comunicação aos seus integrantes.
Parágrafo único. Nas reuniões virtuais:
I - a minuta do ato a ser analisado será apresentada até o 1º (primeiro) dia útil estabelecido
para a votação, sob pena de postergar o termo inicial do prazo de votação;
II - os membros titulares e suplentes do CGSN terão um prazo de 3 (três) dias úteis para
votar se aprovam ou desaprovam a proposta pautada ou manifestar sua abstenção;

III - o membro suplente será computado no quórum e terá seu voto apurado somente na
hipótese em que não conste o voto do membro titular representante do mesmo órgão ou
entidade;
IV - as propostas serão consideradas aprovadas somente se:
a) verificado o quórum mínimo para a realização da reunião, nos termos do art. 10; e
b) no mínimo, ¾ (três quartos) dos membros participantes da reunião votarem
favoravelmente a elas, ressalvadas as decisões que determinem a exclusão de ocupações
autorizadas a atuar na qualidade de MEI, constantes do Anexo XI da Resolução CGSN nº
140, de 2018, que serão aprovadas pelo voto unânime dos referidos membros; e
V - a abstenção expressa será contabilizada na apuração do quórum da reunião, inclusive
na hipótese de que trata o inciso III, mas não para fins de aprovação de proposta nos termos
do inciso IV.

Art. 15. Na hipótese de as matérias não terem sido apreciadas no prazo determinado na
pauta ou em caso de força maior, o Presidente do CGSN poderá prorrogar ou suspender a
reunião e estabelecerá data, hora e local para seu prosseguimento.
§ 1º Considera-se reunião permanente a reunião que tenha sido suspensa.
§ 2º A inclusão de novas matérias em pauta somente será admitida após votação e
deliberação das matérias pendentes objeto da reunião.

Art. 16. As deliberações do CGSN terão a forma de:
I - Resolução, para regulamentar o Simples Nacional ou dispor sobre o Regimento Interno
do CGSN;
II - Edital, para fins de transação tributária;
III - Recomendação, para estabelecer orientações a serem seguidas pelas administrações
tributárias dos entes federados; e
IV - Portaria, para exercer suas atribuições ou dispor sobre matéria administrativa.
§ 1º As deliberações de que trata este artigo terão numeração sequencial segundo a forma
do ato, serão assinadas pelo Presidente do CGSN e publicadas no Diário Oficial da União
(DOU).
§ 2º Poderão ser emitidas pelo Presidente:

I - Portarias com atos de pessoal, com numeração sequencial distinta que se reiniciará a
cada ano e sem ementa;
II - Portarias de divulgação de sublimites estaduais; e
III - outras Portarias conforme previsão em Resolução.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA-EXECUTIVA

Art. 17. A Secretaria-Executiva terá por finalidade prestar apoio institucional e técnicoadministrativo ao CGSN, necessários ao exercício de suas competências, em especial:
I - promover o apoio e os meios necessários à execução dos trabalhos;
II - prestar assistência direta ao Presidente do CGSN e a seu substituto;
III - assessorar os membros do CGSN;
IV - preparar as minutas dos atos do CGSN;
V - preparar as reuniões;
VI - acompanhar a implementação das deliberações;
VII - disponibilizar de forma atualizada e consolidada, no Portal do Simples Nacional na
internet, as resoluções de que trata o inciso I do art. 16;
VIII - editar e publicar portarias, numeradas sequencialmente, no exercício das suas
atribuições ou por deliberação do CGSN, observado o disposto no art. 16; e
IX - gerenciar tecnicamente os Grupos Técnicos e os Escritórios Regionais do Simples
Nacional.
Parágrafo único. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) do Ministério da
Economia proverá a Secretaria-Executiva do CGSN.

Art. 18. Integram a Secretaria-Executiva, em regime de dedicação exclusiva:
I - um Secretário-Executivo, a ser designado pelo Presidente do CGSN, após aprovação pelo
CGSN;
II - servidores a serem indicados pela RFB; e
III - servidores representantes de Estados, Distrito Federal e Municípios, indicados pelo
Confaz e pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais e pela
Confederação Nacional de Municípios.

Parágrafo único. O Secretário-Executivo submeterá ao Presidente do CGSN o quantitativo
de servidores, previstos nos incisos II e III do caput, necessários para a execução dos
trabalhos da Secretaria-Executiva.

Art. 19. Ao Secretário-Executivo incumbe dirigir, coordenar, controlar e fazer executar as
atividades da Secretaria-Executiva, observando as diretrizes do Presidente do CGSN.

CAPÍTULO VI
DOS GRUPOS TÉCNICOS E ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Art. 20. O CGSN poderá instituir:
I - Grupos Técnicos para execução de suas atividades, compostos por servidores da RFB e
servidores representantes de Estados, Distrito Federal e Municípios, indicados pela RFB,
pelo Confaz, pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais e pela
Confederação Nacional de Municípios; e
II - Escritórios Regionais do Simples Nacional, compostos por servidores da RFB e
servidores representantes de Estados, Distrito Federal e Municípios, indicados pela RFB,
pelo Confaz, pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais e pela
Confederação Nacional de Municípios.

Art. 21. Os órgãos do CGSN de que trata o art. 20 serão instituídos por Portaria, em
conformidade com o inciso IV do art. 16.
§ 1º A Portaria que se refere o caput estabelecerá objetivos específicos, definirá a
composição e prazo de duração, nos casos do inciso I do art. 20.
§ 2º Poderão ser convidados a participar dos trabalhos dos grupos técnicos representantes
de órgãos e de entidades, públicas ou privadas, e dos Poderes Legislativo e Judiciário.
§ 3º O Presidente do CGSN poderá instituir os grupos técnicos de que trata o caput mediante
solicitação do Secretário-Executivo.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. A função de membro do CGSN não será remunerada, sendo seu exercício
considerado de relevante interesse público.

Art. 23. Os membros do CGSN são vinculados, em nível administrativo, ao respectivo órgão
ou entidade de origem.
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade de origem será responsável pelos custos de seus
representantes, incluídos os relativos à remuneração, à estadia, ao deslocamento e aos
demais decorrentes do exercício da função de membro do CGSN.

Art. 24. Os casos omissos serão dirimidos por meio de deliberação do CGSN.
RESOLUÇÃO CGSN Nº 164, DE 21 DE JANEIRO DE 2022
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31 DE JANEIRO DE 2022.

O Comitê Gestor do Simples Nacional, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto nº 6.038, de 7 de fevereiro de
2007, e o Regimento Interno aprovado pela Resolução CGSN nº 163, de 21 de janeiro de
2022, resolve:

Art. 1º A Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, passa a vigorar com a seguinte
alteração:
"Art. 105-A. ...........................................................................................................
§ 1º O cumprimento das obrigações estabelecidas no caput, bem como o recolhimento do
correspondente DAE, deverá ocorrer até o dia 7 (sete) do mês subsequente àquele em que os
valores são devidos, com exceção dos casos referidos no § 2º. (Lei Complementar nº 123, de
2006, art. 18-C, §§ 1º e 3º, inciso II)
..................................................................................................................................
§ 4º Quando não houver expediente bancário na data estabelecida no § 1º, as obrigações deverão
ser cumpridas e o recolhimento do valor constante do DAE deverá ocorrer até o dia útil
imediatamente anterior." (NR)

Art. 2º Ficam excepcionalmente reconhecidas as regularizações de pendências relativas a
débitos impeditivos à opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) realizadas até 31 de março de 2022 pelas empresas já constituídas, que
formalizarem a opção até 31 de janeiro de 2022, conforme o disposto na Lei Complementar
nº 123, de 2006.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

JULIO CESAR VIEIRA GOMES
Presidente do Comitê
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

PORTARIA SGD/ME Nº 548, DE 24 DE JANEIRO DE 2022

D ISPÕE SOBRE A AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS
USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ESTABELECE
PADRÕES DE QUALIDADE PARA SERVIÇOS PÚBLICOS
DIGITAIS NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO

P ODER E XECUTIVO FEDERAL .

O SECRETÁRIO DE GOVERNO DIGITAL DA SECRETARIA ESPECIAL DE
DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 132, inciso XI, alínea "b", e o
art. 133, inciso IV, do Anexo I ao Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e tendo em vista o
disposto no art. 24 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, e no art. 20-A do Decreto nº
9.094, de 17 de julho de 2017, resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Objeto e âmbito de aplicação
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre as avaliações de satisfação dos usuários de serviços
públicos de que tratam o art. 24 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, e o art. 20-A do
Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, e estabelece padrões de qualidade para serviços
públicos digitais, no âmbito dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo federal.
§ 1º As avaliações de satisfação são respondidas pelos usuários, conforme o disposto nos
arts. 7º a 9º desta Portaria, refletindo a experiência individual de uso dos serviços.

§ 2º Os padrões de qualidade serão objeto de avaliação por meio de autodiagnóstico
respondido pelas unidades gestoras, conforme o disposto nos arts. 14 a 23 desta Portaria,
refletindo a aderência dos serviços a diretrizes, boas práticas e referências de qualidade.
§ 3º Outras formas e modelos de avaliação de serviços poderão ser utilizados,
complementarmente, a critério dos órgãos e entidades de que trata o caput.

Conceitos
Art. 2º Para os fins desta Portaria, considera-se:
I - usuário: pessoa física ou jurídica que pode fazer uso individual do serviço;
II - serviço público: ação dos órgãos e das entidades do Poder Executivo federal para
atender, direta ou indiretamente, às demandas da sociedade relativas a exercício de direito
ou a cumprimento de dever;
III - serviço digital: serviço público cuja prestação ocorra por meio eletrônico, sem a
necessidade de atendimento presencial no todo ou em parte das suas etapas;
IV - etapa: cada momento do processo padrão do serviço em que o usuário precisa realizar
uma ação ou receber uma informação; e
V - unidade gestora: órgão ou entidade responsável pela oferta do serviço ao usuário.

Características dos serviços públicos
Art. 3º Os serviços públicos devem atender às seguintes características:
I - necessidade: objetivo finalístico específico almejado pelo usuário, cuja realização é de
competência do órgão e constitui motivação para que o serviço seja prestado;
II - suficiência: delimitação do início e do fim do serviço, de modo que o conjunto de suas
etapas atenda na totalidade os objetivos finalísticos almejados;
III - personalização: prestação do serviço a cada usuário de forma individualizada e em
atenção a sua necessidade;
IV - processo padrão: sequência de etapas que devem ser seguidas para atendimento do
serviço; e
V - foco em usuários externos: destina-se principalmente a usuários de fora do órgão que
oferta o serviço.
Parágrafo único. Os serviços públicos devem ser publicados pelos órgãos e entidades na
Plataforma gov.br.

Competências
Art. 4º Compete à Secretaria de Governo Digital da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia:
I - disponibilizar ferramenta de coleta de dados para operacionalização das avaliações de
satisfação dos usuários;
II - disponibilizar questionário para autodiagnóstico pelas unidades gestoras quanto ao
padrão de qualidade de seus serviços digitais;
III - disponibilizar os resultados das avaliações: de satisfação dos usuários e do
autodiagnóstico dos padrões de qualidade;
IV - elaborar e divulgar materiais de apoio, manuais, ações de capacitação e painéis de
informações;
V - incentivar o engajamento das unidades gestoras no monitoramento e melhoria contínua
dos serviços com base nas avaliações; e
VI - dirimir dúvidas, prestar esclarecimentos e articular-se com as unidades gestoras para a
utilização das avaliações como subsídio para a melhoria dos serviços.

Art. 5º Compete às unidades gestoras dos serviços:
I - realizar a integração de seus serviços à ferramenta de avaliação de satisfação dos
usuários;
II - manter permanentemente atualizadas as informações sobre seus serviços na Plataforma
gov.br, com revisão no mínimo anualmente;
III - acompanhar e analisar de forma contínua os resultados das avaliações: de satisfação
dos usuários e do autodiagnóstico dos padrões de qualidade;
IV - fazer o autodiagnóstico quanto ao padrão de qualidade de seus serviços digitais,
podendo considerar os resultados das consultas realizadas por meio do conselho de
usuários de serviços públicos;
V - realizar pesquisas quantitativas e qualitativas suplementares visando à identificação dos
problemas, necessidades e expectativas dos usuários, quando necessário; e
VI - formular, implementar e avaliar ações de melhoria dos serviços com base nas avaliações
e pesquisas realizadas.

CAPÍTULO II
DA AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Objetivos
Art. 6º A avaliação de satisfação dos usuários tem como objetivos:
I - assegurar ao usuário o direito de participar da avaliação dos serviços públicos por meio
de instrumentos de coleta de dados adequados, simples, confiáveis e anonimizados;
II - fornecer informações tecnicamente consistentes e úteis para o desenho, monitoramento
e melhoria contínua dos serviços públicos na perspectiva dos usuários;
III - embasar o dimensionamento e a priorização de esforços de melhoria e transformação
por parte das unidades gestoras; e
IV - dar transparência e tornar públicas as avaliações de satisfação dos serviços a partir da
perspectiva dos usuários.

Avaliação
Art. 7º Os serviços públicos serão avaliados pelos usuários quanto à satisfação e qualidade
percebida em função da sua experiência com o serviço.
§ 1º O nível de satisfação será indicado pelo usuário em escala de cinco pontos.
§ 2º As dimensões da qualidade percebida a serem apontadas pelos usuários serão, no
mínimo, as seguintes:
I - clareza das informações: adequação da linguagem ao público e atualização, relevância e
objetividade das informações comunicadas;
II - facilidade de uso: simplicidade e intuitividade na navegação pelas telas do serviço;
III - qualidade dos canais de comunicação: disponibilidade e efetividade do atendimento no
relacionamento com o prestador do serviço;
IV - custo ou esforço para obtenção do serviço: custo financeiro direto ou indireto ou esforço
despendido pelo usuário para obtenção do serviço;
V - disponibilidade do serviço: performance, estabilidade e acesso contínuo ao serviço,
independentemente da forma ou dispositivo de conexão;
VI - tempo para obtenção do serviço: tempo total necessário para finalização do serviço; e
VII - eficácia: atendimento realizado cumpriu todas as etapas necessárias para responder a
solicitação do usuário.

§ 3º A avaliação de satisfação não poderá ser uma etapa obrigatória da jornada do usuário
na obtenção do serviço.

Art. 8º As unidades gestoras deverão utilizar a ferramenta de avaliação disponibilizada pela
Secretaria de Governo Digital para operacionalização das avaliações de satisfação dos
usuários.

Art. 9º As avaliações de satisfação dos usuários serão disponibilizadas para preenchimento
após o término da última etapa do serviço.
§ 1º Adicionalmente, a avaliação de satisfação dos usuários poderá ser disponibilizada ao
final de etapas intermediárias do processo padrão do serviço, a critério da unidade gestora.
§ 2º A coleta das avaliações de satisfação nos canais de atendimento do serviço será feita
conforme modelo publicado pela Secretaria de Governo Digital.
§ 3º A critério da unidade gestora, outros canais poderão ser utilizados, de forma
complementar, para disponibilizar as avaliações de que trata o caput para preenchimento
pelos usuários.
§ 4º A unidade gestora poderá definir regras específicas relativas à frequência de coleta das
avaliações de que trata o caput, visando a adequação às particularidades do serviço, desde
que não representem limitação da possibilidade de avaliação por nenhum usuário.
§ 5º Outras formas de disponibilização, coleta e sistematização das avaliações de que trata
o caput poderão ser aplicadas a serviços prestados em canais não digitais, a critério da
unidade gestora.

Consolidação e divulgação dos dados de satisfação
Art. 10. As unidades gestoras deverão manter a interoperabilidade de dados dos seus
serviços com a ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários, garantindo que não
sejam utilizadas indevidamente ou em contrariedade ao interesse público.

Art. 11. Os dados coletados nas avaliações de satisfação dos usuários serão mantidos e
tratados pela Secretaria de Governo Digital.

Art. 12. A Secretaria de Governo Digital calculará e divulgará as notas médias de satisfação
dos usuários por serviço, por órgão ou entidade e global, com periodicidade mensal, e
divulgará os critérios para sua validação estatística na Plataforma gov.br.

Art. 13. As notas médias de satisfação dos usuários serão publicadas na Plataforma gov.br,
inclusive na forma do ranking previsto no art. 20-B do Decreto nº 9.094, de 2017.
Parágrafo único. No ranking de órgãos e entidades, será considerada como critério de
classificação a proporção de serviços integrados à ferramenta de avaliação de satisfação
dos usuários.

CAPÍTULO III
DOS PADRÕES DE QUALIDADE PARA SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS

Princípios, dimensões e avaliação
Art. 14. São princípios a serem observados por todos os serviços digitais abrangidos por
esta Portaria:
I - simplicidade;
II - acessibilidade;
III - privacidade;
IV - segurança;
V - interoperabilidade; e
VI - transparência.

Art. 15. Os padrões de qualidade para serviços digitais indicam os parâmetros para que as
unidades gestoras ofereçam canais de interação e atendimento com consistência digital e
experiência do usuário simples e intuitiva.
§ 1º A dimensão da consistência digital trata da conformidade do serviço com as diretrizes
de transformação digital do Poder Executivo federal e integração com a Plataforma gov.br.
§ 2º A dimensão da experiência do usuário contempla aspectos da jornada percorrida pelo
usuário para acessar o serviço, desde a busca por informações até o recebimento de
resposta final quanto à solicitação.

Art. 16. Os padrões de qualidade dos serviços digitais serão auferidos por meio de
autodiagnóstico, que será disponibilizado pela Secretaria de Governo Digital e deverá ser
periodicamente realizado pelas unidades gestoras.

Art. 17. Os padrões de qualidade dos serviços digitais se dividem em:
I - padrão mínimo;
II - padrão intermediário; e
III - padrão avançado.

Padrão mínimo
Art. 18. Para atender ao padrão mínimo de qualidade, os serviços digitais abrangidos por
esta Portaria devem:
I - quanto à consistência digital:
a) utilizar o acesso digital único do usuário aos serviços públicos da Plataforma gov.br de
que tratam o inciso II do art. 3º e o inciso IV do art. 4º do Decreto nº 8.936, de 19 dezembro
de 2016, quando couber;
b) adotar o Padrão Digital de Governo dos sítios e portais dos órgãos e entidades do Poder
Executivo federal;
c) quando acessíveis por aplicativo móvel, integrar a conta única do Governo Federal nas
lojas de aplicativos dos sistemas operacionais nos quais estiver disponível;
d) apresentar ao usuário o Termo de Uso e, quando couber, a Política de Privacidade do
serviço, em atendimento aos princípios dispostos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018
- Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD;
e) integrar-se à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários mencionada no art. 8º
desta Portaria, tal como previsto no Decreto nº 8.936, de 2016; e
f) obter ou validar de maneira automática os dados do Cadastro Base do Cidadão - CBC e
do Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica - CNPJ, quando couber;
II - quanto à experiência do usuário:
a) adequar-se à definição de serviço da Plataforma gov.br, observadas as características
listadas no art. 3º desta Portaria;
b) ter as informações sobre o serviço na Plataforma gov.br permanentemente atualizadas,
com revisão no mínimo anualmente;

c) apresentar, na página do serviço na Plataforma gov.br, em linguagem simples e adequada
a seus usuários, todas as informações necessárias para solicitação do serviço por todos os
canais de prestação existentes, em especial:
1. quem são os usuários do serviço;
2. quais os documentos necessários à obtenção do serviço;
3. quais as etapas do serviço; e
4. qual o prazo e/ou o tempo de espera para a obtenção do serviço;
d) ter todos os links disponibilizados na página do serviço na Plataforma gov.br funcionando
adequadamente;
e) disponibilizar canal para acompanhamento da solicitação do serviço pelo usuário, exceto
nos casos de serviços de resultado imediato; e
f) disponibilizar outros meios de atendimento necessários à natureza e ao público-alvo do
serviço, conforme o disposto no art. 5º do Decreto nº 8.936, de 2016, inclusive nos casos em
que o canal digital esteja inacessível ou o usuário não deseje utilizá-lo.

Padrão intermediário
Art. 19. Para atender ao padrão intermediário de qualidade, os serviços digitais abrangidos
por esta Portaria devem atender ao padrão mínimo e ainda:
I - quanto à consistência digital:
a) obter ou validar de maneira automática outros dados disponibilizados em gov.br/conecta,
quando couber;
II - quanto à experiência do usuário:
a) encaminhar o usuário diretamente ao formulário de solicitação por meio do botão "Iniciar"
na página do serviço na Plataforma gov.br;
b) observar as diretrizes de usabilidade constantes do "Guia de boas práticas para
simplificação de formulários", disponível em gov.br/governodigital, no que couber; e
c) disponibilizar canal de atendimento imediato e/ou humano para esclarecimento de dúvidas
sobre o serviço.

Padrão avançado
Art. 20. Para atender ao padrão avançado de qualidade, os serviços digitais abrangidos por
esta Portaria devem atender ao padrão intermediário e ainda:

I - quanto à consistência digital:
a) utilizar a ferramenta de notificações aos usuários de serviços públicos de que tratam o
inciso VII do art. 3º e o inciso VIII do art. 4º do Decreto nº 8.936, de 2016;
b) quando envolver cobrança de taxas do usuário, preços públicos ou equivalentes, utilizar
a ferramenta de meios de pagamentos digitais para serviços públicos desenvolvida pelo
órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal de que tratam o inciso VIII do
art. 3º e o inciso IX do art. 4º do Decreto nº 8.936, de 2016; e
c) obter ou validar de maneira automática todos os dados de que o Poder Executivo federal
já disponha, quando couber;
II - quanto à experiência do usuário:
a) unificar todas as etapas da jornada do usuário em um ambiente, plataforma ou sistema
único;
b) integrar outros serviços relacionados ou voltados para seus usuários no mesmo ambiente,
plataforma ou sistema;
c) adotar mecanismos de sugestão ou recomendação de informações e procedimentos aos
seus usuários, no que couber; e
d) ter implementado ações de melhoria decorrentes de avaliações ou sugestões realizadas
por membros do Conselho de Usuários do serviço, quando couber, conforme o disposto nos
arts. 24-C a 24-J do Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018.

Aplicação dos padrões de qualidade
Art. 21. O disposto nos arts. 18 a 20 não se aplica nos casos em que houver disposição
normativa contrária que excepcionalize o atendimento a itens específicos dos padrões de
qualidade.
Parágrafo único. Os casos excepcionais identificados, previstos ou não nesta Portaria,
deverão ser justificados pelas unidades gestoras no autodiagnóstico, incluindo a referência
à disposição normativa de que trata o caput.

Art. 22. A Secretaria de Governo Digital disponibilizará questionário para realização do
autodiagnóstico pelas unidades gestoras quanto aos padrões de qualidade de seus serviços
digitais, no endereço eletrônico: gov.br/governodigital.

§ 1º O autodiagnóstico ficará disponível na Plataforma gov.br para todas as unidades
gestoras que decidam por aplicá-lo em quaisquer de seus serviços.
§ 2º O autodiagnóstico resultará na sugestão de ações de melhoria da qualidade do serviço
para a unidade gestora, devendo as mais relevantes serem incorporadas ao Plano de
Transformação Digital do respectivo órgão.

Art. 23. A unidade gestora deverá realizar o autodiagnóstico ao menos uma vez ao ano para
os seguintes serviços:
I - serviços operacionalizados por meio de sistemas críticos definidos pelo órgão ou entidade,
conforme previsto no Acórdão nº 2077/2019 do Plenário do Tribunal de Contas da União, e
que obtiverem nota média da avaliação de satisfação dos usuários igual ou inferior a quatro
e meio por mais de três meses consecutivos;
II - serviços que obtiverem nota média da avaliação de satisfação dos usuários igual ou
inferior a quatro por mais de três meses consecutivos; ou
III - serviços que não tiverem avaliação de satisfação dos usuários ou não atingirem o
número mínimo de avaliações necessárias para validação estatística e tiverem volume de
acesso igual ou superior a cinquenta mil visualizações únicas na Plataforma gov.br em um
mês.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 24. A Secretaria de Governo Digital disponibilizará os dados coletados por meio da
ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários e do autodiagnóstico de qualidade dos
serviços digitais, devidamente anonimizados, às unidades gestoras para fins administrativos
e de execução de políticas públicas, e a órgãos e instituições de pesquisa para fins de
estudos de natureza científica, mediante solicitação.

Art. 25. O disposto nesta Portaria não dispensa a observância das orientações expedidas
pelo órgão central do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo federal atinentes à avaliação
e melhoria dos serviços.

Art. 26. Os casos omissos ou as dúvidas que forem suscitadas na execução desta Portaria
serão resolvidos pela Secretaria de Governo Digital.

Art. 27. Esta Portaria entra em vigor:
I - em 1º de agosto de 2022, quanto ao § 2º do art. 7º e aos arts. 12, 13, 22 e 23; e
II - em 1º de fevereiro de 2022, quanto aos demais dispositivos.

FERNANDO ANDRE COELHO MITKIEWICZ

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL MTP/MS Nº 14, DE 20 DE JANEIRO DE 2022

A LTERA O A NEXO I DA P ORTARIA C ONJUNTA Nº 20, DE
18

DE

JUNHO

DE

2020

(P ROCESSO

Nº

19966.100565/2020-68).

OS MINISTROS DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA E DA SAÚDE, no
uso das atribuições que lhes conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
resolvem:

Art. 1º O Anexo I da Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020, que estabelece as
medidas para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do coronavírus
(Covid-19) em ambientes de trabalho, passa a vigorar com a redação constante do Anexo
desta Portaria.

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

ONYX DORNELLES LORENZONI
Ministro de Estado do Trabalho e Previdência
MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA
LOPES
Ministro de Estado da Saúde

ANEXO
Medidas para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do coronavírus
(covid-19) em ambientes de trabalho

1. Medidas gerais
1.1 A organização deve estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a
indicação das medidas necessárias para prevenção, controle e mitigação dos riscos de
transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho.
1.1.1 As orientações ou protocolos devem estar disponíveis para os trabalhadores e
suas representações, quando solicitados.
1.2 As orientações ou protocolos devem incluir:
a) medidas de prevenção nos ambientes de trabalho, nas áreas comuns da
organização, como refeitórios, banheiros, vestiários, áreas de descanso e no transporte de
trabalhadores, quando fornecido pela organização;
b) ações para identificação precoce e afastamento dos trabalhadores com sinais e
sintomas compatíveis com a Covid-19;
c) procedimentos para que os trabalhadores possam reportar à organização, inclusive
de forma remota, sinais ou sintomas compatíveis com a Covid-19 ou contato com caso
confirmado da doença; e
d) instruções sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória.
1.2.1 As orientações ou protocolos podem incluir a promoção de vacinação, a fim de
evitar outras síndromes gripais que possam ser confundidas com a Covid-19.
1.3 A organização deve informar aos trabalhadores sobre a Covid-19, as formas de
contágio, os sinais, os sintomas e os cuidados necessários para a redução da transmissão
no ambiente de trabalho e na comunidade.

1.3.1 A organização deve estender essas informações aos trabalhadores
terceirizados e de outras organizações que adentrem o estabelecimento.
1.4 As instruções aos trabalhadores podem ser transmitidas durante treinamentos ou
por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico, cartazes e normativos
internos, evitado o uso de panfletos.

2. Conduta em relação aos casos suspeitos e confirmados da Covid-19 e seus
contratantes
2.1 Considera-se caso confirmado o trabalhador nas seguintes situações:
a) Síndrome Gripal - SG ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, conforme
definição do Ministério da Saúde, associada à anosmia (disfunção olfativa) ou à ageusia
aguda (disfunção gustatória) sem outra causa pregressa, e para o qual não foi possível
confirmar Covid-19 por outro critério;
b) SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar de caso confirmado
de Covid-19, nos quatorze dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas;
c) SG ou SRAG com resultado de exame laboratorial que confirme Covid-19, de
acordo com as orientações do Ministério da Saúde;
d) indivíduo assintomático com resultado de exame laboratorial que confirme Covid19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde; ou
e) SG ou SRAG ou óbito por SRAG para o qual não foi possível confirmar Covid-19
por critério laboratorial, mas que apresente alterações nos exames de imagem de pulmão
sugestivas de Covid-19, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde.
2.2 Considera-se caso suspeito todo o trabalhador que apresente quadro compatível
com SG ou SRAG, conforme definição do Ministério da Saúde.
2.2.1 É considerado trabalhador com quadro de SG aquele com pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas:
I - febre (mesmo que referida);
II - tosse;
III - dificuldade respiratória;
IV - distúrbios olfativos e gustativos;
V - calafrios;
VI - dor de garganta e de cabeça;

VII - coriza; ou
VIII - diarreia.
2.2.2. É considerado trabalhador com quadro de SRAG aquele que além da SG
apresente:
I - dispneia e/ou desconforto respiratório ou pressão ou dor persistente no tórax; ou
II - saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada
(cianose) dos lábios ou no rosto.
2.3 Considera-se contatante próximo de caso confirmado da Covid-19 o trabalhador
assintomático que esteve próximo de caso confirmado de Covid-19, entre dois dias antes e
dez dias após o início dos sinais ou sintomas ou a data da coleta do exame de confirmação
laboratorial (caso confirmado assintomático) do caso, em uma das situações:
a) teve contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância,
com um caso confirmado, sem ambos utilizarem máscara facial ou a utilizarem de forma
incorreta;
b) teve um contato físico direto, como aperto de mãos, abraços ou outros tipos de
contato com pessoa com caso confirmado;
c) permaneceu a menos de um metro de distância durante transporte por mais de
quinze minutos; ou
d) compartilhou o mesmo ambiente domiciliar com um caso confirmado, incluídos
dormitórios e alojamentos.
2.4 Considera-se contatante próximo de caso suspeito da Covid-19 o trabalhador
assintomático que teve contato com caso suspeito de Covid-19, entre dois dias antes e dez
dias após o início dos sintomas do caso, em uma das situações:
a) teve contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância
sem ambos utilizarem máscara facial ou utilizarem de forma incorreta;
b) teve contato físico direto com pessoa com caso suspeito; ou
c) compartilhou ambiente domiciliar com um caso suspeito, incluídos dormitórios e
alojamentos.
2.5 A organização deve afastar das atividades laborais presenciais, por dez dias, os
trabalhadores considerados casos confirmados de Covid-19.

2.5.1 A organização pode reduzir o afastamento desses trabalhadores das atividades
laborais presenciais para sete dias desde que estejam sem febre há 24 horas, sem o uso de
medicamento antitérmicos, e com remissão dos sinais e sintomas respiratórios.
2.5.2 A organização deve considerar como primeiro dia de isolamento de caso
confirmado o dia seguinte ao dia do início dos sintomas ou da coleta do teste por método
molecular (RT-PCR ou RT-LAMP) ou do teste de antígeno.
2.6 A organização deve afastar das atividades laborais presenciais, por dez dias, os
trabalhadores considerados contatantes próximos de casos confirmados de Covid-19.
2.6.1 O período de afastamento dos contatantes próximos de caso confirmado de
Covid-19 deve ser considerado a partir do último dia de contato entre os contatantes
próximos e o caso confirmado.
2.6.2 A organização pode reduzir o afastamento desses trabalhadores das atividades
laborais presenciais para sete dias desde que tenha sido realizado teste por método
molecular (RT-PCR ou RT-LAMP) ou teste de antígeno a partir do quinto dia após o contato,
se o resultado do teste for negativo.
2.6.3 Os contatantes próximos que residem com caso confirmado de Covid-19 devem
apresentar documento comprobatório da doença do caso confirmado.
2.7 A organização deve afastar das atividades laborais presenciais, por dez dias, os
trabalhadores considerados casos suspeitos de Covid-19.
2.7.1 A organização pode reduzir o afastamento desses trabalhadores das atividades
laborais presenciais para sete dias desde que estejam sem febre há 24 horas, sem o uso de
medicamento antitérmicos, e com remissão dos sinais e sintomas respiratórios.
2.7.2 A organização deve considerar como primeiro dia de isolamento de caso
suspeito o dia seguinte ao dia do início dos sintomas.
2.8 A organização deve orientar seus empregados afastados do trabalho nos termos
dos itens 2.5, 2.6 e 2.7 a permanecer em suas residências, assegurada a manutenção da
remuneração durante o afastamento.
2.9 A organização deve estabelecer procedimentos para identificação de casos
suspeitos, incluídos canais para comunicação com os trabalhadores referente ao
aparecimento de sinais ou sintomas compatíveis com a Covid-19, e sobre contato com caso
confirmado ou suspeito da Covid-19, admitidas enquetes, por meio físico ou eletrônico,
contato telefônico ou canais de atendimento eletrônico.

2.10 A organização deve levantar informações sobre os contatantes próximos, as
atividades, o local de trabalho e as áreas comuns frequentadas pelo trabalhador suspeito ou
confirmado da Covid-19.
2.11 Os contatantes próximos de caso suspeito da Covid-19 devem ser informados
sobre o caso e orientados a relatar imediatamente à organização o surgimento de qualquer
sinal ou sintoma relacionado à doença, descritos no item 2.2.
2.12 A organização deve, na ocorrência de casos suspeitos ou confirmados da Covid19, reavaliar a implementação das medidas de prevenção indicadas.
2.13 A organização deve manter registro atualizado à disposição dos órgãos de
fiscalização com informações sobre:
a) trabalhadores por faixa etária;
b) trabalhadores com condições clínicas de risco para desenvolvimento de
complicações que podem estar relacionadas a quadros mais graves da Covid-19, de acordo
com o subitem 2.13.1, não permitida a especificação da doença e preservado o sigilo;
c) casos suspeitos;
d) casos confirmados;
e) trabalhadores contatantes próximos afastados; e
f) medidas tomadas para a adequação dos ambientes de trabalho para a prevenção
da Covid-19.
2.13.1 São consideradas condições clínicas de risco para desenvolvimento de
complicações da COVID-19: cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência
cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial
sistêmica descompensada); pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de
oxigênio, portadores de asma moderada/grave, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica DPOC); imunodeprimidos; doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
diabéticos, conforme juízo clínico, e gestantes de alto risco.
2.14 A organização deve encaminhar para o ambulatório médico da organização,
quando existente, os casos suspeitos para avaliação e acompanhamento adequado.
2.14.1 O atendimento de trabalhadores sintomáticos deve ser separado dos demais
e fornecida máscara cirúrgica a todos os trabalhadores a partir da chegada no ambulatório.

3. Higiene das mãos e etiqueta respiratória
3.1 Todos os trabalhadores devem ser orientados sobre a higienização correta e
frequente das mãos com utilização de água e sabonete ou, caso não seja possível a lavagem
das mãos, com sanitizante adequado como álcool a 70%.
3.2 Devem ser adotados procedimentos para que, na medida do possível, os
trabalhadores evitem tocar superfícies com alta frequência de contato, como botões de
elevador, maçanetas e corrimãos.
3.3 Devem ser disponibilizados recursos para a higienização das mãos próximos aos
locais de trabalho, incluído água, sabonete líquido, toalha de papel descartável e lixeira, cuja
abertura não demande contato manual, ou sanitizante adequado para as mãos, como álcool
a 70%.
3.4 Deve haver orientação sobre o não compartilhamento de toalhas e produtos de
uso pessoal.
3.5 Os trabalhadores devem ser orientados sobre evitar tocar boca, nariz, olhos e
rosto com as mãos e sobre praticar etiqueta respiratória, incluído utilizar lenço descartável
para higiene nasal, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir e higienizar as mãos após espirrar
ou tossir.

4. Distanciamento social
4.1 A organização deve adotar medidas para aumentar o distanciamento e diminuir o
contato pessoal entre trabalhadores e entre esses e o público externo, com orientações para
que se evitem contatos próximo como abraços, apertos de mão e conversações
desnecessárias.
4.2 Deve ser mantida distância mínima de um metro entre os trabalhadores e entre
os trabalhadores e o público.
4.2.1 Se o distanciamento físico de ao menos um metro não puder ser implementado
para reduzir o risco de transmissão entre trabalhadores, clientes, usuários, contratados e
visitantes, além das demais medidas previstas neste Anexo, deve-se:
a) para as atividades desenvolvidas em postos fixos de trabalho, manter o uso de
máscara cirúrgica ou de tecido, observado o item 8 e seus subitens, e adotar divisórias
impermeáveis ou fornecer proteção facial do tipo viseira plástica (face shield) ou óculos de
proteção; e

b) para as demais atividades, manter o uso de máscara cirúrgica ou de tecido,
observado o item 8 e seus subitens.
4.2.2 Medidas alternativas podem ser adotadas com base em análise de risco,
realizada pela organização.
4.3 Devem ser adotadas medidas para limitação de ocupação de elevadores, escadas
e ambientes restritos, incluídas instalações sanitárias e vestiários.
4.4 A organização deve demarcar e reorganizar os locais e espaços para filas e
esperas com, no mínimo, um metro de distância entre as pessoas.
4.5 A organização deve adotar medidas para evitar aglomerações nos ambientes de
trabalho.
4.6 Pode ser adotado teletrabalho ou em trabalho remoto, a critério do empregador,
observando as orientações das autoridades de saúde.

5. Higiene e limpeza dos ambientes
5.1 A organização deve promover a higienização e limpeza dos locais de trabalho e
áreas comuns no intervalo entre turnos ou sempre que houver a designação de um
trabalhador para ocupar o posto de trabalho de outro.
5.2 Deve-se aumentar a frequência dos procedimentos de limpeza e higienização de
instalações sanitárias e vestiários, além de pontos de grande contato como teclados,
corrimãos, maçanetas, terminais de pagamento, botoeiras de elevadores, mesas e cadeiras.

6. Ventilação dos locais de trabalho e áreas comuns
6.1 A ventilação natural dos locais de trabalho e das áreas comuns deve ser
privilegiada como medida para aumentar ao máximo a exaustão e a troca de ar dos recintos,
observada a viabilidade técnica oiu operacional.
6.2 Em ambientes climatizados, a organização deve utilizar o modo de renovação de
ar do equipamento, a fim de evitar a recirculação de ar interior.
6.2.1 As manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos de climatização
devem ser realizadas em atendimento às orientações dos fabricantes e às normas técnicas
vigentes.

6.2.2 Quando utilizado sistema de climatização do tipo split, recomenda-se que as
portas e janelas sejam mantidas abertas ou que seja adicionado sistema de renovação de
ar, observada a viabilidade técnica ou operacional.
6.3 Os sistemas de exaustão instalados devem ser mantidos em funcionamento
durante o horário de expediente.

7. Trabalhadores do grupo de risco
7.1 Os trabalhadores com 60 anos ou mais ou que apresentem condições clínicas de
risco para desenvolvimento de complicações da COVID-19, de acordo com o subitem 2.12.1,
devem receber atenção especial, podendo ser adotado teletrabalho ou em trabalho remoto
a critério do empregador.
7.1.1 A organização deve fornecer a esses trabalhadores máscaras cirúrgicas ou
máscaras do tipo PFF2 (N95) ou equivalentes, quando não adotado o teletrabalho ou
trabalho remoto.

8. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e outros equipamentos de proteção
8.1 Devem ser criados ou revisados os procedimentos de uso, higienização,
acondicionamento e descarte dos EPI e outros equipamentos de proteção utilizados na
organização, a fim de evitar os riscos gerados pela Covid-19.
8.1.1 A organização deve orientar os trabalhadores sobre o uso, higienização,
descarte e substituição das máscaras, higienização das mãos antes e após o seu uso, e,
inclusive, limitações de sua proteção contra a Covid-19, seguidas as orientações do
fabricante, quando houver, e as recomendações pertinentes dos Ministérios do Trabalho e
Previdência e da Saúde.
8.1.2 As máscaras cirúrgicas e de tecido não são consideradas EPI nos termos
definidos na Norma Regulamentadora nº 6 - Equipamentos de Proteção Individual e não
substituem os EPI para proteção respiratória, quando indicado seu uso.
8.2 Máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser fornecidas para todos os
trabalhadores e seu uso exigido em ambientes compartilhados ou naqueles em que haja
contato com outros trabalhadores ou público.
8.2.1 As máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser substituídas, no mínimo, a cada
quatro horas de uso ou quando estiverem sujas ou úmidas.

8.2.2 As máscaras de tecido devem ser confeccionadas e higienizadas de acordo com
as recomendações do Ministério da Saúde.
8.2.3 As máscaras de tecido devem ser higienizadas pela organização, após cada
jornada de trabalho, ou pelo trabalhador sob orientação da organização.
8.3 Os EPI e outros equipamentos de proteção não podem ser compartilhados entre
trabalhadores durante as atividades.
8.3.1 Os EPI e outros equipamentos de proteção que permitam higienização e
desinfecção somente poderão ser reutilizados após a higienização.
8.4 Os profissionais responsáveis pela triagem ou pré-triagem dos trabalhadores, os
trabalhadores da lavanderia (área suja) e que realizam atividades de limpeza em sanitários
e áreas de vivências devem receber EPI de acordo com os riscos a que estejam expostos,
em conformidade com as orientações e regulamentações dos Ministérios do Trabalho e
Previdência e da Saúde.
8.5 Os profissionais do serviço médico da organização, quando houver, devem
receber EPI ou outros equipamentos de proteção, de acordo com os riscos, incluindo
proteção respiratória tipo máscara PFF2 (N95), em conformidade com as orientações e
regulamentos do Ministério do Trabalho e Previdência e do Ministério da Saúde.

9. Refeitórios e bebedouros
9.1 É vedado o compartilhamento de copos, pratos e talheres, sem higienização.
9.2 Devem ser implementadas medidas de controle, como:
a) higienização das mãos antes de se servir ou fornecimento de luvas descartáveis;
b) higienização ou troca frequentes de utensílios de cozinha de uso compartilhado,
como conchas, pegadores e colheres;
c) instalação de protetor salivar sobre as estruturas de autosserviço; e
d) utilização de máscaras e orientações para evitar conversas durante o serviço.
9.3 A organização deve realizar limpeza e desinfecção frequentes das superfícies das
mesas, bancadas e cadeiras.
9.4 A organização deve promover nos refeitórios espaçamento mínimo de um metro
entre as pessoas na fila, com marcação e delimitação de espaços, e nas mesas, com
orientação para o cumprimento das recomendações de etiqueta respiratória e para que
sejam evitadas conversas.

9.4.1 Quando o distanciamento frontal ou transversal não for observado nas mesas,
devem ser utilizadas barreiras físicas que possuam altura de, no mínimo, um metro e
cinquenta centímetros em relação ao solo.
9.5 A organização deve distribuir os trabalhadores em diferentes horários nos locais
de refeição.
9.6 Deve ser entregue jogo de utensílios higienizados, como talheres e guardanapo
de papel, embalados individualmente.
9.7 Todos os bebedouros do tipo jato inclinado devem ser adaptados de modo que
somente seja possível o consumo de água com o uso de copo descartável ou recipiente de
uso individual.

10. Vestiários
10.1 Deve-se evitar aglomeração de trabalhadores na entrada, na saída e durante a
utilização do vestiário.
10.1.1 A organização deve orientar os trabalhadores para manter a distância de um
metro entre si durante a sua utilização.
10.2 A organização deve orientar os trabalhadores sobre a ordem de
desparamentação de vestimentas e equipamentos, de modo que o último equipamento de
proteção a ser retirado seja a máscara.
10.3 Devem ser disponibilizados pia com água e sabonete líquido e toalha descartável
ou dispensadores de sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70%, na entrada e
na saída dos vestiários.

11. Transporte de trabalhadores fornecido pela organização
11.1 Devem ser implantados procedimentos para comunicação, identificação e
afastamento de trabalhadores com sintomas da Covid-19 antes do embarque no transporte
para o trabalho, quando fornecido pelo empregador, de maneira a impedir o embarque de
pessoas sintomáticas ou contatantes próximos de casos confirmados de Covid-19, incluídos
terceirizados da organização de fretamento.
11.2 O embarque de trabalhadores no veículo deve ser condicionado ao uso de
máscara de proteção, que deve ser utilizada durante toda a permanência no veículo.

11.3 Os trabalhadores devem ser orientados a evitar aglomeração no embarque e no
desembarque do veículo de transporte, e devem ser implantadas medidas que garantam
distanciamento mínimo de um metro entre eles.
11.4 A organização deve obedecer a capacidade máxima de lotação de passageiros,
limitada ao número de assentos do veículo.
11.5 Deve-se manter preferencialmente a ventilação natural dentro dos veículos e,
quando for necessária a utilização do sistema de ar-condicionado, deve-se evitar a
recirculação do ar.
11.6 Os assentos e demais superfícies do veículo mais frequentemente tocadas pelos
trabalhadores devem ser higienizados regularmente.
11.7 Os motoristas devem higienizar frequentemente as mãos e o seu posto de
trabalho, inclusive o volante e superfícies mais frequentemente tocadas.
11.8 A organização deve manter registro dos trabalhadores que utilizam o transporte,
listados por veículo e viagem.

12. Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
(SESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
12.1 SESMT e CIPA, quando existentes, devem participar das ações de prevenção
implementadas pela organização.
12.2 Os trabalhadores de atendimento de saúde do SESMT, como enfermeiros,
auxiliares e médicos, devem receber EPI de acordo com os riscos a que estejam expostos,
em conformidade com as orientações e regulamentações dos Ministérios do Trabalho e
Previdência e da Saúde.

13. Medidas para retomada das atividades
13.1 Quando houver a paralisação das atividades de determinado setor ou do próprio
estabelecimento, decorrente da Covid-19 devem ser adotados os seguintes procedimentos
antes do retorno das atividades:
a) assegurar a adoção das medidas de prevenção previstas neste Anexo e que
possíveis situações que possam ter favorecido a contaminação dos trabalhadores nos
ambientes de trabalho tenham sido corrigidas;

b) higienizar e desinfectar o local de trabalho, as áreas comuns e os veículos
utilizados;
c) reforçar a comunicação aos trabalhadores sobre as medidas de prevenção à Covid19; e
d) reforçar o monitoramento dos trabalhadores para garantir o afastamento dos casos
confirmados, suspeitos e contatantes próximos de casos confirmados da Covid-19.
13.1.1 Não deve ser exigida testagem laboratorial para a Covid-19 de todos os
trabalhadores como condição para retomada das atividades do setor ou do estabelecimento
por não haver, até o momento da edição deste Anexo, recomendação técnica para esse
procedimento.
13.1.1.1 Quando adotada a testagem de trabalhadores, esta deve ser realizada de
acordo com as recomendações do Ministério da Saúde em relação à indicação, metodologia
e interpretação dos resultados.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

RESOLUÇÃO CD/ANPD Nº 2, DE 27 DE JANEIRO DE 2022

A PROVA O R EGULAMENTO DE APLICAÇÃO DA L EI Nº
13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, L EI G ERAL DE
P ROTEÇÃO DE D ADOS P ESSOAIS (LGPD), PARA
AGENTES DE TRATAMENTO DE PEQUENO PORTE .

O CONSELHO DIRETOR DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS (ANPD), com base nas competências previstas no art. 55-J, inciso XVIII, da Lei nº
13.709, de 14 de agosto de 2018, no art. 2º, inciso XVIII, do Anexo I do Decreto nº 10.474,
de 26 de agosto de 2020, no art. 5º, inciso I do Regimento Interno da ANPD, tendo em vista
a deliberação tomada no Circuito Deliberativo nº 04/2022, e pelo que consta no processo
00261.000054/2021-37, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regulamento de aplicação da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), para agentes de tratamento de pequeno
porte.

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

WALDEMAR GONÇALVES ORTUNHO JUNIOR
Diretor-Presidente

ANEXO I
REGULAMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018,
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD), PARA AGENTES
DE TRATAMENTO DE PEQUENO PORTE

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este regulamento tem por objetivo regulamentar a aplicação da Lei nº 13.709, de 14
de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), para agentes de
tratamento de pequeno porte, com base nas competências previstas no art. 55-J, inciso
XVIII, da referida Lei.
Parágrafo único. Este regulamento não se aplica ao tratamento de dados pessoais
realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, bem
como nas demais hipóteses previstas no art. 4º da LGPD.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para efeitos deste regulamento são adotadas as seguintes definições:
I - agentes de tratamento de pequeno porte: microempresas, empresas de pequeno porte,
startups, pessoas jurídicas de direito privado, inclusive sem fins lucrativos, nos termos da
legislação vigente, bem como pessoas naturais e entes privados despersonalizados que
realizam tratamento de dados pessoais, assumindo obrigações típicas de controlador ou de
operador;
II - microempresas e empresas de pequeno porte: sociedade empresária, sociedade simples,
sociedade limitada unipessoal, nos termos do art. 41 da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de
2021, e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), incluído o microempreendedor individual, devidamente registrados no

Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que se enquadre
nos termos do art. 3º e 18-A, §1º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
III -startups: organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente,
cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou
serviços ofertados, que atendam aos critérios previstos no Capítulo II da Lei Complementar
nº 182, de 1º de junho de 2021; e
IV - zonas acessíveis ao público: espaços abertos ao público, como praças, centros
comerciais, vias públicas, estações de ônibus, de metrô e de trem, aeroportos, portos,
bibliotecas públicas, dentre outros.

Art. 3º Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto neste
Regulamento os agentes de tratamento de pequeno porte que:
I - realizem tratamento de alto risco para os titulares, ressalvada a hipótese prevista no art.
8º;
II - aufiram receita bruta superior ao limite estabelecido no art. 3º, II, da Lei Complementar
nº 123, de 2006 ou, no caso de startups, no art. 4º, § 1º, I, da Lei Complementar nº 182, de
2021; ou
III - pertençam a grupo econômico de fato ou de direito, cuja receita global ultrapasse os
limites referidos no inciso II, conforme o caso.

CAPÍTULO III
DO TRATAMENTO DE ALTO RISCO

Art. 4º Para fins deste regulamento, e sem prejuízo do disposto no art. 16, será considerado
de alto risco o tratamento de dados pessoais que atender cumulativamente a pelo menos
um critério geral e um critério específico, dentre os a seguir indicados:
I - critérios gerais:
a) tratamento de dados pessoais em larga escala; ou
b) tratamento de dados pessoais que possa afetar significativamente interesses e direitos
fundamentais dos titulares;
II - critérios específicos:
a) uso de tecnologias emergentes ou inovadoras;

b) vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público;
c) decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais,
inclusive aquelas destinadas a definir o perfil pessoal, profissional, de saúde, de consumo e
de crédito ou os aspectos da personalidade do titular; ou
d) utilização de dados pessoais sensíveis ou de dados pessoais de crianças, de
adolescentes e de idosos.
§ 1º O tratamento de dados pessoais em larga escala será caracterizado quando abranger
número significativo de titulares, considerando-se, ainda, o volume de dados envolvidos,
bem como a duração, a frequência e a extensão geográfica do tratamento realizado.
§ 2º O tratamento de dados pessoais que possa afetar significativamente interesses e
direitos fundamentais será caracterizado, dentre outras situações, naquelas em que a
atividade de tratamento puder impedir o exercício de direitos ou a utilização de um serviço,
assim como ocasionar danos materiais ou morais aos titulares, tais como discriminação,
violação à integridade física, ao direito à imagem e à reputação, fraudes financeiras ou roubo
de identidade.
§ 3º A ANPD poderá disponibilizar guias e orientações com o objetivo de auxiliar os agentes
de tratamento de pequeno porte na avaliação do tratamento de alto risco.

Art. 5º Caberá ao agente de tratamento de pequeno porte, quando solicitado pela ANPD,
comprovar que se enquadra nas disposições do art. 2º e do art. 3º deste regulamento em
até quinze dias.

TÍTULO II
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELOS AGENTES DE TRATAMENTO
DE PEQUENO PORTE

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º A dispensa ou flexibilização das obrigações dispostas neste regulamento não isenta
os agentes de tratamento de pequeno porte do cumprimento dos demais dispositivos da
LGPD, inclusive das bases legais e dos princípios, de outras disposições legais,

regulamentares e contratuais relativas à proteção de dados pessoais, bem como direitos dos
titulares.

CAPÍTULO II
DAS OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE TRATAMENTO DE PEQUENO PORTE

Seção I
Das obrigações relacionadas aos direitos do titular

Art. 7º Os agentes de tratamento de pequeno porte devem disponibilizar informações sobre
o tratamento de dados pessoais e atender às requisições dos titulares em conformidade com
o disposto nos arts. 9º e 18 da LGPD, por meio:
I - eletrônico;
II - impresso; ou
III - qualquer outro que assegure os direitos previstos na LGPD e o acesso facilitado às
informações pelos titulares.

Art. 8º Fica facultado aos agentes de tratamento de pequeno porte, inclusive àqueles que
realizem tratamento de alto risco, organizarem-se por meio de entidades de representação
da atividade empresarial, por pessoas jurídicas ou por pessoas naturais para fins de
negociação, mediação e conciliação de reclamações apresentadas por titulares de dados.

Seção II
Do Registro das Atividades de Tratamento

Art. 9º Os agentes de tratamento de pequeno porte podem cumprir a obrigação de
elaboração e manutenção de registro das operações de tratamento de dados pessoais,
constante do art. 37 da LGPD, de forma simplificada.
Parágrafo único. A ANPD fornecerá modelo para o registro simplificado de que trata o
caput.

Seção III
Das Comunicações dos Incidentes de Segurança

Art. 10. A ANPD disporá sobre flexibilização ou procedimento simplificado de comunicação
de incidente de segurança para agentes de tratamento de pequeno porte, nos termos da
regulamentação específica.

Seção IV
Do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais

Art. 11. Os agentes de tratamento de pequeno porte não são obrigados a indicar o
encarregado pelo tratamento de dados pessoais exigido no art. 41 da LGPD.
§ 1º O agente de tratamento de pequeno porte que não indicar um encarregado deve
disponibilizar um canal de comunicação com o titular de dados para atender o disposto no
art. 41, § 2º, I da LGPD.
§ 2º A indicação de encarregado por parte dos agentes de tratamento de pequeno porte será
considerada política de boas práticas e governança para fins do disposto no art. 52, §1º, IX
da LGPD.

Seção V
Da Segurança e das Boas Práticas

Art. 12. Os agentes de tratamento de pequeno porte devem adotar medidas administrativas
e técnicas essenciais e necessárias, com base em requisitos mínimos de segurança da
informação para proteção dos dados pessoais, considerando, ainda, o nível de risco à
privacidade dos titulares de dados e a realidade do agente de tratamento.
Parágrafo único. O atendimento às recomendações e às boas práticas de prevenção e
segurança divulgadas pela ANPD, inclusive por meio de guias orientativos, será considerado
como observância ao disposto no art. 52, §1º, VIII da LGPD.

Art. 13. Os agentes de tratamento de pequeno porte podem estabelecer política simplificada
de segurança da informação, que contemple requisitos essenciais e necessários para o

tratamento de dados pessoais, com o objetivo de protegê-los de acessos não autorizados e
de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilícito.
§ 1º A política simplificada de segurança da informação deve levar em consideração os
custos de implementação, bem como a estrutura, a escala e o volume das operações do
agente de tratamento de pequeno porte.
§ 2º A ANPD considerará a existência de política simplificada de segurança da informação
para fins do disposto no art. 6º, X e no art. 52, §1º, VIII e IX da LGPD.

TÍTULO III
DOS PRAZOS DIFERENCIADOS

Art. 14. Aos agentes de tratamento de pequeno porte será concedido prazo em dobro:
I - no atendimento das solicitações dos titulares referentes ao tratamento de seus dados
pessoais, conforme previsto no art. 18, §§ 3º e 5º da LGPD, nos termos de regulamentação
específica;
II - na comunicação à ANPD e ao titular da ocorrência de incidente de segurança que possa
acarretar risco ou dano relevante aos titulares, nos termos de regulamentação específica,
exceto quando houver potencial comprometimento à integridade física ou moral dos titulares
ou à segurança nacional, devendo, nesses casos, a comunicação atender aos prazos
conferidos aos demais agentes de tratamento, conforme os termos da mencionada
regulamentação;
III - no fornecimento de declaração clara e completa, prevista no art. 19, II da LGPD;
IV - em relação aos prazos estabelecidos nos normativos próprios para a apresentação de
informações, documentos, relatórios e registros solicitados pela ANPD a outros agentes de
tratamento.
Parágrafo único. Os prazos não dispostos neste regulamento para agentes de tratamento
de pequeno porte serão determinados por regulamentação específica.

Art. 15. Os agentes de tratamento de pequeno porte podem fornecer a declaração
simplificada de que trata o art. 19, I, da LGPD no prazo de até quinze dias, contados da data
do requerimento do titular.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. A ANPD poderá determinar ao agente de tratamento de pequeno porte o
cumprimento

das

obrigações

dispensadas

ou

flexibilizadas

neste

regulamento,

considerando as circunstâncias relevantes da situação, tais como a natureza ou o volume
das operações, bem como os riscos para os titulares.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA MTP Nº 91, DE 18 DE JANEIRO DE 2022

A LTERA O A NEXO I DA P ORTARIA /MTP Nº 667, DE 8 DE
NOVEMBRO DE

2021.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, resolve:

Art. 1º O Anexo I da Portaria/MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021, passa a vigorar na
forma do Anexo I a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 1º de fevereiro de 2022.

ONYX DORNELLES LORENZONI

ANEXO I
Tabela das Multas Administrativas com Critérios Fixos de Cálculo (Valores em Reais - R$)

Capitulação da

Natureza
Obrigatoriedade

infração
da

CTPS
Anotação
desabonadora

na

CTPS
Falta

registro

CLT, art.13

Base legal

CLT, art. 55

4º

R$
402,53

5º, c/c art. 52 201,27
Por

de
CLT, art. 47

13.467, de 2017
registro

Observações

CLT, art. 29, § CLT, art. 29, § R$

empregado - Lei nº CLT, art. 41

Falta

Critério

R$

empregado

não

registrado, acrescido de

3.000,00 igual

valor

em

cada

empregado

não

reincidência
de

empregado - Lei nº
13.467, de 2017 -

Por
CLT, art. 41

CLT, art. 47, R$

registrado, acrescido de

§1º

igual

800,00

ME/EPP

valor

em

cada

reincidência

Falta de atualização
ou

preenchimento CLT, art. 41,

incompleto LRE/FRE parágrafo

CLT, art. 47-A

- Lei nº 13.467, de único

R$

Por

empregado

600,00

prejudicado

2017
Venda CTPS (igual ou
semelhante)
Extravios
inutilização CTPS

ou

CLT, art. 51

CLT, art. 51

CLT, art. 52

CLT, art. 52

R$
1.207,60
R$
201,27
Por

Férias

CLT, art. 129
ao art. 152

CLT, art. 153

R$
170,26

empregado

em

situação irregular, dobrado
em caso de reincidência,
embaraço ou resistência à
fiscalização, emprego de

artifício ou simulação com
o objetivo de fraudar a lei
Por menor irregular até o
Trabalho do menor
(criança, adolescente
e aprendiz)

máximo de R$ 2.012,66,
CLT, art. 402
ao art. 441

CLT, art. 434

R$

salvo

no

caso

de

402,53

reincidência, em que esse
total poderá ser elevado ao
dobro

Anotação indevida na
CTPS do menor

CLT, art. 435

Contrato individual de CLT, art. 442
trabalho

ao art. 508

Atraso pagamento de CLT, art. 459,
salário

§ 1º

Não

pagamento

verbas

rescisórias

prazo previsto

com atraso até 30
dias
Entrega de CAGED
com atraso de 31 até
60 dias

art. 4º, Lei nº
7.855,

de

1989

402,53
R$
402,53

Dobrado na reincidência

R$

Por

170,26

prejudicado

Por

§ 6º

prejudicado

de 1962, c/c
Lei nº 4.749,
de 1965

Entrega de CAGED

CLT, art. 510

R$

CLT, art. 477, CLT, art. 477, R$

Lei nº 4.090,
13º salário

CLT, art. 435

Lei nº 4.923,
de 1965

Lei nº 4.923,
de 1965

§ 8º

Lei nº 7.855,
de 1989, art.
3º

170,26

R$
170,26

Por

empregado

trabalhador

prejudicado, dobrado na
reincidência

Lei nº 4.923,
de 1965, art. R$ 4,47 Por empregado
10
Lei nº 4.923,
de 1965, art. R$ 6,71 Por empregado
10

trabalhador

Entrega de CAGED
com atraso acima de
60 dias

Lei nº 4.923,
de 1965

Lei nº 5.811,

Atividade petrolífera

de 1972

Lei nº 4.923,
de 1965, art. R$ 13,42 Por empregado
10
Lei nº 7.855,
de 1989, art.
3º

R$
170,26

Por

trabalhador

prejudicado, dobrado na
reincidência

Lei nº 5.889,
de 1989, art.
Lei nº 5.889,

Trabalhador rural

de 1973

18

com

redação dada
pela MPV nº
2164-41,

R$

Por

empregado

380,00

situação irregular

em

de

2001
Trabalhador

Lei nº 6.019,

temporário

de 1974

Lei nº 7.855,
de 1989, art.
3º

R$
170,26

Por

trabalhador

prejudicado, dobrado na
reincidência
Por menor irregular até o

Propagandista

e

vendedor de produtos
farmacêuticos

Lei nº 6.224,

máximo de R$ 2.012,66,

Lei nº 6.224, de 1975, art. R$

salvo

de 1975, art. 3º 4º, c/c CLT, 402,53

reincidência, em que esse

art. 434

no

caso

de

total poderá ser elevado ao
dobro

Propagandista

e Lei nº 6.224,

vendedor de produtos de 1975, art.
farmacêuticos

Vale-transporte

2º,caput

Lei nº 7.418,
de 1985

Lei nº 6.224,
de 1975, art. R$
4º, c/c CLT, 402,53

Dobrado na reincidência

art. 510
Lei nº 7.855,
de 1989, art.
3º

R$
170,26

Por

trabalhador

prejudicado, dobrado na
reincidência

Contrato de trabalho Lei nº 9.601, Lei nº 9.601,
por

prazo de 1998, art. 3º de 1998, art.

determinado

e art. 4º

Trabalhador avulso

Cooperativa

de 2009

de Lei nº 12.690,

trabalho

Programa

Lei nº 12.023,

de 2012

Seguro- Lei nº 13.189,

Emprego

de 2015

Prática

Lei nº 9.029,

discriminatória

de 1995

7º
Lei nº 12.023,
de 2009, art.
10
Lei nº 12.690,
de 2012, Art.
17, § 1º

R$
532,05

R$

Por

500,00

prejudicado

R$
500,00

Lei nº 13.189,
de 2015, Art. 100%
8º, §1º

trabalhador

Por

avulso

trabalhador

prejudicado, dobrada na
reincidência
Percentual incidente sobre
os recursos recebidos do
FAT. Aplicada em dobro no
caso de fraude

Lei nº 9.029,

10 (dez) vezes o maior

de 1995, art.

salário

3º, inciso I

empregador

pago

pelo
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.099, DE 28 DE JANEIRO DE 2022

I NSTITUI O P ROGRAMA N ACIONAL DE P RESTAÇÃO DE
S ERVIÇO C IVIL V OLUNTÁRIO E O P RÊMIO P ORTAS
A BERTAS .

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário,
vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, com o objetivo de:
I - reduzir os impactos sociais e no mercado de trabalho causados pela pandemia dacovid19;
II - auxiliar na inclusão produtiva do jovem no mercado de trabalho e na sua qualificação
profissional;
III - incentivar os Municípios a ofertar atividades de interesse público, sem vínculo
empregatício ou profissional de qualquer natureza; e
IV - promover a ocupação entre o público-alvo do Programa.
§ 1º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, serão consideradas atividades de
interesse público aquelas identificadas pelo Município com a finalidade de cumprir os
objetivos do Programa, desde que a conveniência e a oportunidade da sua escolha sejam
fundamentadas pelo gestor municipal.
§ 2º Poderão ser beneficiários do Programa:
I - pessoas com idade entre dezoito e vinte e nove anos; e
II - pessoas com idade superior a cinquenta anos sem vínculo formal de emprego há mais
de vinte e quatro meses.
§ 3º Terão prioridade para aderir ao Programa aqueles trabalhadores que:
I - forem beneficiários dos programas de transferência de renda de que trata a Lei nº 14.284,
de 29 de dezembro de 2021, ou de outros que venham a substituí-los; ou
II - pertencerem à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, cuja renda
mensal seja de até dois salários mínimos.
§ 4º O Programa terá duração até 31 de dezembro de 2022.

CAPÍTULO II
DA SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS, DA DEFINIÇÃO DA JORNADA E DA QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

Art. 2º O Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário será ofertado pelos
Municípios por meio de processo seletivo público simplificado.
§ 1º O processo seletivo público de que trata o caput terá ampla divulgação, inclusive por
meio de publicação no Diário Oficial municipal, prescindirá da realização de concurso público
e observará os princípios que regem a administração pública, nos termos do disposto no art.
37 da Constituição.
§ 2º A jornada máxima de desempenho de atividades do Programa pelo beneficiário será de
vinte e duas horas semanais, limitada a oito horas diárias.

Art. 3º Aos beneficiários do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário será
assegurada pelo Município a oferta de cursos de formação inicial e continuada ou de
qualificação profissional com carga horária mínima de doze horas para cada trinta dias de
permanência no Programa e carga horária máxima de cem horas anuais.
§ 1º Observado o disposto no caput, os cursos de formação inicial e continuada ou de
qualificação profissional poderão ser realizados em dias ou em meses específicos no
decorrer da participação no Programa, sem prejuízo das demais atividades.
§ 2º A qualificação de que trata o caput será prestada pelas seguintes entidades:
I - Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários -Senai, de que trata o Decreto-Lei nº
4.048, de 22 de janeiro de 1942;
II - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, de que trata o Decreto-Lei nº
8.621, de 10 de janeiro de 1946;
III - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar, de que trata a Lei nº 8.315, de 23 de
dezembro de 1991;
IV - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat, de que trata a Lei nº 8.706,
de 14 de setembro de 1993;
V - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop, de que trata a Medida
Provisória nº 2.168-40, de 24 de agosto de 2001; e

VI - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, de que trata a Lei
nº 8.029, de 12 de abril de 1990.
§ 3º A indicação das vagas para qualificação profissional será realizada pelo Poder Executivo
do Município ofertante e direcionada às entidades a que se refere § 2º com atuação no
referido Município, observada a relação entre a qualificação pretendida e a atuação
finalística do serviço escolhido.
§ 4º Na hipótese de inexistência de unidade das entidades a que se refere o § 2º no
Município, poderá ser indicado serviço que atue em outro Município do mesmo Estado.
§ 5º Os cursos de que trata o caput poderão ser ofertados nas seguintes modalidades:
I - presencial;
II - semipresencial; ou
III - remota.
§ 6º O planejamento da qualificação a ser ofertada considerará as principais atividades
econômicas e produtivas do Município, com vistas a aumentar a empregabilidade e o
empreendedorismo dos beneficiários.

Art. 4º Para fins de aplicação do disposto no art. 12, compete às entidades de que trata o §
2º do art. 3º:
I - verificar a frequência e o aproveitamento dos beneficiários; e
II - comunicar ao Município os casos em que os beneficiários tiverem aproveitamento
insuficiente ou frequência inferior à mínima estabelecida.

Art. 5º É facultada aos Municípios a oferta dos cursos de qualificação profissional por
instituições de formação técnico-profissional municipais ou a celebração de convênios e
acordos com outras entidades para a oferta de cursos de formação inicial e continuada ou
de qualificação profissional no âmbito do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil
Voluntário.

Art. 6º O Poder Executivo do Município disporá sobre:
I - a oferta de vagas de atividades de interesse público;
II - as atividades executadas pelos beneficiários;
III - a operacionalização administrativa, financeira e orçamentária do Programa;

IV - o valor do auxílio pecuniário de natureza indenizatória ao beneficiário, a título de bolsa,
pelo desempenho das atividades;
V - a forma de pagamento de vale-transporte, previsto na Lei nº 7.418, de 16 de dezembro
de 1985, ou o oferecimento de outra forma de transporte gratuito;
VI - a contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor dos beneficiários; e
VII - a carga horária do curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional,
observado o disposto no art. 3º.
§ 1º O valor da bolsa a que se refere o inciso IV do caput observará o valor equivalente ao
salário mínimo por hora e considerará o total de horas despendidas em atividades de
qualificação profissional e de serviços executadas no âmbito do Programa.
§ 2º Não poderão ser executadas pelos beneficiários no âmbito do Programa atividades:
I - insalubres;
II - perigosas; ou
III - que configurem substituição de servidores ou de empregados públicos do Município na
execução de atividades:
a) privativas de profissões regulamentadas; ou
b) de competência de cargos ou empregos públicos pertencentes ao Município ou a pessoa
jurídica a ele pertencente.

Art. 7º A eventual concessão de benefícios relacionados à alimentação, entre outros de
natureza indenizatória, não descaracteriza a relação jurídica estabelecida entre o Município
ofertante e o beneficiário.

Art. 8º O valor pago a título de vale-transporte não será descontado da bolsa de que trata o
inciso IV do caput do art. 6º.

Art. 9º O pagamento da bolsa de que trata o inciso IV do caput do art. 6º poderá ser efetuado
por meio de conta do tipo poupança social digital, nos termos do disposto na Lei nº 14.075,
de 22 de outubro de 2020, com as seguintes características:
I - dispensa de apresentação de documentos pelo beneficiário;
II - isenção de cobrança de tarifas de manutenção;

III - direito a, no mínimo, três transferências eletrônicas para conta mantida em instituição
financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil e a um saque ao mês, sem custo;
e
IV - vedação de emissão de cheque.
§ 1º É vedado às instituições financeiras, independentemente da modalidade de conta
utilizada para pagamento da bolsa de que trata o inciso IV do caput do art. 6º, efetuar
descontos, compensações ou pagamentos de débitos de qualquer natureza, ainda que para
recompor saldo negativo ou saldar dívidas preexistentes, que impliquem a redução do valor
da bolsa.
§ 2º Os recursos relativos à bolsa de que trata o inciso IV do caput do art. 6º creditados e
não movimentados no prazo de um ano, contado da data do depósito, retornarão para o
Município responsável pelo pagamento.
§ 3º Os custos operacionais relativos ao pagamento da bolsa de que trata o inciso IV do
caput do art. 6º serão assumidos pelo Município perante as instituições financeiras
operadoras.

CAPÍTULO III
DAS HIPÓTESES DE DESLIGAMENTO

Art. 10. O beneficiário será desligado do Programa nas seguintes hipóteses:
I - admissão em emprego, na forma prevista no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
II - frequência inferior à mínima estabelecida no ato a que se refere o inciso VII do caput do
art. 6º; ou
III - aproveitamento insuficiente.
Parágrafo único. O edital de seleção pública municipal poderá prever outras hipóteses de
desligamento do Programa.

CAPÍTULO IV
DO PRÊMIO PORTAS ABERTAS

Art. 11. Fica instituído o Prêmio Portas Abertas, com a finalidade de reconhecer e
condecorar os Municípios que se destacarem na implementação do Programa Nacional de
Prestação de Serviço Civil Voluntário.
§ 1º O regulamento do Prêmio Portas Abertas será editado pelo Ministério do Trabalho e
Previdência, do qual constarão, no mínimo:
I - os critérios de avaliação;
II - as categorias; e
III - as ações laureadas.
§ 2º O Ministério do Trabalho e Previdência coordenará a implementação do Prêmio Portas
Abertas.
§ 3º As despesas decorrentes da execução do Prêmio Portas Abertas serão custeadas por
meio de recursos oriundos de parcerias estabelecidas com entidades públicas ou privadas.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Para fins de acompanhamento, os Municípios prestarão informações sobre o
Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário ao Ministério do Trabalho e
Previdência, observado o disposto na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Art. 13. Os trabalhadores beneficiários do programa de transferência de renda de que trata
a Lei nº 14.284, de 2021, poderão receber, cumulativamente, a bolsa do Programa Nacional
de Prestação de Serviço Civil Voluntário e os benefícios do Programa Auxílio Brasil.
§ 1º O pagamento da bolsa de que trata o caput não gera, por si só, a interrupção do
pagamento dos benefícios previstos na Lei nº 14.284, de 2021, e serão observadas as
demais condições de manutenção no Programa.
§ 2º Os valores transferidos aos trabalhadores beneficiários do Programa não serão
considerados como renda no âmbito do CadÚnico.

Art. 14. Não poderão participar do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil
Voluntário aqueles que receberem Benefício de Prestação Continuada do Regime Geral de
Previdência Social ou dos Regimes Próprios de Previdência Social.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica ao pagamento de pensão por morte ou
auxílio-acidente.

Art. 15. O Ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá editar normas
complementares para a execução do disposto nesta Medida Provisória.

Art. 16. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 28 de janeiro de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Onyx Lorenzoni
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SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA F EDERAL DO BRASIL

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.063, DE 27 DE JANEIRO DE 2022

D ISPÕE
PERANTE

SOBRE
A

O

PARCELAMENTO

DE

DÉBITOS

S ECRETARIA E SPECIAL DA R ECEITA

F EDERAL DO B RASIL DE QUE TRATAM OS ARTS . 10 A
10-B, 11 A 13 E 14 A 14-F DA L EI Nº 10.522, DE 19 DE
JULHO DE

2022.

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial

da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e
tendo em vista o disposto nos arts. 10 a 10-B, 11 a 13 e 14 a 14-F da Lei nº 10.522, de 19
de julho de 2002, resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre o parcelamento de débitos administrados pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) de que tratam os arts. 10 a 10-B, 11
a 13 e 14 a 14-F da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

CAPÍTULO II
DOS DÉBITOS PASSÍVEIS DE PARCELAMENTO

Art. 2º O sujeito passivo poderá requerer o parcelamento, em até 60 (sessenta) prestações
mensais e sucessivas, dos débitos de qualquer natureza perante a RFB, desde que já
vencidos na data da formalização do respectivo requerimento, nos termos do Capítulo III.
§ 1º O disposto no caput não se aplica às multas de ofício, cujo parcelamento poderá ser
requerido antes da data de seu vencimento.
§ 2º O parcelamento de débitos sujeitos a legislação que permita o pagamento em quotas
será permitido somente se o respectivo requerimento for formalizado depois do vencimento
da 1ª (primeira) quota.
§ 3º O requerimento de parcelamento de determinado período de apuração deverá abranger
todas as quotas não pagas, vencidas ou não, considerado o saldo do débito na data de
vencimento da 1ª (primeira) quota.
§ 4º A formalização do requerimento de parcelamento de débitos cuja exigibilidade esteja
suspensa em decorrência da aplicação dos incisos III a V do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), deverá ser precedida da desistência
das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por
objeto os débitos que serão parcelados, e da renúncia a quaisquer alegações de direito sobre
as quais se fundem as referidas impugnações ou recursos e ações judiciais.

CAPÍTULO III
DA FORMALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO

Art. 3º O requerimento de parcelamento deverá ser formalizado no Portal do Centro Virtual
de Atendimento (Portal e-CAC), acessível nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.995,
de 24 de novembro de 2020, por meio do site da RFB na Internet, no endereço eletrônico
<https://gov.br/receitafederal/pt-br>, observado o disposto no § 3º.
§ 1º Deverão ser formalizados requerimentos distintos para:
I - os débitos relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas
a título de substituição e às contribuições devidas a terceiros, assim considerados outras
entidades e fundos, que forem recolhidos por meio da Guia da Previdência Social (GPS); e
II - os débitos relativos aos demais tributos administrados pela RFB que forem recolhidos
por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).
§ 2º No caso dos débitos a que se refere o inciso I do § 1º, o sujeito passivo deverá, ao final
do preenchimento do requerimento, imprimir o formulário de autorização de débito em conta
corrente e comparecer à respectiva agência bancária para agendar o débito das prestações.
§ 3º O requerimento de parcelamento deverá ser formalizado por meio de processo digital,
a ser aberto no e-CAC, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 2.022, de 16 de abril de
2021, nas hipóteses de:
I - não ser possível a formalização do requerimento pela Internet;
II - parcelamento de débitos dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios; ou
III - parcelamento especial concedido a empresas em recuperação judicial, observado o
disposto no art. 22.
§ 4º Na hipótese prevista no § 3º, o requerimento do parcelamento deverá ser:
I - formalizado em modelo próprio, nos termos do Anexo I, II ou III, nos casos referidos,
respectivamente, nos incisos I, II e III do referido parágrafo;
II - assinado pelo devedor ou por seu representante legal com poderes especiais, nos termos
da lei; e
III - instruído com:
a) Darf ou GPS que comprove o pagamento da 1ª (primeira) prestação, de acordo com o
montante confessado e o prazo pretendido;

b) documento de constituição da pessoa jurídica ou equiparada, com as respectivas
alterações que permitam identificar os responsáveis por sua gestão;
c) documento de identificação da pessoa física ou, no caso de espólio, do inventariante, do
titular de empresa individual ou, se sociedade, do representante legal indicado no ato
constitutivo ou do procurador legalmente habilitado, se for o caso;
d) Autorização para Débito em Conta de Prestações de Parcelamento, na forma prevista no
Anexo IV, exceto no caso previsto no inciso II do § 3º;
e) ato de nomeação ou de posse do representante, no caso de requerimento de
parcelamento para os estados, o Distrito Federal ou os municípios; e
f) na hipótese de parcelamento de débitos objeto de ação judicial que suspenda sua
exigibilidade, comprovação do pedido de desistência de ações judiciais e da renúncia às
alegações de direito, devidamente protocolado.
§ 5º O requerimento do parcelamento implica:
I - confissão extrajudicial irrevogável e irretratável da dívida, nos termos dos arts. 389 e 395
da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil; e
II - expresso consentimento do sujeito passivo, nos termos do § 5º do art. 23 do Decreto nº
70.235, de 6 de março de 1972, de que todas as comunicações e notificações relativas ao
parcelamento a ele dirigidas serão enviadas por meio do Portal e-CAC e de que é sua
responsabilidade acompanhar periodicamente a situação do parcelamento.
§ 6º Cada requerimento apresentado dará origem a um único parcelamento, com todos os
débitos negociados, observado o disposto no § 8º do art. 22.

Art. 4º As dívidas das Câmaras Municipais, das Assembleias Legislativas, da Câmara
Legislativa e dos Poderes Judiciários serão parceladas em nome do estado, do Distrito
Federal ou do município a que estão vinculados, com a utilização do respectivo número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Art. 5º O parcelamento dos débitos relativos às contribuições a que se referem as alíneas
"a", "b" ou "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, inclusive os decorrentes
de reclamatórias trabalhistas, devidas por contribuinte individual ou segurado especial, fica
condicionado ao cadastramento prévio do respectivo débito na unidade de atendimento da

RFB com jurisdição sobre seu domicílio tributário, na forma prevista no § 1º do art. 464 da
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.
§ 1º O cadastramento prévio a que se refere o caput deverá ser feito mediante apresentação
do requerimento de Lançamento de Débito Confessado (LDC), conforme modelo constante
do Anexo V.
§ 2º A apresentação do requerimento a que se refere o § 1º implica confissão extrajudicial
irrevogável e irretratável da dívida, nos termos dos arts. 389 e 395 da Lei nº 13.105, de 2015
- Código de Processo Civil.
§ 3º O cadastramento dos débitos, inclusive apurados em reclamatória trabalhista,
conciliação prévia, convenção, acordo ou dissídio coletivo, será realizado com base nos
dados informados no requerimento a que se refere o § 1º.
§ 4º No caso de parcelamento de débitos decorrentes de reclamatórias trabalhistas, o sujeito
passivo deverá prestar as informações correspondentes na Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), em
observância ao disposto no art. 105 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009, ou na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades e Fundos (DCTFWeb), de que trata a Instrução Normativa RFB nº 2.005, de 29
de janeiro de 2021, conforme o período de apuração a que se refira o débito.
§ 5º Para fins de contagem de tempo de contribuição, inclusive para cumprimento do período
de carência a que se refere o art. 25 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, as prestações
pagas pelo contribuinte individual ou pelo segurado especial em cumprimento de acordo de
parcelamento celebrado nos termos desta Instrução Normativa serão computadas somente
depois da quitação total do parcelamento.
§ 6º Depois de efetuado o cadastramento prévio do débito nos termos do caput, o sujeito
passivo deverá formalizar o parcelamento pela Internet, na forma prevista no art. 3º.
§ 7º O disposto neste artigo aplica-se aos débitos sob responsabilidade de empregador
doméstico com vencimentos anteriores a novembro de 2015.

CAPÍTULO IV
DO DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO

Art. 6º O deferimento do requerimento de parcelamento formalizado de acordo com os arts.
3º a 5º fica condicionado ao pagamento da 1ª (primeira) parcela.

Art. 7º Depois de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da formalização
do requerimento, sem que tenha havido manifestação por parte da RFB, o parcelamento
será automaticamente deferido, desde que tenha sido efetuado o pagamento da 1ª (primeira)
parcela e o requerente tenha cumprido os requisitos estabelecidos por esta Instrução
Normativa.
§ 1º Será considerado sem efeito o requerimento de parcelamento caso o pagamento da 1ª
(primeira) parcela não tenha sido realizado tempestivamente.
§ 2º Ficam suspensos a exigibilidade do crédito e os efeitos do registro do devedor no
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), nos termos
do inciso II do caput do art. 7º da Lei nº 10.522, de 2002, relativos a débitos incluídos em
requerimento de parcelamento deferido.

CAPÍTULO V
DA CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS

Art. 8º A dívida a ser parcelada será consolidada na data do requerimento do parcelamento.
§ 1º Para fins do disposto no caput, considera-se dívida consolidada o somatório dos débitos
a serem parcelados, incluídos os acréscimos legais vencidos até a data do requerimento do
parcelamento.
§ 2º Será aplicada sobre o montante da dívida consolidada a multa de mora prevista no art.
61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no percentual máximo de 20% (vinte por
cento).

Art. 9º Aplicam-se às multas de lançamento de ofício as reduções previstas nos incisos II e
IV do caput do art. 6º da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, nos seguintes percentuais:

I - 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; ou
II - 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância.

CAPÍTULO VI
DO VALOR DAS PRESTAÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 10. O valor de cada prestação será obtido mediante divisão do valor da dívida
consolidada pelo número de parcelas informado no requerimento, observados os limites
mínimos de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), no caso de devedor pessoa física; e
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de devedor pessoa jurídica.
Parágrafo único. Com relação aos pedidos de parcelamento efetuados até 31 de agosto de
2022, os valores mínimos a que se refere o caput são de:
I - R$ 100,00 (cem reais), no caso de devedor pessoa física ou de débito relativo à obra de
construção civil sob responsabilidade de pessoa física;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de devedor pessoa jurídica; e
III - R$ 10,00 (dez reais), no caso do parcelamento previsto na Seção IV do Capítulo X.

Art. 11. O valor de cada prestação, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o
mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o
pagamento for efetuado.
§ 1º A partir da 2ª (segunda) parcela:
I - as prestações vencerão no último dia útil de cada mês; e
II - o pagamento deverá ser efetuado mediante:
a) débito automático em conta corrente bancária; ou

b) retenção no Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou no Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), no caso de parcelamento concedido a entes políticos.
§ 2º A prestação não liquidada no vencimento por insuficiência de saldo na conta bancária
deverá ser paga por meio de Darf ou GPS, com os acréscimos legais devidos na forma
prevista na legislação.

Seção II
Do Parcelamento de Dívidas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

Art. 12. A concessão de parcelamento aos estados, ao Distrito Federal ou aos municípios
fica condicionada à autorização formal, por parte destes, para a retenção e repasse à União
dos valores correspondentes às prestações do parcelamento contratado e às obrigações
previdenciárias correntes, inclusive aos acréscimos legais devidos, nas quotas do FPE ou
do FPM.

Art. 13 O pagamento da 1ª (primeira) prestação deverá ser efetuado em espécie, por meio
de Darf ou GPS, conforme o parcelamento se refira aos débitos previstos nos incisos I ou II
do § 1º do art. 3º.
§ 1º As retenções realizadas a partir da 2ª (segunda) prestação poderão ocorrer, dentro do
mês, em data anterior ao vencimento da prestação, conforme a legislação de repasse do
FPE ou do FPM.
§ 2º Se o valor mensal da quota do FPE ou do FPM não for suficiente para quitação da
prestação, o ente político deverá efetuar o pagamento da diferença até o vencimento da
respectiva prestação.
§ 3º A falta de pagamento da diferença nos termos do § 2º configura inadimplemento da
prestação.
§ 4º O saldo devedor das prestações ou das obrigações correntes em atraso será somado
às quotas seguintes de retenção, inclusive as relativas a meses posteriores ao do
vencimento.
§ 5º A apropriação dos valores retidos para fins de liquidação dos débitos sob
responsabilidade do estado, do Distrito Federal ou do município será feita na seguinte ordem:
I - crescente de vencimento das obrigações previdenciárias correntes em atraso;

II - crescente de vencimento das prestações do parcelamento em atraso; e
III - referente à prestação mensal do parcelamento, por ocasião do seu vencimento.
§ 6º A autorização para retenção de valores do FPE ou do FPM para liquidação de
prestações em mora não afasta a aplicação das hipóteses de rescisão previstas no art. 18.

Art. 14. O valor mensal das obrigações previdenciárias correntes a ser retido será apurado
com base na respectiva GFIP ou da DCTFWeb, conforme o caso.
§ 1º Para fins do disposto no caput, se a GFIP ou a DCTFWeb não for apresentada no prazo
legal, o valor das obrigações previdenciárias correntes será apurado com base na média das
últimas 12 (doze) competências recolhidas, sem prejuízo da cobrança, da restituição ou da
compensação de eventuais diferenças.
§ 2º O valor das obrigações previdenciárias correntes a ser retido do FPM ou do FPE será
apurado mediante somatório dos valores devidos em cada competência:
I - pelo Poder Executivo e órgãos a ele vinculados e pelo Poder Legislativo do município ou
do Distrito Federal, ainda que estes tenham número próprio de inscrição no CNPJ; ou
II - pelo Poder Executivo e órgãos a ele vinculados, pelo Poder Legislativo e pelo Poder
Judiciário do estado.

CAPÍTULO VII
DA DESISTÊNCIA DE OUTROS PARCELAMENTOS

Art. 15. O sujeito passivo que desejar parcelar, na forma desta Instrução Normativa, débitos
que já sejam objeto de outro parcelamento ativo deverá, previamente à formalização do
requerimento de parcelamento de que trata o Capítulo III, solicitar a desistência daquele, por
meio do Portal e-CAC.

Art. 16. A desistência dos parcelamentos anteriormente concedidos será considerada
irretratável e irrevogável, e:
I - deverá ser efetuada isoladamente em relação a cada parcelamento do qual o sujeito
passivo pretenda desistir;
II - abrangerá, obrigatoriamente, todos os débitos consolidados no respectivo parcelamento;
e

III - implicará a imediata rescisão daqueles, dispensada qualquer outra formalidade.

CAPÍTULO VIII
DO REPARCELAMENTO

Art. 17. Será admitido reparcelamento de débitos objeto de parcelamento anterior.
§ 1º Observados os limites mínimos estabelecidos pelo art. 10, o deferimento do
requerimento de reparcelamento de débitos fica condicionado ao recolhimento da 1ª
(primeira) prestação, em valor correspondente a:
I - 10% (dez por cento) do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de
parcelamento anterior; ou
II - 20% (vinte por cento) do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico
de reparcelamento anterior.
§ 2º O histórico de parcelamento ou de reparcelamento a que se referem os incisos I e II do
§ 1º, respectivamente, independe da modalidade de parcelamento em que o débito tenha
sido anteriormente incluído.

CAPÍTULO IX
DA RESCISÃO DO PARCELAMENTO

Art. 18. O parcelamento concedido nos termos desta Instrução Normativa será rescindido
em caso de falta de pagamento de:
I - 3 (três) prestações, consecutivas ou não; ou
II - até 2 (duas) prestações, caso todas as demais estejam pagas ou a última prestação do
parcelamento esteja vencida.
§ 1º Para fins de quitação da prestação, será desconsiderado o pagamento parcial.
§ 2º Em caso de rescisão do parcelamento, a unidade da RFB responsável por sua
concessão adotará os procedimentos necessários ao encaminhamento do débito
remanescente para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) ou para prosseguimento da
cobrança.
§ 3º A rescisão do parcelamento motivada pelo descumprimento das normas que o regulam
implicará o restabelecimento do valor da multa de ofício, mediante reversão da redução

aplicada com base no inciso I ou II do caput do art. 9º, proporcionalmente ao valor das
prestações que não foram pagas.
§ 4º O empresário ou a sociedade empresária serão excluídos da modalidade de
parcelamento concedido para empresas em recuperação judicial, prevista no inciso III do
caput do art. 19, em caso de:
I - falta de pagamento de 6 (seis) parcelas consecutivas ou de 9 (nove) parcelas alternadas;
II - falta de pagamento de 1 (uma) até 5 (cinco) parcelas, conforme o caso, se todas as
demais estiverem pagas;
III - constatação, pela RFB, de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial como
forma de fraudar o cumprimento do parcelamento, observado, no que couber, o disposto no
inciso II do parágrafo único do art. 24;
IV - decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante;
V - concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992;
VI - declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ, nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei nº
9.430, de 1996;
VII - extinção sem resolução do mérito ou de não concessão da recuperação judicial, e de
convolação desta em falência; ou
VIII - descumprimento de quaisquer das condições previstas na Seção IV do Capítulo X.
§ 5º A exclusão prevista no § 4º implica:
I - a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não pago, com o
prosseguimento das execuções fiscais relacionadas aos créditos cuja exigibilidade estava
suspensa, inclusive com a possibilidade de prática de atos de constrição e de alienação
pelos juízos que as processam, ressalvada a hipótese prevista no inciso IV;
II - a execução automática das garantias;
III - o restabelecimento em cobrança dos valores liquidados com os créditos, no caso do
parcelamento concedido na submodalidade prevista no inciso II do caput do art. 22; e
IV - a faculdade de a Fazenda Nacional requerer a convolação da recuperação judicial em
falência.

CAPÍTULO X
DAS MODALIDADES E DAS VEDAÇÕES

Seção I
Das Modalidades de Parcelamento

Art. 19. O parcelamento de que trata esta Instrução Normativa poderá ser requerido nas
seguintes modalidades:
I - parcelamento ordinário;
II - parcelamento simplificado; ou
III - parcelamento para empresas em recuperação judicial.

Seção II
Do Parcelamento Ordinário

Art. 20. Não será concedido parcelamento ordinário para pagamento de débitos relativos a:
I - tributos sujeitos a retenção na fonte, descontado de terceiros ou objeto de sub-rogação;
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a
Títulos e Valores Mobiliários (IOF), retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;
III - valores recebidos pelos agentes arrecadadores e não recolhidos aos cofres públicos;
IV - tributos devidos no registro de declaração de importação;
V - incentivos fiscais devidos ao Fundo de Investimento do Nordeste (Finor), Fundo de
Investimento da Amazônia (Finam) e Fundo de Recuperação do Estado do Espírito Santo
(Funres);
VI - pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), na forma prevista no art. 2º da Lei nº
9.430, de 1996;
VII - recolhimento mensal obrigatório da pessoa física, relativo aos rendimentos a que se
refere o art. 8º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
VIII - tributo ou outra exação qualquer, enquanto não for quitado o parcelamento anterior
relativo ao mesmo tributo ou exação, exceto em caso de deferimento do reparcelamento
previsto no art. 17;

IX - tributos devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou pessoa física com
insolvência civil decretada; ou
X - créditos tributários devidos pela incorporadora optante pelo Regime Especial Tributário
do Patrimônio de Afetação, na forma prevista no art. 4º da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de
2004.

Seção III
Do Parcelamento Simplificado

Art. 21. Poderá ser concedido parcelamento simplificado para pagamento de débitos,
aplicadas as mesmas disposições previstas nesta Instrução Normativa, exceto as vedações
estabelecidas no art. 20.

Seção IV
Do Parcelamento para Empresas em Recuperação Judicial

Art. 22. O débito tributário sob responsabilidade de empresário ou de sociedade empresária
que pleitear ou tiver deferido o processamento de recuperação judicial, nos termos dos arts.
51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, ainda que não vencido até a data
do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, constituído ou não, poderá ser
liquidado mediante opção por uma das seguintes submodalidades:
I - parcelamento em até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas, cujos valores
serão calculados de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o
valor da dívida consolidada no parcelamento:
a) da 1ª (primeira) à 12ª (décima segunda) prestação: 0,5% (cinco décimos por cento);
b) da 13ª (décima terceira) à 24ª (vigésima quarta) prestação: 0,6% (seis décimos por cento);
e
c) da 25ª (vigésima quinta) prestação em diante, percentual correspondente ao saldo
remanescente, em até 96 (noventa e seis) prestações mensais e sucessivas; ou
II - liquidação de até 30% (trinta por cento) da dívida consolidada no parcelamento com a
utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
ou com outros créditos próprios relativos a tributos administrados pela RFB, hipótese em que

o restante poderá ser parcelado em até 84 (oitenta e quatro) prestações, calculadas de modo
a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o saldo da dívida consolidada:
a) da 1ª (primeira) à 12ª (décima segunda) prestação: 0,5% (cinco décimos por cento);
b) da 13ª (décima terceira) à 24ª (vigésima quarta) prestação: 0,6% (seis décimos por cento);
e
c) da 25ª (vigésima quinta) prestação em diante, percentual correspondente ao saldo
remanescente, em até 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas.
§ 1º No cálculo dos valores das prestações de que tratam os incisos I e II do caput, deverão
ser observados os limites mínimos estabelecidos pelo art. 10.
§ 2º O débito tributário relativo aos tributos previstos nos incisos I e II do caput do art. 14 da
Lei nº 10.522, de 2002, poderá ser parcelado em até 24 (vinte e quatro) prestações mensais
e sucessivas, cujos valores serão calculados de modo a observar os seguintes percentuais
mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:
I - da 1ª (primeira) à 6ª (sexta) prestação: 3% (três por cento);
II - da 7ª (sétima) à 12ª (décima segunda) prestação: 6% (seis por cento); e
III - da 13ª (décima terceira) prestação em diante, percentual correspondente ao saldo
remanescente, em até 12 (doze) prestações mensais e sucessivas.
§ 3º As microempresas e as empresas de pequeno porte farão jus a prazos 20% (vinte por
cento) superiores àqueles regularmente concedidos às demais empresas.
§ 4º Ficam vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses
das contribuições sociais previstas na alínea "a" do inciso I e no inciso II do caput do art. 195
da Constituição.
§ 5º O valor do crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
a que se refere o inciso II do caput será determinado mediante aplicação das seguintes
alíquotas:
I - 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal;
II - 20% (vinte por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das pessoas
jurídicas de seguros privados, das pessoas jurídicas de capitalização e das pessoas jurídicas
referidas nos incisos I a VII e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de
janeiro de 2001;

III - 17% (dezessete por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das
pessoas jurídicas referidas no inciso IX do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de
2001; e
IV - 9% (nove por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das demais
pessoas jurídicas.
§ 6º A adesão ao parcelamento abrangerá a totalidade dos débitos exigíveis em nome do
empresário ou da sociedade empresária, observadas as seguintes condições e ressalvas:
I - os débitos sujeitos a outros parcelamentos ou que comprovadamente sejam objeto de
discussão judicial poderão ser excluídos, estes últimos mediante:
a) o oferecimento de garantia idônea e suficiente, aceita pela Fazenda Nacional em juízo;
ou
b) a apresentação de decisão judicial em vigor e eficaz que determine a suspensão de sua
exigibilidade;
II - a garantia prevista na alínea "a" do inciso I não poderá ser incluída no plano de
recuperação judicial, permitida a sua execução regular, inclusive por meio da expropriação,
se não houver a suspensão da exigibilidade ou a extinção do crédito em discussão judicial;
e
III - o disposto no inciso II aplica-se, também, aos depósitos judiciais regidos pela Lei nº
9.703, de 17 de novembro de 1998, e pela Lei nº 12.099, de 27 de novembro de 2009.
§ 7º A opção por uma das submodalidades previstas nos incisos I e II do caput não impede
a liquidação dos débitos por meio de outra modalidade de parcelamento instituído por lei
federal, hipótese em que será firmado ou mantido o termo de compromisso a que se refere
o art. 25, sob pena de indeferimento ou de exclusão do parcelamento, conforme o caso.
§ 8º O empresário ou a sociedade empresária em processo de recuperação judicial poderá
desistir dos parcelamentos em curso, independentemente da modalidade, e solicitar que os
respectivos débitos sejam parcelados nos termos desta Seção.
§ 9º O deferimento de parcelamento de débitos que se encontram sob discussão
administrativa ou judicial, submetidos ou não à causa legal de suspensão de exigibilidade,
fica condicionado à comprovação, pelo requerente, da desistência expressa e irrevogável da
impugnação ou recurso ou da ação judicial eventualmente interpostos, bem como de que
tenha renunciado a quaisquer alegações de direito sobre as quais estes se fundem.

Art. 23. Não será concedido parcelamento para empresário ou sociedade empresária em
recuperação judicial para pagamento de débitos relativos a:
I - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos;
II - tributos devidos no registro de declaração de importação;
III - incentivos fiscais devidos ao Finor, Finam e Funres;
IV - pagamento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL, na forma prevista no art. 2º da
Lei nº 9.430, de 1996;
V - recolhimento mensal obrigatório da pessoa física relativo a rendimentos de que trata o
art. 8º da Lei nº 7.713, de 1988;
VI - tributos devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou por pessoa física com
insolvência civil decretada; e
VII - créditos tributários devidos pela incorporadora optante pelo Regime Especial Tributário
do Patrimônio de Afetação, na forma prevista no art. 4º da Lei nº 10.931, de 2004.

Art. 24. A opção por uma das submodalidades de parcelamento previstas no caput do art.
22 será feita mediante a formalização de requerimento, nos termos do formulário constante
do Anexo I, no qual esteja incluída a totalidade dos débitos exigíveis, o qual deverá ser:
I - assinado pelo devedor ou por seu representante legal com poderes especiais, nos termos
da lei, ou pelo administrador judicial, se deferido o processamento da recuperação judicial;
e
II - instruído com os documentos previstos no § 4º do art. 3º, conforme o caso, e:
a) se deferido o processamento da recuperação judicial:
1. com o documento de identificação do administrador judicial, se pessoa física, ou do
representante legal do administrador judicial, se pessoa jurídica, ou ainda do procurador
legalmente habilitado, se for o caso;
2. com o termo de compromisso a que se refere o art. 33 da Lei nº 11.101, de 2005, se
administrador judicial pessoa jurídica; e
3. com cópia da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial; ou
b) se ainda não deferido o processamento da recuperação judicial, com cópia da petição
inicial de recuperação judicial devidamente protocolada; e

c) na hipótese prevista no § 9º do art. 22, com cópia da petição de desistência da
impugnação, do recurso interposto ou da ação judicial e cópia da petição do pedido de
renúncia, devidamente protocoladas.
Parágrafo único. O empresário ou a sociedade empresária poderá formalizar somente um
requerimento de parcelamento referente ao processo de recuperação judicial, no qual
estejam incluídos todos os débitos e processos a serem parcelados, o qual poderá dar
origem a até 5 (cinco) parcelamentos, com as seguintes características:
I - débitos previdenciários, passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de
sub-rogação, originalmente pagos mediante GPS, em até 24 (vinte e quatro) parcelas;
II - demais débitos previdenciários, originalmente pagos mediante GPS, em até 60 (sessenta)
parcelas, em virtude do disposto no § 11 do art. 195 da Constituição;
III - débitos relativos aos tributos previstos nos incisos I e II do caput do art. 14 da Lei nº
10.522, de 2002, em até 24 (vinte e quatro) parcelas;
IV - demais débitos previdenciários, originalmente pagos mediante Darf, em até 60
(sessenta) parcelas, em virtude do disposto no § 11 do art. 195 da Constituição; e
V - demais débitos, conforme tenha optado pela submodalidade prevista no inciso I ou II do
caput do art. 22.

Art. 25. A adesão ao parcelamento de que trata esta Seção fica condicionada à
apresentação de termo, no qual o empresário ou a sociedade empresária firmará o
compromisso de:
I - fornecer à RFB informações bancárias, inclusive sobre extratos de fundos ou aplicações
financeiras e sobre eventual comprometimento de recebíveis e demais ativos futuros;
II - amortizar o saldo devedor do parcelamento com percentual do produto de cada alienação
de bens e direitos integrantes do ativo não circulante realizada durante o período de vigência
do plano de recuperação judicial, sem prejuízo do disposto no inciso III do § 4º do art. 18;
III - manter a regularidade fiscal; e
IV - cumprir regularmente as obrigações para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II:
I - a amortização do saldo devedor implicará redução proporcional da quantidade de parcelas
vincendas; e

II - observado o limite máximo de 30% (trinta por cento) do produto da alienação, o percentual
a ser destinado para a amortização do parcelamento corresponderá à razão entre o valor
total do passivo fiscal e o valor total de dívidas do devedor, na data do pedido de recuperação
judicial.

Art. 26. A concessão do parcelamento não implica a liberação dos bens e direitos do devedor
ou de seus responsáveis que tenham sido constituídos em garantia dos respectivos créditos.

Art. 27. Sem prejuízo do disposto nesta Seção, aplicam-se ao parcelamento para o
empresário ou a sociedade empresária em recuperação judicial as demais condições
estabelecidas por esta Instrução Normativa, exceto quanto ao disposto no caput do art. 7º e
no § 1º do art. 17.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. O valor total dos débitos incluídos no parcelamento poderá ser revisto a qualquer
tempo, de ofício ou mediante solicitação do devedor, ainda que já concedido o parcelamento,
para fins de ajustes ou para serem feitas as correções necessárias.

Art. 29. A RFB divulgará mensalmente, em seu site na Internet, acessível no endereço
eletrônico informado no caput do art. 3º, os parcelamentos concedidos, informados o valor
parcelado, o número de parcelas e o número de inscrição do beneficiário no CNPJ ou no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Art. 30. Ficam revogadas:
I - a Instrução Normativa RFB nº 1.891, de 14 de maio de 2019;
II - a Instrução Normativa RFB nº 2.017, de 30 de março de 2021; e
III - a Instrução Normativa RFB nº 2.031, de 24 de junho de 2021.

Art. 31. Esta Instrução Normativa será publicada no Diário Oficial da União e entrará em
vigor em 1º de fevereiro de 2022.

JULIO CESAR VIEIRA GOMES
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 2, DE 24 DE JANEIRO DE 2022

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
RENDIMENTOS

DE

RESIDENTES

OU

DOMICILIADOS

NO

EXTERIOR.

COMPANHIAS DE NAVEGAÇÃO AÉREA. PRESTAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS.
Os rendimentos da prestação direta de serviços no Brasil recebidos por companhias
de navegação aérea domiciliadas no exterior, de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas no Brasil, sujeitam-se ao imposto sobre a renda na fonte, de forma isolada e
definitiva, à alíquota de 15% (quinze por cento). A alíquota será de 25% (vinte e cinco por
cento) caso a companhia aérea esteja domiciliada em país ou dependência enquadrado
como de tributação favorecida.
Não será exigido o imposto incidente sobre os rendimentos auferidos pela prestação
direta de serviços no Brasil das companhias aéreas domiciliadas em países que não
tributam, em decorrência da legislação interna ou de acordos internacionais, os rendimentos
auferidos por empresas brasileiras que exercem o mesmo tipo de atividade. A isenção
independe de reconhecimento prévio por parte da RFB, competindo à companhia aérea
apresentar à fonte pagadora documentação que comprove a reciprocidade de tratamento ou
indicar o acordo internacional e os seus respectivos dispositivos que afastam a tributação,
no Brasil, dos rendimentos provenientes de fonte aqui situada. A prova de legislação
estrangeira far-se-á por cópia da lei publicada em órgão de imprensa oficial do país de
origem do rendimento, traduzida por tradutor público e autenticada pela representação
diplomática do Brasil naquele país ou submetida ao procedimento da apostila. Admite-se a
prova da reciprocidade de tratamento tributário mediante declaração da representação
diplomática do Brasil no país de origem da companhia aérea.
Dispositivos Legais: Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), art. 98;
Lei nº 9.430, de 1996, art. 85; Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização
de Documentos Públicos Estrangeiros, arts. 3º a 6º (promulgada pelo Decreto nº 8.660, de

2016); Lei nº 9.779, de 1999, art. 8º; Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/2018),
aprovado pelo Decreto nº 9.580, de 2018, arts. 746, 748, 768 e 1.042; Instrução Normativa
SRF nº 208, de 2002, art. 1º, § 2º, Parecer Normativo CST nº 250, de 1971.

CLAUDIA LUCIA PIMENTEL MARTINS DA
SILVA
Coordenadora-Geral Substituta

2. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ESTADO DE SÃO PAULO

25/01/2022 – NÚMERO 16

Não houve publicações relevantes.

26/01/2022 – NÚMERO 17

Não houve publicações relevantes.

27/01/2022 – NÚMERO 18

Não houve publicações relevantes.

28/01/2022 – NÚMERO 19

Não houve publicações relevantes.

29/01/2022 – NÚMERO 20

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 66.457, DE 28 DE JANEIRO DE 2022

R EORGANIZA
P LANEJAMENTO

S ECRETARIA

A
E

DÁ

DA

OUTRAS

F AZENDA

E

PROVIDÊNCIAS

CORRELATAS .

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:

TÍTULO I
Disposição Preliminar

Artigo 1º - A Secretaria da Fazenda e Planejamento fica reorganizada nos termos deste
decreto.

TÍTULO II
Do Campo Funcional

Artigo 2º - Constitui o campo funcional da Secretaria da Fazenda e Planejamento:
I - o assessoramento direto e imediato, na sua área de atuação, ao Governador do Estado
no desempenho de suas atribuições;
II - a formulação da política tributária do Estado;
III - a administração tributária;
IV - a gestão financeira do Tesouro e a administração da dívida;
V - as operações de financiamento e as operações junto ao mercado de capitais;
VI - a administração da área de fomento do Estado;
VII - a realização de estudos sobre a economia e as finanças públicas do Estado;
VIII - a participação na elaboração:
a) da política e do planejamento econômico do Estado;
b) da política orçamentária e de investimento do Estado;
IX - a execução do controle interno do Poder Executivo;
X - a capacitação de servidores civis do Estado de São Paulo.

TÍTULO III
Da Estrutura

CAPÍTULO I
Da Estrutura Básica

Artigo 3º - A Secretaria da Fazenda e Planejamento tem a seguinte estrutura básica:
I - Gabinete do Secretário;

II - Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte - CODECON;
III - Subsecretaria da Receita Estadual;
IV - Subsecretaria do Tesouro Estadual;
V - Coordenadoria de Tecnologia e Administração.
Parágrafo único - A Secretaria da Fazenda e Planejamento conta, ainda, com:
1. entidades vinculadas:
a) Companhia Paulista de Parcerias - CPP;
b) DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.;
c) Companhia Paulista de Securitização - CPSEC;
d) Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - COSESP;
e) Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade - INVESTE SÃO
PAULO;
f) Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP;
2. fundos de financiamento e investimento:
a) Fundo de Apoio a Contribuintes do Estado de São Paulo - FUNAC;
b) Fundo Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Social - FIDES;
c) Fundo Estadual de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico - FIDEC;
d) Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de São Paulo;
e) Fundo de Aval - FDA;
f) Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Ribeira;
3. fundos especiais de despesa:
a) Fundo de Modernização da Secretaria da Fazenda;
b) Fundo Especial da Carteira dos Advogados em Regime de Extinção - FECARE;
c) Fundo Especial da Carteira das Serventias em Regime de Extinção - FECSER.

CAPÍTULO II
Do Detalhamento da Estrutura Básica

Seção I
Do Gabinete do Secretário

Artigo 4º - Integram o Gabinete do Secretário:

I - Chefia de Gabinete;
II - Assessoria do Gabinete do Secretário;
III - Assessoria de Economia e Finanças Públicas;
IV - Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI;
V - Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC;
VI - Comitê Permanente de Gestão de Pessoas;
VII - Comissão Especial da Revolução Constitucionalista de 1932;
VIII - Comissão Técnica da Carreira de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças
Públicas - COTAN;
IX - Comissão de Ética;
X - Serviço de Informações ao Cidadão - SIC;
XI - Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA; XII - Controladoria, com:
a) Assistência Técnica de Controle de Benefícios Fiscais;
b) Assistência Técnica Ético-Disciplinar;
c) Assistência Técnica de Conformidade Interna;
d) Assistência Técnica de Relacionamento Institucional;
e) Ouvidoria, com Núcleo de Apoio Administrativo;
f) Departamento de Controle e Avaliação - DCA, com:
1. 4 (quatro) Centros de Controle e Avaliação (de I a IV);
2. 6 (seis) Centros Regionais de Controle e Avaliação (de I a VI);
3. Núcleo de Apoio Administrativo;
g) Departamento de Conformidade Interna - DCI, com:
1. 2 (dois) Centros de Conformidade Interna (I e II);
2. Núcleo de Apoio Administrativo;
h) Núcleo de Apoio Administrativo;
XIII - Corregedoria da Fiscalização Tributária - CORFISP, com:
a) Corpo Técnico;
b) Centro de Apoio Administrativo;
XIV - Departamento de Gestão Estratégica e de Projetos - DGEP, com:
a) Centro de Planejamento Estratégico e de Portfólio de Projetos;
b) Centro de Monitoramento e Avaliação;
c) Centro Administrativo e Financeiro;

d) Centro de Gestão de Processos e Soluções Estratégicas;
e) Núcleo de Apoio Administrativo;
XV - Escola de Governo, com:
a) Centro de Capacitação Intersetorial;
b) Centro de Capacitação Setorial;
c) Centro de Tecnologia Educacional, com:
1. Núcleo de Suporte a Cursos;
2. Núcleo de Educação a Distância e Audiovisual;
d) Centro de Educação Fiscal;
e) Centro de Gestão do Conhecimento, Pesquisa e Inovação;
f) Centro de Relações Institucionais, Comunicação e Eventos;
g) Centro de Gestão de Recursos Orçamentários;
h) Núcleo de Apoio Administrativo.
§ 1º - A Comissão de Ética, a que se refere o inciso IX, e a Corregedoria da Fiscalização
Tributária - CORFISP, a que se refere o inciso XIII, ambos deste artigo, são vinculadas
tecnicamente à Controladoria.
§ 2º - A Corregedoria da Fiscalização Tributária – CORFISP conta com Assistência Fiscal
Técnica.
§ 3º - As áreas territoriais de atuação dos Centros Regionais de Controle e Avaliação são
fixadas em ato do Coordenador da Controladoria.

Artigo 5º - Integra ainda o Gabinete do Secretário a Consultoria Jurídica, órgão de execução
da Procuradoria Geral do Estado.

Artigo 6º - Subordinam-se ao Chefe de Gabinete:
I - Assistência Técnica;
II - Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas - GSPOFP;
III - Núcleo de Apoio Administrativo.

Seção II
Da Subsecretaria da Receita Estadual

Artigo 7º - A Subsecretaria da Receita Estadual é integrada por:
I - Coordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados e
Atendimento;
II - Coordenadoria de Consultoria Tributária e Contencioso Administrativo Tributário;
III - Departamento de Estudos de Política Tributária, com Núcleo de Apoio Administrativo;
IV - Núcleo de Apoio Administrativo.

Artigo 8º - A Coordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados
e Atendimento tem a seguinte estrutura:
I - Diretoria de Fiscalização, com:
a) Assistências Fiscais;
b) Núcleo de Apoio Administrativo;
II - Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, com:
a) Assistências Fiscais;
b) Núcleo de Apoio ao Controle e Saneamento;
c) Núcleo de Apoio Administrativo;
III - Diretoria de Inteligência de Dados, com:
a) Assistências Fiscais;
b) Núcleo de Apoio Administrativo;
IV - Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade, com:
a) Assistências Fiscais;
b) Central de Pronto Atendimento;
c) Núcleo de Apoio Administrativo;
V - 18 (dezoito) Delegacias Regionais Tributárias, cada uma com:
a) Núcleo Fiscal de Cobrança;
b) Postos Fiscais, com Serviços de Pronto Atendimento - SPA;
c) Núcleos de Serviços Especializados;
d) Núcleo de Apoio Administrativo;
VI - Núcleo de Apoio Administrativo.

§ 1º - As Delegacias Regionais Tributárias têm suas sedes fixadas na seguinte
conformidade:
1. DRTC-I, II e III, em São Paulo;
2. DRT-2, em Santos;
3. DRT-3, em Taubaté;
4. DRT-4, em Sorocaba;
5. DRT-5, em Campinas;
6. DRT-6, em Ribeirão Preto;
7. DRT-7, em Bauru;
8. DRT-8, em São José do Rio Preto;
9. DRT-9, em Araçatuba;
10. DRT-10, em Presidente Prudente;
11. DRT-11, em Marília;
12. DRT-12, em São Bernardo do Campo;
13. DRT-13, em Guarulhos;
14. DRT-14, em Osasco;
15. DRT-15, em Araraquara;
16. DRT-16, em Jundiaí.
§ 2º - São fixadas em ato do Coordenador de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação,
Inteligência de Dados e Atendimento:
1. a distribuição de até 12 (doze) Assistências Fiscais entre as Diretorias referidas nos
incisos I a IV deste artigo;
2. as áreas territoriais de atuação das Delegacias de que trata o § 1º deste artigo;
3. a quantidade de Postos Fiscais, de Serviços de Pronto Atendimento - SPA e de Núcleos
de Serviços Especializados, bem como as respectivas áreas territoriais de atuação, desde
que não implique em acréscimo de despesas.

Artigo 9º - A Coordenadoria de Consultoria Tributária e Contencioso Administrativo
Tributário tem a seguinte estrutura:
I - Consultoria Tributária, com:
a) 5 (cinco) Assistências Fiscais;
b) Núcleo de Apoio Administrativo;

II - Tribunal de Impostos e Taxas - TIT;
III - Diretoria da Representação Fiscal;
IV - Núcleo de Apoio Administrativo.
Artigo 10 – A Subsecretaria da Receita Estadual conta com 9 (nove) Assistências Fiscais
Técnicas, distribuídas na seguinte conformidade:
I – 4 (quatro) para a Subsecretaria;
II – 2 (duas) para a Coordenadoria de Consultoria Tributária e Contencioso Administrativo
Tributário;
III - 3 (três) para o Departamento de Estudos de Política Tributária.
Parágrafo único - A critério do responsável pela Subsecretaria da Receita Estadual, a
Subsecretaria, as Coordenadorias, o Departamento, as Diretorias, a Consultoria Tributária,
o Tribunal de Impostos e Taxas - TIT, as Delegacias Regionais Tributárias e as Delegacias
Tributárias de Julgamento regulamentadas pelo Decreto nº 54.486, de 26 de junho de 2009,
poderão contar, cada um, com Assistências Fiscais Técnicas além daquelas previstas no
“caput” deste artigo.

Seção III
Da Subsecretaria do Tesouro Estadual

Artigo 11 - A Subsecretaria do Tesouro Estadual é integrada por:
I - Coordenadoria da Administração Financeira - CAF;
II - Contadoria Geral do Estado - CGE; III - Núcleo de Apoio Administrativo.

Artigo 12 - A Coordenadoria da Administração Financeira - CAF tem a seguinte estrutura:
I - Departamento de Finanças do Estado - DFE, com:
a) Centro de Planejamento e Controle Financeiro;
b) Centro de Programação e Execução Orçamentária e Financeira;
c) Centro de Gestão da Administração Geral do Estado;
d) Centro de Gestão da Conta Única do Estado;
e) Centro de Previsão e Acompanhamento da Receita Orçamentária do Estado;
f) Núcleo de Apoio Administrativo;

II - Departamento de Despesa de Pessoal do Estado - DDPE, com:
a) Centro de Processamento da Folha de Pagamento;
b) Centro de Informações ao Poder Judiciário;
c) 1º Centro de Despesa de Pessoal - CDPe-1 - Capital;
d) 2º Centro de Despesa de Pessoal - CDPe-2 - Capital;
e) 3º Centro de Despesa de Pessoal - CDPe-3 - Capital;
f) Centro Regional de Despesa de Pessoal - CRDPe - Santos;
g) Centro Regional de Despesa de Pessoal - CRDPe - Taubaté;
h) Centro Regional de Despesa de Pessoal - CRDPe - Sorocaba;
i) Centro Regional de Despesa de Pessoal - CRDPe - Campinas;
j) Centro Regional de Despesa de Pessoal - CRDPe - Ribeirão Preto;
k) Centro Regional de Despesa de Pessoal - CRDPe - Bauru;
l) Centro Regional de Despesa de Pessoal - CRDPe - São José do Rio Preto;
m) Centro Regional de Despesa de Pessoal - CRDPe - Araçatuba;
n) Centro Regional de Despesa de Pessoal - CRDPe - Presidente Prudente;
o) Centro Regional de Despesa de Pessoal - CRDPe - Araraquara;
p) Núcleo de Apoio Administrativo;
III - Departamento de Gestão da Dívida e Haveres do Estado, com:
a) Centro de Gestão da Regularidade Fiscal e Previdenciária;
b) Centro de Acompanhamento e Gestão de Contratos de Dívida;
c) Centro de Gestão Estratégica da Dívida;
d) Centro de Gestão de Haveres do Estado;
e) Núcleo de Apoio Administrativo;
IV - Núcleo de Apoio Administrativo.
Parágrafo único - Os Centros de Despesa de Pessoal de que tratam as alíneas “c”, “d” e
“e” do inciso II deste artigo contam, cada um, com 2 (dois) Núcleos de Despesa, assim
denominados:
1. 1º Núcleo de Despesa do CDPe-1;
2. 2º Núcleo de Despesa do CDPe-1;
3. 1º Núcleo de Despesa do CDPe-2;
4. 2º Núcleo de Despesa do CDPe-2;
5. 1º Núcleo de Despesa do CDPe-3;

6. 2º Núcleo de Despesa do CDPe-3.

Artigo 13 - Contadoria Geral do Estado - CGE tem a seguinte estrutura:
I - Departamento de Normas e Acompanhamento Contábil, com:
a) Centro de Normas Contábeis;
b) Centro de Acompanhamento e Atendimento Contábil;
c) Núcleo de Apoio Administrativo;
II - Departamento de Análise, Informações e Sistemas Contábeis, com:
a) Centro de Análise de Informações Contábeis e Fiscais;
b) Centro de Consolidação do Balanço e das Contas do Governador;
c) Centro de Sistemas Contábeis e de Custos;
d) Núcleo de Apoio Administrativo;
III - Núcleo de Apoio Administrativo.

Seção IV
Da Coordenadoria de Tecnologia e Administração

Artigo 14 - A Coordenadoria de Tecnologia e Administração tem a seguinte estrutura:
I - Departamento de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas, com:
a) Centro de Gestão Estratégica de Pessoas, com:
1. Núcleo de Qualidade de Vida;
2. Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas;
b) Centro de Vida Funcional, com:
1. Núcleo de Cargos e Funções;
2. Núcleo de Benefícios e Vantagens;
3. Núcleo de Avaliações;
c) Centro de Relacionamento com o Servidor;
d) Centro de Assistência à Saúde;
e) Centro de Legislação de Pessoal;
f) Núcleo de Suporte Tecnológico;
g) Núcleo de Apoio Administrativo;
II - Departamento de Orçamento e Finanças, com:

a) Centro de Orçamento e Custos;
b) Centro de Execução Financeira, com:
1. Núcleo de Despesa de Bens e Serviços;
2. Núcleo de Adiantamentos, Diárias e Ressarcimento de Despesas;
3. Núcleo de Restituições;
4. Núcleo de Pagamento de Utilidades Públicas e Outros Serviços;
c) Núcleo de Apoio Administrativo;
III - Departamento de Suprimentos e Infraestrutura, com:
a) Centro de Suprimentos, com:
1. Núcleo de Compras;
2. Núcleo de Contratos;
3. Núcleo de Almoxarifado;
4. Núcleo de Patrimônio;
b) Centro de Projetos e Manutenção Geral, com:
1. Núcleo de Gestão de Projetos e Obras;
2. Núcleo de Manutenção;
c) Centro de Comunicações Administrativas e de Segurança, com:
1. Núcleo de Portaria e Segurança;
2. Núcleo de Correspondência;
3. Núcleo de Protocolo e Arquivo;
d) Centro de Transportes, com:
1. Núcleo de Controle de Frota;
2. Núcleo de Operação de Subfrota;
e) 3 (três) Núcleos de Administração da Capital;
f) Núcleo de Apoio Administrativo;
IV - Departamento de Tecnologia da Informação, com:
a) Assistência de Gestão de Fornecedores e Custos;
b) Assistência de Comunicação e Capacitação;
c) Centro de Governança de Tecnologia da Informação, com:
1. Assistência de Normativos, Padrões e Processos;
2. Assistência de Projetos, Produtos e Portfólios;
3. Assistência de Gestão de Segurança, Riscos e Conformidade;

d) Centro de Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação;
e) Centro de Desenvolvimento de Produtos, com:
1. 4 (quatro) Núcleos de Desenvolvimento de Soluções (de I a IV);
2. Núcleo de Implantação e Sustentação de Sistemas;
f) Centro de Arquitetura de Produtos, com:
1. Assistência de Arquitetura de Produtos;
2. Assistência de Suporte ao Desenvolvimento e à Operação;
g) Centro de Ciência de Dados, com:
1. Assistência de Administração e Qualidade de Dados;
2. Assistência de Inteligência de Negócio;
3. Assistência de Inteligência Artificial;
h) Centro de Atendimento de Serviços de Tecnologia da Informação, com:
1. Núcleo de Equipamentos e Aplicações ao Usuário;
2. Núcleo de Serviços ao Usuário;
3. Núcleo de Serviços de Administração Geral do Estado;
4. 3 (três) Núcleos de Suporte à Tecnologia da Informação;
i) Centro de Operações de Tecnologia da Informação, com:
1. Núcleo de Implantação de Soluções de Tecnologia da Informação;
2. Núcleo de Monitoração, Planejamento e Controle de Produção;
3. Núcleo de Sistemas Operacionais;
4. Núcleo de Banco de Dados;
j) Centro de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, com:
1. Assistência de Redes;
2. Núcleo de “Data Center” e Segurança Operacional;
3. Núcleo de Armazenamento e Servidores;
4. Núcleo de Infraestrutura, Operação e Governança de Tecnologia da Informação, em
Campinas;
k) Núcleo de Apoio Administrativo;
V - Departamento de Administração Regional, com:
a) Centro Regional de Administração de Santos;
b) Centro Regional de Administração de Taubaté;
c) Centro Regional de Administração de Sorocaba;

d) Centro Regional de Administração de Campinas;
e) Centro Regional de Administração de Ribeirão Preto;
f) Centro Regional de Administração de Bauru;
g) Centro Regional de Administração de São José do Rio Preto;
h) Centro Regional de Administração de Araçatuba;
i) Centro Regional de Administração de Presidente Prudente;
j) Centro Regional de Administração de Marília;
k) Centro Regional de Administração do ABCD;
l) Centro Regional de Administração de Guarulhos;
m) Centro Regional de Administração de Osasco;
n) Centro Regional de Administração de Araraquara;
o) Centro Regional de Administração de Jundiaí;
p) Núcleo de Apoio Administrativo;
VI - Núcleo de Apoio Administrativo.
§ 1º - São fixadas em ato do Coordenador de Tecnologia e Administração as unidades a
serem atendidas pelos Centros Regionais de Administração, do Departamento de
Administração Regional.
§ 2º - Os Centros Regionais de Administração contam, cada um, com:
1. Núcleo de Recursos Humanos, vinculado tecnicamente ao Departamento de Recursos
Humanos e de Gestão de Pessoas;
2. Núcleo de Finanças, vinculado tecnicamente ao Departamento de Orçamento e Finanças;
3. Núcleo de Suprimentos e Infraestrutura, vinculado tecnicamente ao Departamento de
Suprimentos e Infraestrutura;
4. Núcleo de Suporte à Tecnologia da Informação, vinculado tecnicamente ao Departamento
de Tecnologia da Informação.

Seção V
Dos Comitês de Movimentação

Artigo 15 - O Gabinete do Secretário, as Subsecretarias, a Controladoria e a Coordenadoria
de Tecnologia e Administração contam, cada um, com 1 (um) Comitê de Movimentação.
Seção VI Das Unidades Gestoras de Projetos

Artigo 16 - As unidades a seguir relacionadas contam, cada uma, com Unidade Gestora de
Projetos - UGP:
I - Controladoria;
II - Departamento de Gestão Estratégica e de Projetos - DGEP;
III - Escola de Governo;
IV - Coordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados e
Atendimento;
V - Coordenadoria de Consultoria Tributária e Contencioso Administrativo Tributário;
VI - Coordenadoria da Administração Financeira - CAF;
VII - Contadoria Geral do Estado - CGE;
VII - Coordenadoria de Tecnologia e Administração.
Parágrafo único - As Unidades Gestoras de Projetos não se caracterizam como unidades
administrativas.

Seção VII
Das Assistências Técnicas, das Assistências Fiscais Técnicas e dos Serviços de Pronto
Atendimento - SPA

Artigo 17 - As unidades a seguir relacionadas contam, cada uma, com Assistência Técnica:
I - a Ouvidoria;
II - o Departamento de Controle e Avaliação - DCA;
III - o Departamento de Conformidade Interna – DCI;
IV - a Corregedoria da Fiscalização Tributária - CORFISP;
V - o Departamento de Gestão Estratégica e de Projetos - DGEP;
VI - a Escola de Governo;
VII – a Subsecretaria do Tesouro Estadual;
VIII - a Coordenadoria da Administração Financeira - CAF e seus Departamentos;
IX – a Contadoria Geral do Estado - CGE e seus Departamentos;
X - a Coordenadoria de Tecnologia e Administração e seus Departamentos.

Artigo 18 - As Assistências Técnicas, as Assistências Fiscais Técnicas e os Serviços de
Pronto Atendimento - SPA não se caracterizam como unidades administrativas.

CAPÍTULO III
Dos Níveis Hierárquicos

Artigo 19 - As unidades a seguir relacionadas têm os seguintes níveis hierárquicos:
I - de Coordenadoria:
a) todas as unidades da estrutura denominadas Coordenadoria;
b) a Controladoria;
c) a Contadoria Geral do Estado - CGE;
II - de Departamento Técnico:
a) todas as unidades da estrutura denominadas Departamento;
b) todas as unidades da estrutura denominadas Diretoria;
c) a Ouvidoria;
d) a Corregedoria da Fiscalização Tributária - CORFISP;
e) a Escola de Governo;
f) a Consultoria Tributária;
g) o Tribunal de Impostos e Taxas - TIT;
III - de Divisão Técnica de Saúde, o Centro de Assistência à Saúde, do Departamento de
Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas;
IV - de Divisão Técnica:
a) todas as unidades da estrutura denominadas Centro, excetuadas as unidades de que
tratam os incisos III e V deste artigo;
b) as Assistências Fiscais;
c) as Delegacias Regionais Tributárias;
V - de Divisão, o Centro de Apoio Administrativo, da Corregedoria da Fiscalização Tributária
- CORFISP;
VI – de Serviço Técnico:
a) todas as unidades da estrutura denominadas Núcleo, excetuadas as unidades de que
tratam as alíneas "a" e "c" a "e" do inciso VII deste artigo;
b) os Postos Fiscais;
VII - de Serviço:
a) o Núcleo de Apoio ao Controle e Saneamento;
b) a Central de Pronto Atendimento;

c) o Núcleo de Controle de Frota;
d) o Núcleo de Operação de Subfrota;
e) os Núcleos de Apoio Administrativo.

TÍTULO IV
Dos Órgãos dos Sistemas

CAPÍTULO I
Do Órgão do Sistema de Comunicação do Governo do Estado de Estado de São Paulo SICOM

Artigo 20 - A Assessoria do Gabinete do Secretário é o órgão setorial do Sistema de
Comunicação do Governo do Estado de São Paulo - SICOM na Secretaria da Fazenda e
Planejamento.

CAPÍTULO II
Dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral

Seção I
Do Sistema de Administração de Pessoal

Artigo 21 - O Departamento de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas é o órgão
setorial do Sistema de Administração de Pessoal na Secretaria da Fazenda e Planejamento
e presta, também, serviços de órgão subsetorial às unidades da Pasta sediadas na Capital.

Artigo 22 - Os Núcleos de Recursos Humanos, dos Centros Regionais de Administração,
são órgãos subsetoriais do Sistema de Administração de Pessoal.

Seção II
Dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária

Artigo 23 - O Departamento de Finanças do Estado - DFE, da Coordenadoria da
Administração Financeira – CAF, é o órgão central do Sistema de Administração Financeira.

Artigo 24 - O Departamento de Orçamento e Finanças é o órgão setorial dos Sistemas de
Administração Financeira e Orçamentária na Secretaria da Fazenda e Planejamento e
presta, também, serviços de órgão subsetorial às unidades da Pasta sediadas na Capital.

Artigo 25 - Os Núcleos de Finanças, dos Centros Regionais de Administração, são órgãos
subsetoriais dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária.

Seção III
Do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados

Artigo 26 - O Centro de Transportes, do Departamento de Suprimentos e Infraestrutura, é o
órgão setorial do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados e presta,
também, serviços de órgão subsetorial às unidades da Pasta sediadas na Capital.

Artigo 27 - Os Núcleos de Suprimentos e Infraestrutura, dos Centros Regionais de
Administração, são órgãos subsetoriais do Sistema de Administração dos Transportes
Internos Motorizados.

Artigo 28 - O Centro de Transportes e os Núcleos de Suprimentos e Infraestrutura
funcionam, ainda, como órgãos detentores do Sistema de Administração dos Transportes
Internos Motorizados, assim como outras unidades designadas como depositárias de
veículos oficiais.

TÍTULO V
Das Atribuições

CAPÍTULO I
Do Gabinete do Secretário

Seção I
Da Chefia de Gabinete

Artigo 29 - A Chefia de Gabinete tem as seguintes atribuições:
I - examinar e preparar os expedientes encaminhados ao Titular da Pasta e ao Secretário
Executivo;
II – coletar e produzir informações que atendam às demandas do Secretário e do Secretário
Executivo, e que sirvam de base à tomada de decisões, ao planejamento e ao controle das
atividades desenvolvidas;
III - supervisionar os serviços gerais do Gabinete;
IV – receber os documentos externos dirigidos ao Gabinete do Secretário, bem como
controlar seus trâmites e prazos;
V - prestar apoio administrativo ao Gabinete do Secretário e à Chefia de Gabinete, por meio
de seu Núcleo de Apoio Administrativo.

Seção II
Da Assessoria do Gabinete do Secretário
Artigo 30 – A Assessoria do Gabinete do Secretário tem as seguintes atribuições:
I - estabelecer relação com as unidades da Secretaria e as entidades a ela vinculadas,
visando à coordenação das atividades próprias de seu campo de atuação;
II - na área executiva:
a) assessorar o Secretário com estudos, avaliações, prospecções, pareceres e
recomendações, em nível estratégico, sobre assuntos de interesse da Secretaria da
Fazenda e Planejamento, em coordenação com as Subsecretarias da Pasta nos seus
respectivos âmbitos de atuação;

b) acompanhar e coordenar atividades e projetos prioritários da Secretaria;
c) preparar e coordenar a elaboração de relatórios de atividades;
III - na área parlamentar:
a) assessorar o Secretário no relacionamento com membros do Poder Legislativo Estadual
e Municipal;
b) acompanhar os trâmites de projetos de leis de interesse da Secretaria na Assembleia
Legislativa;
IV - na área de captação de recursos:
a) analisar o mercado financeiro nacional e internacional e manter contatos com instituições
oficiais e privadas e com organismos bilaterais, multilaterais e órgãos governamentais,
visando à identificação de oportunidades de financiamento e de transferências unilaterais
para projetos do Estado;
b) orientar e coordenar os órgãos e entidades do Estado quanto às ações necessárias à
viabilização das operações de crédito e seus eventuais aditamentos;
c) analisar as propostas de captação de recursos quanto a prazos, custos e estruturação,
entre outros critérios, com vista a orientar as áreas do Estado interessadas;
d) preparar e encaminhar os pedidos de autorizações para:
1. realização das operações de crédito internas e externas e das transferências unilaterais;
2. concessão de garantias estaduais;
e) acompanhar:
1. a execução dos projetos atendidos por operações de crédito, envolvendo evolução do
cronograma físico e financeiro, cumprimento de etapas do contrato financeiro, realização de
desembolsos e contrapartidas;
2. os convênios celebrados entre os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta
do Estado e o Governo Federal;
V - na área de acompanhamento da política fiscal e de relacionamento federativo:
a) assessorar o Secretário em questões relativas às políticas fiscal e financeira, em reuniões
colegiadas com outras unidades da Federação e com a União;
b) assessorar o Secretário na articulação com outras unidades da Federação e com a União
e no acompanhamento das proposições normativas em tramitação no Congresso Nacional;

c) monitorar os indicadores fiscais do Estado e supervisionar a elaboração dos relatórios
para atendimento dos normativos vigentes de finanças públicas e das exigências dos órgãos
de controle;
d) sugerir iniciativas que permitam o aperfeiçoamento dos sistemas de administração
orçamentária e financeira;
VI - na área técnico-normativa:
a) examinar os processos e expedientes submetidos ao Gabinete do Secretário sob os
aspectos formal e material, de acordo com as normas vigentes;
b) estudar os fundamentos normativos das medidas de interesse da Pasta encaminhadas
ao Gabinete do Secretário;
c) acompanhar e controlar o andamento de expedientes e de processos administrativos de
interesse da Pasta ou que exijam atuação do Secretário, Secretário Executivo ou Chefe de
Gabinete;
d) estudar e preparar despachos, ofícios e atos normativos de competência do Secretário,
Secretário Executivo ou Chefe de Gabinete;
e) receber, analisar e processar as demandas do Poder Judiciário dirigidas ao Secretário,
ao Secretário Executivo ou ao Chefe de Gabinete, respeitadas as atribuições da
Procuradoria Geral do Estado;
VII - na área de comunicação:
a) promover, de forma clara e transparente, a difusão de informações referentes a direitos
dos cidadãos, serviços públicos e programas disponibilizados pela Secretaria da Fazenda e
Planejamento;
b) disponibilizar ao público, no sítio eletrônico da Secretaria, informações atualizadas
relativas ao campo funcional da Pasta;
c) assessorar o Secretário e demais autoridades da Pasta em assuntos relativos a relações
públicas e institucionais;
d) desempenhar as atribuições previstas no artigo 7º do Decreto nº 66.019, de 15 de
setembro de 2021, observado o disposto em seu artigo 5º;
e) acompanhar, no âmbito da Secretaria, a prestação dos serviços de publicidade e
comunicação;
f) produzir e padronizar material visual de suporte às atividades internas e externas da
Secretaria, obedecida a normatização governamental;

g) validar e aprovar conteúdo de comunicação interna desenvolvido por quaisquer áreas, de
maneira a avaliar a pertinência e o alinhamento com a política de comunicação do Governo
do Estado e da Secretaria;
§ 1º - As atribuições relativas ao cerimonial serão desenvolvidas pela área de comunicação,
em consonância com as diretrizes emanadas do Cerimonial da Casa Civil.
§ 2º - A Assessoria do Gabinete do Secretário, na área de comunicação, desenvolverá suas
atividades de acordo com as diretrizes emanadas da Unidade de Comunicação, do Gabinete
do Governador, órgão central do Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São
Paulo - SICOM, observada a regulamentação em vigor.
§ 3º - O Secretário poderá, em função de necessidades específicas, instituir áreas e eleger
temas de interesse a serem desenvolvidos no âmbito da Assessoria do Gabinete do
Secretário.

Seção III
Da Assessoria de Economia e Finanças Públicas

Artigo 31 - A Assessoria de Economia e Finanças Públicas tem as seguintes atribuições:
I - assessorar e subsidiar o Secretário:
a) na análise de assuntos relacionados às economias brasileira e paulista, às finanças
públicas e ao financiamento das políticas públicas do Estado de São Paulo;
b) no relacionamento institucional, na cooperação técnica e nos fóruns de discussão com
outras unidades da Federação e com a União nos temas econômicos e de finanças públicas;
II - acompanhar, realizar estudos e elaborar projeções sobre:
a) o comportamento das receitas e despesas do Tesouro paulista, com vista a tornar mais
eficiente a gestão financeira e a aplicação dos recursos;
b) os indicadores e riscos fiscais e seu impacto para as políticas fiscal, orçamentária e
financeira do Estado;
c) o impacto de proposições normativas e alterações institucionais relativas à economia e às
finanças públicas que tenham sido propostas ou que já estejam em tramitação na
Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional;
d) a conjuntura econômica e o impacto das políticas fiscal, orçamentária e financeira do
Governo Federal para as finanças do Estado;

e) as políticas setoriais de financiamento em áreas de atuação do Governo do Estado que
permitam o posicionamento estratégico da Secretaria da Fazenda e Planejamento na sua
definição e execução;
f) as finanças federativas, com identificação e análise dos temas relevantes para as políticas
do Estado de São Paulo e seu financiamento;
g) tópicos específicos de finanças públicas, inclusive na experiência internacional, que sejam
pertinentes às políticas fiscal e financeira do Estado e que permitam elevar a eficiência dos
sistemas de administração orçamentária e financeira;
h) os gastos do setor público paulista, sua evolução, composição, dinâmica e impactos, com
vista a subsidiar a ampliação da eficiência das políticas e a racionalização do uso dos
recursos financeiros aplicados;
III - analisar e consolidar, no âmbito da Secretaria, as projeções de receita tributária, com
vista à proposição e execução da política orçamentária e financeira do Estado, incorporando
na projeção da receita tributária as estimativas elaboradas pelo Departamento de Estudos
de Política Tributária, da Subsecretaria da Receita Estadual, para a renúncia fiscal
decorrente dos benefícios tributários vigentes e para o impacto da concessão de novos
benefícios tributários;
IV - instituir, manter e aprimorar sistemas de informação que permitam produzir relatórios e
estudos econômicos e de finanças públicas de interesse da Secretaria;
V - desenvolver ações articuladas com órgãos e entidades, públicos ou privados, nacionais
ou internacionais, em assuntos relacionados às suas áreas de atuação;
VI - realizar outras atividades determinadas pelo Secretário.

Seção IV
Da Controladoria

Artigo 32 - A Controladoria tem as seguintes atribuições:
I - assistir, direta e imediatamente, o Secretário no desempenho de suas atribuições quanto
aos assuntos e providências relacionados aos temas do controle interno e na promoção do
diálogo e de ações para o fortalecimento do relacionamento institucional com o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo;

II - coordenar as atividades de controladoria no âmbito da Secretaria da Fazenda e
Planejamento;
III - adotar as providências necessárias à defesa do patrimônio público, ao controle interno,
à auditoria pública, à correição, à prevenção e combate à corrupção, às atividades de
ouvidoria, à promoção da ética no serviço público, ao incremento da moralidade e da
transparência e ao fomento ao controle social no âmbito do Poder Executivo da
Administração Pública Estadual;
IV - definir diretrizes, coordenar e supervisionar as ações de ouvidoria e de conformidade
interna no âmbito da Secretaria;
V - prestar orientação aos servidores da Secretaria nos temas relacionados a conformidade
interna e ouvidoria;
VI - promover ações de disseminação da cultura de transparência da gestão no âmbito da
Secretaria;
VII - receber, acompanhar e despachar aos órgãos e unidades competentes os expedientes
e relatórios de auditoria e de fiscalização realizados pelo Departamento de Controle e
Avaliação - DCA e pelo Departamento de Conformidade Interna - DCI;
VIII - supervisionar, dar apoio e orientação técnica e acompanhar as informações prestadas
pelas unidades da Secretaria ao Tribunal de Contas do Estado e demais órgãos do
Executivo;
IX - por meio da Assistência Técnica de Controle de Benefícios Fiscais, exercer as funções
de controle interno das atividades e órgãos envolvidos com:
a) concessão de benefícios fiscais;
b) monitoramento de benefícios vigentes;
c) avaliação da efetividade da política de renúncia de receita;
X - por meio da Assistência Técnica Ético-Disciplinar:
a) secretariar a Comissão de Ética da Secretaria;
b) elaborar e analisar estudos técnicos para aperfeiçoamento das atividades correicionais;
c) efetuar análise de relatórios elaborados pela CORFISP;
XI - por meio da Assistência Técnica de Conformidade Interna:
a) efetuar análise dos relatórios apresentados pelo Departamento de Conformidade Interna
- DCI;

b) elaborar e analisar estudos técnicos para aperfeiçoamento das atividades relacionadas à
conformidade interna;
XII - por meio da Assistência Técnica de Relacionamento Institucional:
a) acompanhar o atendimento às recomendações, consultas e requerimentos encaminhados
à Secretaria pelo Tribunal de Contas do Estado;
b) supervisionar, dar apoio e orientação técnica e acompanhar as informações prestadas
pelas unidades da Secretaria ao Tribunal de Contas do Estado.

Subseção I
Do Departamento de Controle e Avaliação - DCA

Artigo 33 - O Departamento de Controle e Avaliação - DCA, no âmbito da Administração
Direta e Indireta do Poder Executivo, inclusive das Autarquias de Regime Especial, bem
como em relação às entidades parceiras do Estado, integrantes do Terceiro Setor, tem as
seguintes atribuições:
I - planejar, coordenar, supervisionar e exercer a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial nos órgãos e entidades, zelando pela observância
aos princípios constitucionais e legais pertinentes;
II - acompanhar e avaliar a execução das ações dos programas de Governo, por meio de
instrumentos orçamentários;
III - requerer a órgão ou entidade do Poder Executivo estadual informações, documentos e
acesso aos sistemas necessários à realização de seus trabalhos de auditoria;
IV - gerar e divulgar informações tempestivas sobre os trabalhos do Departamento, conforme
legislação vigente;
V - promover medidas que visem ao aperfeiçoamento da qualidade, bem como à correção
de desvios e não conformidades no que tange aos procedimentos do Departamento;
VI - propor e gerenciar sistemas internos para apoiar as atividades do Departamento;
VII - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
VIII - elaborar Plano Anual de Auditoria;
IX - definir metodologia, procedimentos e estabelecer normas para a execução de auditorias
e fiscalizações e submetê-las à aprovação da Controladoria.

Artigo 34 - Os Centros de Controle e Avaliação e os Centros Regionais de Controle e
Avaliação têm as seguintes atribuições:
I - examinar e comprovar a legalidade e a legitimidade, bem como verificar os resultados
quanto à economicidade, à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira,
contábil e operacional, dos contratos de gestão, de pessoal e patrimônio nos órgãos e
entidades compreendidos no âmbito de atuação do Departamento;
II - auditar vencimentos, salários e benefícios de servidores e empregados dos órgãos e
entidades compreendidos no âmbito de atuação do Departamento;
III - acompanhar a execução das metas, avaliar os resultados e identificar medidas cabíveis
para aperfeiçoamento de procedimentos adotados para a realização das políticas públicas,
de forma a garantir a efetividade e o cumprimento das ações dos programas de Governo;
IV - verificar o cumprimento da missão institucional dos órgãos e entidades compreendidos
no âmbito de atuação do Departamento;
V - acompanhar e analisar o cumprimento das metas previstas na contratualização por
resultados com as entidades parceiras do Estado, integrantes do Terceiro Setor;
VI - monitorar custos públicos dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado;
VII - realizar auditoria de risco e monitorar os riscos identificados;
VIII - estabelecer controles internos para as respectivas atividades;
IX - receber e processar informações do Cadastro de Parceiro do Terceiro Setor - CPATES.
Parágrafo único - As atribuições previstas neste artigo serão executadas de acordo com
normas, processos e metodologias definidos pelo Departamento de Controle e Avaliação DCA e aprovados pela Controladoria.

Subseção II
Do Departamento de Conformidade Interna - DCI

Artigo 35 - O Departamento de Conformidade Interna - DCI, no âmbito da Secretaria da
Fazenda e Planejamento, tem as seguintes atribuições:
I - planejar, coordenar, supervisionar e exercer a verificação de conformidade contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Secretaria, zelando pela observância
aos princípios constitucionais e legais pertinentes;

II – requerer a setores da Secretaria informações, documentos e acesso aos sistemas
necessários à realização de seus trabalhos de conformidade interna;
III - promover medidas que visem ao aperfeiçoamento da qualidade, bem como à correção
de desvios e não conformidades no que tange aos procedimentos do Departamento;
IV – propor e gerenciar sistemas internos para apoiar as atividades do Departamento;
V – apoiar o Departamento de Controle e Avaliação no exercício de sua missão institucional;
VI - elaborar e divulgar, no âmbito da Secretaria, Plano Anual de Conformidade Interna;
VII - definir metodologia e procedimentos e estabelecer normas de conformidade interna e
submetê-las à aprovação da Controladoria.

Artigo 36 - Os Centros de Conformidade Interna têm as seguintes atribuições:
I - examinar e comprovar a legalidade e legitimidade, bem como verificar os resultados
quanto a economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, contábil,
operacional, de convênios, contratos de gestão e outras avenças, de pessoal e patrimônio,
no âmbito de atuação do Departamento;
II – verificar a conformidade de vencimentos, salários e benefícios de servidores da Pasta;
III – realizar outras atividades de conformidade interna.
Parágrafo único - As atribuições previstas nos incisos deste artigo serão executadas de
acordo com normas, processos e metodologias definidos pelo Departamento de
Conformidade Interna - DCI e aprovados pela Controladoria.

Seção V
Do Departamento de Gestão Estratégica e de Projetos - DGEP

Artigo 37 - O Departamento de Gestão Estratégica e de Projetos - DGEP tem as seguintes
atribuições:
I - acompanhar o conjunto de projetos e ações estratégicas da Secretaria e aqueles que lhe
forem atribuídos;
II - coordenar:
a) as atividades de gestão de projetos de responsabilidade do Departamento;
b) os programas suportados por financiamentos externos;
c) a prestação de informações sobre os resultados das avaliações dos projetos estratégicos;

d) o desenvolvimento de metodologias de gerenciamento de projetos e de avaliação de
produtos e resultados;
e) as atividades de suporte metodológico e gerencial às unidades da Secretaria na
elaboração de projetos e no desenvolvimento e aplicação de metodologias de
monitoramento e avaliação de produtos e resultados;
III - estabelecer os instrumentos necessários para avaliação de projetos e iniciativas, em
especial dos produtos gerados, resultados alcançados e respectivos impactos;
IV - promover, em conjunto com as unidades da Secretaria, a avaliação de projetos e ações
quanto aos seus produtos e resultados;
V - apoiar a formulação, o monitoramento e a avaliação das atividades de gestão estratégica
da Pasta e seus desdobramentos;
VI - articular, integrar e acompanhar as atividades necessárias à adequada implementação
do planejamento estratégico da Secretaria;
VII - prospectar, planejar, desenvolver e coordenar a implantação de instrumentos, métodos
e melhores práticas de gestão, no âmbito da Secretaria;
VIII - propor melhorias na organização e no funcionamento da Secretaria com intervenções
relacionadas ao mapeamento e revisão de processos;
IX – subsidiar o Secretário com informações sobre:
a) o portfólio de projetos da Pasta;
b) temas de planejamento estratégico da Secretaria, que possam auxiliá-lo na tomada de
decisões de caráter estratégico;
X - manter sistema de gestão da estratégia da Secretaria, que inclua seus objetivos,
iniciativas, indicadores e metas.

Artigo 38 - O Centro de Planejamento Estratégico e de Portfólio de Projetos tem as
seguintes atribuições:
I - garantir a formulação e a implantação, bem como acompanhar as atividades de
planejamento estratégico da Secretaria;
II - realizar gestão de portfólio de projetos por meio de acompanhamento e controle físico,
técnico, operacional e orçamentário-financeiro, de acordo com diretrizes, normas e padrões
definidos;

III - prestar informações do portfólio de projetos da Secretaria ao Titular da Pasta e, quando
solicitado, ao Governador;
IV - pesquisar, desenvolver, implantar e disseminar métodos e procedimentos relativos ao
planejamento estratégico e ao gerenciamento de projetos da Secretaria.

Artigo 39 - O Centro de Monitoramento e Avaliação tem as seguintes atribuições:
I - planejar, monitorar e avaliar, em conjunto com as áreas envolvidas, os projetos e
iniciativas vinculados a operações de crédito e outros que lhe forem atribuídos;
II - propor os instrumentos necessários para avaliação de projetos e iniciativas;
III - preparar relatórios e demais instrumentos relativos à avaliação de projetos e iniciativas
da Secretaria, incluindo aqueles definidos ou estabelecidos nos contratos de financiamento
externos;
IV - planejar o ingresso das divisas provenientes dos financiamentos externos e prestar
contas às instituições financeiras acerca dos recursos aplicados;
V - gerenciar a aplicação dos recursos financeiros de projetos suportados por financiamentos
externos;
VI - acompanhar a execução orçamentária e financeira dos projetos suportados por
financiamentos externos e reportar seu desempenho aos credores e órgãos de controle.

Artigo 40 - O Centro Administrativo e Financeiro tem as seguintes atribuições:
I – prestar, no âmbito dos projetos, serviços de:
a) alocação de recursos;
b) prestação de contas;
II - apoiar a realização de licitações e contratações de bens e serviços;
III - gerenciar as aquisições de bens e serviços de projetos suportados por financiamentos
externos;
IV - oferecer suporte à realização de auditorias determinadas por contratos de empréstimo
vinculados a operações de crédito externo;
V - executar outras atividades necessárias para atender às obrigações decorrentes dos
contratos com agentes financiadores.

Artigo 41 - O Centro de Gestão de Processos e Soluções Estratégicas tem as seguintes
atribuições:
I - prospectar, planejar, desenvolver e coordenar a implantação de instrumentos, métodos e
melhores práticas de gestão no âmbito da Secretaria;
II - acompanhar o desenvolvimento e propor melhorias nos processos de trabalho para a
organização e o funcionamento da Secretaria;
III - definir, disseminar e propor normatização de metodologias, procedimentos, melhores
práticas e instrumentos de gestão;
IV - estimular, promover e integrar a gestão de processos na Secretaria;
V - prestar suporte à definição, ao acompanhamento, ao estabelecimento de metas e à
mensuração dos indicadores de resultados, de processos e de desempenho.

Seção VI
Da Escola de Governo

Artigo 42 - A Escola de Governo tem as seguintes atribuições:
I - formular e promover a política de formação, capacitação e desenvolvimento dos
servidores públicos do Estado de São Paulo;
II - planejar e executar programas de formação, capacitação e desenvolvimento de pessoas,
por meio de cursos, seminários, eventos, publicações e atividades afins, em temas
transversais de gestão pública, comuns a todas as Pastas ou de interesse estratégico do
Governo, dirigidas aos servidores do Estado e, quando pertinente, aos cidadãos em geral;
III - planejar e promover a realização de pesquisas, projetos e estudos, bem como
desenvolver e manter programas de cooperação técnica com organismos nacionais e
internacionais sobre temas de gestão pública;
IV - promover a celebração de convênios, acordos de cooperação e parcerias com órgãos
federais, estaduais e municipais e outras organizações, para ampliação dos programas de
interesse da Escola de Governo;
V - coordenar as atividades relacionadas ao "Prêmio Mário Covas", de que trata o Decreto
nº 57.415, de 11 de outubro de 2011;
VI - coordenar, acompanhar, orientar e avaliar, em nível central, o Programa de Estágios,
instituído pelo Decreto nº 52.756, de 27 de fevereiro de 2008;

VII - propor e planejar os eventos de capacitação, bem como demais atividades de formação
de servidores da Administração estadual;
VIII - desenvolver, executar, acompanhar e avaliar ações voltadas ao aperfeiçoamento de
processos, procedimentos e rotinas;
IX - subsidiar o desenvolvimento e a implementação de sistemas informatizados;
X - estabelecer e acompanhar indicadores de desempenho;
XI - propor métodos para acompanhamento e gestão das atividades;
XII - elaborar manuais de procedimentos internos;
XIII - gerenciar contratos;
XIV - propor, quando necessário, a instituição de grupos de trabalho e comissões.

Artigo 43 - Além das atribuições previstas no artigo 42 deste decreto, cabe à Escola de
Governo, especificamente no que se refere aos servidores da Secretaria da Fazenda e
Planejamento:
I – levantar as necessidades de treinamento, bem como planejar e executar ações de
formação e capacitação nos diversos temas de interesse da Pasta;
II - planejar e acompanhar o Programa de Apoio à Pós- -Graduação;
III - participar das atividades de planejamento de concursos públicos para provimento dos
cargos da Secretaria;
IV - coordenar, quando for o caso, o planejamento e a execução de etapas dos processos
de seleção de que trata o inciso III deste artigo;
V - coordenar a execução das atividades do Programa de Educação Fiscal para a Cidadania;
VI - apoiar tecnicamente e fornecer informações ao Departamento de Recursos Humanos e
de Gestão de Pessoas para estudos sobre desenvolvimento dos servidores;
VII - no desenvolvimento de suas atividades de capacitação, pesquisa e inovação
estabelecer estreita colaboração com as Subsecretarias.

Artigo 44 - O Centro de Capacitação Intersetorial tem as seguintes atribuições:
I - levantar as necessidades de treinamento, formação e capacitação dos servidores do
Estado em temas transversais de gestão pública comuns às Pastas ou de interesse
estratégico do Governo;

II - planejar, elaborar e executar programas, cursos e eventos voltados à formação dos
servidores públicos do Estado;
III - definir as estratégias de execução, a formatação pedagógica e os recursos didáticos
necessários à realização dos programas de formação, capacitação e desenvolvimento e de
outras atividades de ensino com base nos objetivos, conteúdos programáticos, sistemas de
avaliação, públicos-alvo e pré-requisitos para treinamento definidos em conjunto com as
áreas demandantes;
IV - selecionar docentes, instrutores e tutores e avaliar o desempenho de cada um;
V - em relação aos cursos externos demandados pelas Secretarias de Estado, analisar:
a) a pertinência de conteúdo dos cursos, considerando o interesse e relevância;
b) o aproveitamento e a efetividade dos programas realizados, em conjunto com as áreas
demandantes.

Artigo 45 - O Centro de Capacitação Setorial tem as seguintes atribuições, no âmbito da
Secretaria da Fazenda e Planejamento:
I – levantar as necessidades de treinamento, formação e capacitação dos servidores da
Secretaria nos diversos temas de interesse da Pasta;
II - planejar, elaborar e executar programas, cursos e eventos voltados à formação dos
servidores da Secretaria;
III - definir as estratégias de execução, a formatação pedagógica e os recursos didáticos
necessários à realização dos programas de formação, capacitação e desenvolvimento e de
outras atividades de ensino com base nos objetivos, conteúdos programáticos, sistemas de
avaliação, públicos-alvo e pré-requisitos para treinamento definidos em conjunto com as
áreas demandantes;
IV - selecionar e avaliar o desempenho de docentes, instrutores e tutores;
V - em relação aos cursos externos demandados por servidores da Secretaria, analisar:
a) a pertinência de conteúdo dos cursos, considerando o interesse e relevância;
b) o aproveitamento e a efetividade dos programas realizados, em conjunto com as áreas
demandantes.

Artigo 46 - O Centro de Tecnologia Educacional tem as seguintes atribuições:
I - produzir e gerenciar conteúdos para o sítio da Escola de Governo na intranet e internet;

II - gerenciar dados e emitir relatórios sobre as atividades da Escola de Governo;
III - propor a atualização dos recursos tecnológicos existentes e a incorporação de novas
tecnologias educacionais;
IV - gerenciar as atividades de apoio aos cursos e eventos organizados pela Escola de
Governo;
V - efetuar a logística e a gestão de suprimentos internos das necessidades da Escola de
Governo;
VI - responsabilizar-se pelos ambientes educacionais da Escola de Governo;
VII - coordenar o processo de credenciamento e seleção de docentes, instrutores e tutores,
em conjunto com os Centros de Capacitação Setorial e Intersetorial;
VIII - por meio do Núcleo de Suporte a Cursos:
a) dar suporte operacional à execução dos cursos e eventos coordenados pela Escola de
Governo;
b) executar atividades relacionadas a editoração, reprodução e distribuição de material
didático e de apoio aos cursos e eventos;
c) prestar atendimento aos instrutores e treinandos;
d) administrar a infraestrutura de salas de aula, auditórios e recursos técnicos disponíveis;
IX - por meio do Núcleo de Educação a Distância e Audiovisual:
a) desenvolver estudos e aplicações de metodologias para Educação a Distância - EaD;
b) planejar e produzir as atividades de educação a distância, em conjunto com os Centros
de Capacitação Setorial e Intersetorial;
c) produzir e editar materiais de audiovisual e multimídia para apoio às atividades da Escola
de Governo e divulgação de conteúdos;
d) gerenciar os ambientes virtuais de aprendizagem, dando suporte técnico a tutores e
alunos;
e) orientar os conteudistas na elaboração de materiais didáticos para os cursos de educação
a distância.

Artigo 47 - O Centro de Educação Fiscal tem as seguintes atribuições:
I - planejar e executar o Programa de Educação Fiscal no âmbito estadual e desenvolver
ações que visem à ampliação de seu alcance;
II - produzir materiais e conteúdos para o Programa de Educação Fiscal para a Cidadania;

III - buscar parcerias com outros órgãos e instituições públicos e privados de forma a ampliar
o alcance das ações e o envolvimento da sociedade;
IV - planejar e realizar seminários, fóruns e eventos com vista à divulgação de conteúdos
relativos à educação fiscal para a sociedade.

Artigo 48 - O Centro de Gestão do Conhecimento, Pesquisa e Inovação tem as seguintes
atribuições:
I - promover a consolidação do conhecimento gerado pela comunidade de colaboradores
internos e externos;
II - promover a integração do acervo às rotinas das demais áreas da Escola de Governo;
III - garantir o acesso ao acervo e às produções técnicas aos colaboradores e ao público em
geral;
IV - difundir os trabalhos de produção intelectual elaborados por servidores dos órgãos que
integram a Administração direta do Estado;
V - organizar e manter atualizados os acervos virtuais e legislação pertinente à Escola de
Governo;
VI - manter o acervo bibliográfico e de produções técnicas promovidas pela Escola de
Governo;
VII - adequar as publicações da Escola às normas vigentes;
VIII - promover eventos e fomentar ações de gestão de conhecimento, pesquisa e inovação;
IX - coordenar, implementar e conduzir as iniciativas e ferramentas de inovação promovidas
pela Escola de Governo, por meio de laboratório de inovação da Secretaria;
X - fomentar e disseminar a cultura da inovação no Governo do Estado.

Artigo 49 - O Centro de Relações Institucionais, Comunicação e Eventos tem as seguintes
atribuições:
I - coordenar o mapeamento das ações de capacitação no Estado de São Paulo;
II - articular e apoiar a formulação de ações conjuntas de capacitação com outros órgãos da
Administração Pública;
III - avaliar ações e políticas de capacitação e treinamento do Governo do Estado;
IV - estimular e gerenciar a participação de servidores em eventos de caráter técnico,
científico ou cultural, promovidos por outras instituições, públicas e privadas;

V - propor encontros, palestras, seminários ou oficinas para difusão de conhecimentos sobre
temas de interesse da Pasta;
VI - promover a divulgação da oferta de cursos e demais atividades da Escola de Governo.

Artigo 50 - O Centro de Gestão de Recursos Orçamentários tem as seguintes atribuições:
I - realizar, no âmbito da Escola de Governo, o planejamento e o acompanhamento da
execução orçamentária;
II - prestar suporte aos processos licitatórios e acompanhar a execução dos contratos
decorrentes;
III - atender as demandas das unidades de controle interno e externo;
IV - gerenciar:
a) diárias e despesas de adiantamento da Escola;
b) desembolsos provenientes do Programa de Apoio à Pós- -Graduação;
c) pagamentos de instrutores e demais contratações.

Seção VII
Da Consultoria Jurídica

Artigo 51 - A Consultoria Jurídica tem por atribuição exercer a advocacia consultiva no
âmbito da Secretaria da Fazenda e Planejamento.

CAPÍTULO II
Da Subsecretaria da Receita Estadual

Seção I
Das Atribuições Gerais

Artigo 52 - A Subsecretaria da Receita Estadual tem as seguintes atribuições:
I - contribuir para o aprimoramento da política tributária e de seus instrumentos legais;
II - analisar os resultados conjunturais e estimar a arrecadação tributária e a renúncia de
receita;

III - propor, elaborar e examinar projetos de leis, minutas de decretos e demais atos
normativos pertinentes a assuntos tributários;
IV - subsidiar a análise do Secretário sobre a concessão de benefícios fiscais com renúncia
de receita;
V - estabelecer e aplicar a interpretação da legislação tributária;
VI - fazer o planejamento tributário;
VII - facilitar o cumprimento das obrigações tributárias por parte dos contribuintes;
VIII - arrecadar tributos e demais receitas do Estado;
IX - reduzir a inadimplência;
X - coibir a evasão fiscal;
XI - decidir o contencioso administrativo-fiscal;
XII - atender e orientar o contribuinte;
XIII - proteger o trabalho fiscal, corrigir e coibir a conduta em desacordo;
XIV - coordenar:
a) a produção, o compartilhamento, a manutenção, a disponibilização e a divulgação de
informações ao público interno e externo;
b) o programa de capacitação de seus servidores;
c) as ações de inovação;
d) a gestão de processos e a de projetos;
XV - planejar e coordenar a gestão do conhecimento;
XVI - cooperar no programa de educação fiscal;
XVII - planejar e implementar ações voltadas a fortalecer o relacionamento com a sociedade;
XVIII - planejar, desenvolver e implementar iniciativas que estimulem a prática da gestão
estratégica;
XIX - realizar, no âmbito da Subsecretaria da Receita Estadual, a gestão do Plano Plurianual,
da Lei Orçamentária Anual e da execução orçamentária;
XX - promover a integração entre as unidades internas e órgãos externos;
XXI - instituir, manter e aprimorar sistemas de informação que permitam produzir
informações gerenciais;
XXII - participar e promover intercâmbio com administrações tributárias, instituições públicas
e privadas, no âmbito nacional e internacional.

Parágrafo único - Os benefícios fiscais de que trata o inciso IV deste artigo compreendem
as modalidades de isenção, redução na alíquota, redução da base de cálculo, crédito
outorgado e manutenção do crédito quando a regra geral exige o estorno, além de outras
que correspondam a tratamento diferenciado, estabelecidas por ato do Secretário da
Fazenda e Planejamento.

Seção II
Da Coordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados e
Atendimento

Artigo 53 - A Coordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados
e Atendimento tem as seguintes atribuições:
I - coordenar as atividades relativas a fiscalização, arrecadação e cobrança dos tributos e
receitas não tributárias;
II - gerenciar as informações necessárias à administração tributária;
III - definir a estrutura de armazenagem de dados, que possibilite a disponibilização eficiente
de informações às áreas e aos sistemas da Subsecretaria da Receita Estadual;
IV - definir e gerenciar a política de acesso às informações da Receita Tributária, relativa a:
a) controle, segurança, manutenção e confidencialidade dos dados inseridos e armazenados
no ambiente de serviços da Subsecretaria da Receita Estadual;
b) integridade, qualidade, integração e segurança física e lógica dos serviços de informação
da Subsecretaria da Receita Estadual;
V - relacionar-se com as entidades externas que fornecem dados à Subsecretaria da Receita
Estadual, mediante convênio ou termos de cooperação, para o estabelecimento das
especificações técnicas necessárias ao intercâmbio das informações;
VI - gerenciar as demandas e os projetos da administração tributária de forma a garantir:
a) a execução das atividades de desenvolvimento, implantação e manutenção dos sistemas
de informações da Subsecretaria da Receita Estadual;
b) a qualidade e segurança das informações produzidas;
VII - manter intercâmbio com instituições públicas ou privadas, relacionadas com a área de
gestão e controle de informações.

Artigo 54 - A Diretoria de Fiscalização tem as seguintes atribuições:
I - planejar, dirigir, supervisionar e orientar a execução dos serviços de fiscalização dos
tributos e receitas não tributárias quando previstos na legislação, bem como, a critério do
Diretor de Fiscalização, executar diretamente serviços específicos de fiscalização dos
tributos e receitas não tributárias;
II - prospectar e analisar informações sobre as atividades e a arrecadação de setores
econômicos, de segmentos de comércio especializado e de redes de estabelecimentos, para
elaboração do planejamento da fiscalização;
III - planejar, selecionar e supervisionar as atividades de programação da fiscalização dos
contribuintes, considerando as informações das Delegacias Regionais Tributárias;
IV - promover a investigação e o combate às fraudes fiscais estruturadas;
V - estruturar, planejar e executar as operações de captura, extração e análise de provas e
de dados digitais.
Parágrafo único - À Diretoria de Fiscalização cabe exercer suas atribuições em toda a área
territorial do Estado de São Paulo e, quando previsto na legislação tributária, em outros
Estados.

Artigo 55 - A Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida tem as seguintes
atribuições:
I - planejar e supervisionar as atividades de arrecadação, cobrança e classificação de
receitas;
II - supervisionar a rede arrecadadora;
III - gerenciar o sistema de arrecadação e cobrança;
IV - monitorar a arrecadação;
V - efetuar a previsão da receita tributária e acompanhar sua realização;
VI - estabelecer normas e supervisionar a cobrança administrativa dos débitos fiscais;
VII - propor:
a) diretrizes para o parcelamento de débitos fiscais não inscritos;
b) diretrizes e normas relativas à participação dos Municípios na arrecadação;
VIII - orientar e supervisionar:
a) os trabalhos na fase de pré-inscrição dos débitos fiscais na dívida;

b) as atividades para definição dos parâmetros destinados a alimentar as bases de dados
relativas ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos - IPVA;
IX - estabelecer rotinas de trabalho e supervisionar as atividades do Núcleo de Apoio ao
Controle e Saneamento;
X - planejar, dirigir, supervisionar e orientar a execução dos serviços de fiscalização de IPVA,
ITCMD, Taxas e Custas, bem como, a critério do Diretor de Arrecadação, Cobrança e
Recuperação de Dívidas, executar diretamente serviços específicos de fiscalização de IPVA,
ITCMD, Taxas e Custas;
XI - prospectar e analisar informações sobre as atividades e a arrecadação relacionadas a
IPVA, ITCMD, Taxas e Custas para elaboração do planejamento da fiscalização;
XII - planejar, selecionar e supervisionar as atividades de programação da fiscalização e
cobrança dos contribuintes e devedores de IPVA, ITCMD, Taxas e Custas, considerando as
informações das Delegacias Regionais Tributárias;
XIII - promover a investigação e o combate às fraudes fiscais estruturadas relativamente a
IPVA, ITCMD, Taxas e Custas;
XIV - estruturar, planejar e executar as operações de captura, extração e análise de provas
e de dados digitais relativas a IPVA, ITCMD, Taxas e Custas.

Artigo 56 - O Núcleo de Apoio ao Controle e Saneamento tem as seguintes atribuições:
I - registrar no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios SIAFEM/SP o montante dos repasses efetuados pelos agentes arrecadadores dos tributos
e demais receitas recebidas;
II - conciliar as divergências existentes entre o repasse dos tributos e demais receitas e a
correspondente prestação de contas das informações;
III - proceder aos ajustes nas contas contábeis de controle após o saneamento das
divergências de arrecadação;
IV - controlar a pontualidade dos repasses efetuados pelos agentes arrecadadores e, em
caso de atraso, providenciar a notificação para recolhimento dos encargos contratuais;
V - cancelar ou reclassificar receitas, quando constatados registros encaminhados
indevidamente pelos agentes arrecadadores e/ou recolhimentos efetuados em códigos
incorretos;
VI - instruir pedidos de restituição originados pelos agentes arrecadadores;

VII - promover a aplicação de penalidades contratuais aos agentes arrecadadores por envio
de registros em duplicidade, com inversão de fluxo de receita ou em atraso, entre outras;
VIII - elaborar atestado para pagamento dos serviços prestados pelos agentes
arrecadadores;
IX - interpelar os agentes arrecadadores sobre recolhimentos não localizados no sistema de
arrecadação;
X - adotar providências para sanear recolhimentos no sistema de arrecadação, quando
constatado erro provocado por agentes arrecadadores.

Artigo 57 - A Diretoria de Inteligência de Dados tem as seguintes atribuições:
I - identificar, analisar e atender as demandas de fontes internas e externas relativas a dados
e sistemas;
II - propor e incentivar iniciativas relativas à introdução e ao aprimoramento de sistemas,
ferramentas e técnicas de exploração, extração e organização de informações;
III - garantir a produção, a captação e o armazenamento de dados em repositório corporativo
no âmbito da Subsecretaria da Receita Estadual;
IV - fornecer suporte técnico à manipulação e à prospecção de dados e informações
disponibilizados em repositório no âmbito da Subsecretaria da Receita Estadual;
V - especificar e gerir ferramentas de exploração, extração e organização de dados
destinados à obtenção de informações qualificadas para uso das unidades da Subsecretaria
da Receita Estadual;
VI - propor critérios para controle de acesso e fornecimento de informações ao público
interno e externo à Subsecretaria da Receita Estadual;
VII - analisar e recepcionar os projetos de sistemas elaborados por entidades externas, de
interesse da Subsecretaria da Receita Estadual;
VIII - garantir o atendimento das necessidades de infraestrutura de “hardware” e “software”
da Subsecretaria da Receita Estadual;
IX - com vista ao desenvolvimento dos sistemas tributários, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pela Secretaria da Fazenda e Planejamento:
a) realizar o levantamento de requisitos funcionais, junto às unidades da Subsecretaria da
Receita Estadual;
b) elaborar e manter documentação com descrição dos requisitos e especificações técnicas;

X - adequar métricas de qualidade para os sistemas da Subsecretaria da Receita Estadual
e realizar testes de aferição aos requisitos especificados, para fins de homologação dos
sistemas tributários;
XI - prestar suporte técnico aos usuários dos sistemas Subsecretaria da Receita Estadual;
XII - propor auditorias nos sistemas da Administração Tributária, bem como fornecer suporte
técnico e operacional à sua realização;
XIII - assistir as unidades da Subsecretaria da Receita Estadual na contratação e aquisição
de produtos e serviços que envolvam tecnologia da informação;
XIV - propor e disciplinar a utilização de equipamentos e soluções tecnológicas.

Artigo 58 - A Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade tem as seguintes
atribuições:
I - promover e gerir o atendimento aos usuários dos serviços da Subsecretaria da Receita
Estadual, nos termos de resolução específica;
II - estabelecer critérios para a aplicação uniforme das normas tributárias e administrativas;
III - implementar e administrar os convênios celebrados com os Municípios, visando à troca
de informações e ao incremento da arrecadação tributária;
IV - identificar necessidades de treinamento específico para o corpo técnico fiscal e solicitar
sua execução ao órgão competente;
V - mapear processos de negócios da Administração Tributária visando a sua integração e
otimização, em conformidade com os padrões e normas adotados pela Secretaria;
VI - manifestar-se acerca dos pleitos para concessão de regimes especiais, bem como nos
casos de benefícios fiscais submetidos à Coordenadoria;
VII - manifestar-se, nos casos submetidos à Coordenadoria, acerca da concessão de crédito
acumulado ou de ressarcimento a contribuintes do ICMS pago antecipadamente pelo regime
de substituição tributária.

Artigo 59 - A Central de Pronto Atendimento tem as seguintes atribuições:
I - receber e protocolar documentos apresentados pelo público;
II - encaminhar os documentos a que se refere o inciso I deste artigo à unidade destinatária;
III - atender e orientar o público, nos termos de rotinas estabelecidas pelo Diretor de
Atendimento, Gestão e Conformidade;

IV - executar outras atividades determinadas por autoridades superiores.

Artigo 60 - As Delegacias Regionais Tributárias têm as seguintes atribuições:
I - promover e gerir o atendimento aos usuários dos serviços da Secretaria da Fazenda e
Planejamento, no âmbito de suas respectivas regiões de atuação, nos termos de resolução
específica;
II - promover:
a) a fiscalização dos tributos e receitas não tributárias previstos na legislação;
b) a cobrança administrativa dos tributos, com observância das normas expedidas pela
Diretoria de Fiscalização, em consonância com a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e
Recuperação de Dívida;
III - executar a coleta, elaboração, armazenamento, disseminação e manutenção dos dados
e informações cadastrais, relativos aos sistemas tributários, com observância das normas
expedidas pela Diretoria de Fiscalização, em consonância com a da Diretoria de Inteligência
de Dados;
IV - efetuar serviços de análise, registro e extração de dados em sistemas fazendários.

Artigo 61 - Os Núcleos Fiscais de Cobrança têm as seguintes atribuições:
I - administrar os débitos fiscais de contribuintes, não submetidos ao contencioso
administrativo, na fase que antecede a inscrição na dívida ativa;
II - promover a cobrança administrativa dos débitos fiscais;
III - propor normas para expedição de certidões de débitos fiscais não inscritos;
IV - instruir processos de débitos inscritos na dívida ativa;
V - analisar divergências entre os sistemas da Secretaria da Fazenda e Planejamento e da
Procuradoria Geral do Estado;
VI - verificar se o débito tributário está formalmente em condições de ser inscrito na dívida
ativa e promover sua inserção no sistema de inscrição na dívida ativa da Procuradoria Geral
do Estado.

Artigo 62 - Os Postos Fiscais têm as seguintes atribuições:

I - executar os serviços internos necessários à formalização do registro cadastral dos
contribuintes ou das pessoas obrigadas a se inscreverem no cadastro de contribuintes do
Estado de São Paulo;
II - atender e orientar o público;
III - recepcionar e decidir ou encaminhar, de acordo com a legislação em vigor, os
documentos e pleitos do público externo relativos à Administração Tributária;
IV - por meio dos Serviços de Pronto Atendimento:
a) receber, protocolar e dar encaminhamento aos documentos apresentados pelo público;
b) atender e orientar o público, nos termos de rotinas estabelecidas pela Diretoria de
Atendimento, Gestão e Conformidade.
Parágrafo único - Os Postos Fiscais poderão exercer, ainda, diretamente ou por meio dos
Serviços de Pronto Atendimento, outras atividades pertinentes determinadas por autoridades
superiores.

Artigo 63 - Os Núcleos de Serviços Especializados têm as seguintes atribuições:
I - efetuar homologações cadastrais dos contribuintes de tributos estaduais;
II - recepcionar e homologar pedidos referentes a documentos digitais;
III - recepcionar e processar:
a) pedidos de isenção, imunidade e restituição de tributos estaduais;
b) contestações de lançamento de tributos estaduais;
IV - executar outras atividades determinadas por autoridades superiores.

Seção III
Das Assistências Fiscais
Artigo 64 - As Assistências Fiscais a que se referem as alíneas “a” dos incisos I a IV do
artigo 8º deste decreto têm as seguintes atribuições:
I - propor:
a) procedimentos para a fiscalização;
b) padrões de eficiência e metas para a fiscalização;
c) estudos e iniciativas para integração, uniformização, racionalização e dimensionamento
dos quadros das equipes da Diretoria de Fiscalização;

II - planejar e controlar os recursos humanos necessários aos trabalhos de fiscalização;
III - acompanhar os trabalhos desenvolvidos para uniformização e padronização dos
procedimentos a serem aplicados na fiscalização;
IV

-

executar

atividades

de

fiscalização

ostensiva

específica

em

áreas

que

momentaneamente exijam operações diferenciadas, inclusive, a critério do Diretor de
Fiscalização, prestar apoio:
a) a investigação especial de fraudes fiscais estruturadas;
b) a operações especiais de captura e análise de provas;
V - manter sistema para controle de ordens de serviços de fiscalização;
VI - acompanhar e avaliar metas fixadas para a fiscalização;
VII - avaliar resultados do trabalho fiscal, segundo padrões de eficiência estabelecidos;
VIII - produzir informações e relatórios para apoio às atividades da Diretoria de Fiscalização;
IX - investigar fraudes de natureza penal tributária;
X - propor a adoção de procedimentos administrativos, técnicos ou fiscais, que permitam a
inibição de fraudes fiscais;
XI - analisar a viabilidade de adoção, pelos contribuintes, de procedimentos especiais
relativos às obrigações tributárias;
XII - avaliar e propor despachos decisórios em procedimentos administrativos,
requerimentos e recursos de competência do Diretor de Fiscalização;
XIII - assessorar a Diretoria de Fiscalização:
a) em questões jurídico-tributárias;
b) na elaboração de minutas de atos normativos e notas técnicas;
XIV - acompanhar o andamento e o resultado de ações judiciais de interesse da Diretoria de
Fiscalização;
XV - planejar, coordenar e supervisionar as atividades de atendimento presencial e a
distância dos contribuintes e demais usuários dos serviços da Secretaria da Fazenda e
Planejamento;
XVI - gerir:
a) as equipes, os canais de relacionamento e o conteúdo relacionado ao atendimento da
Secretaria;
b) os sistemas da Secretaria relacionados ao atendimento e sua gestão, definindo, neste
escopo, as prioridades de desenvolvimento, aprimoramento e manutenção;

XVII - dar suporte às unidades de atendimento, coordenando seu desenvolvimento e
capacitação;
XVIII - estabelecer padrões e aprovar os conteúdos das bases de informações, dos manuais
e guias de serviços disponíveis para os diversos canais de relacionamento;
XIX - definir indicadores e relatórios para avaliação e acompanhamento do desempenho do
atendimento nos canais de relacionamento;
XX - propor a elaboração ou alteração dos atos normativos relacionados aos serviços
prestados pelos diversos canais de relacionamento com o usuário;
XXI - estabelecer rotinas para o desenvolvimento das atividades da Central de Pronto
Atendimento e dos Serviços de Pronto Atendimento, no caso destes de forma compartilhada
com a Delegacia Regional Tributária de vinculação;
XXII - acompanhar o controle da arrecadação de tributos, multas e demais receitas públicas
e auditar a ação dos agentes da rede arrecadadora em relação a essas receitas;
XXIII - fiscalizar o cumprimento da legislação pela rede prestadora de serviços de
arrecadação da Secretaria da Fazenda e Planejamento;
XXIV - acompanhar o saneamento das divergências encontradas entre as informações e o
repasse financeiro;
XXV - propor:
a) a admissão e a exclusão de agentes da rede prestadora de serviços de arrecadação da
Secretaria;
b) a instituição, modificação ou extinção de modelos de guia ou documento de arrecadação,
certidões e demais documentos de controle da receita;
c) deferimento ou indeferimento de pedidos de restituição originados pelos agentes
arrecadadores;
d) modificações ou melhorias na metodologia de arrecadação;
e) diretrizes e metas para a cobrança administrativa dos débitos fiscais;
f) aplicação de medidas coercitivas a contribuinte inadimplente;
g) modificações ou melhorias na metodologia de cobrança administrativa dos débitos fiscais;
XXVI - acompanhar o cumprimento das metas de cobrança estabelecidas em plano de ação
e propor a correção de eventuais distorções;
XXVII - instruir os pedidos de parcelamento de débitos fiscais não inscritos na dívida ativa;

XXVIII - orientar as atividades relacionadas à dívida ativa exercidas pelas Delegacias
Regionais Tributárias;
XXIX - supervisionar as atividades de atendimento ao público relacionadas à dívida ativa;
XXX - analisar e preparar o valor do débito a ser inscrito na dívida ativa;
XXXI - imputar pagamento visando apurar o saldo remanescente do débito a ser inscrito na
dívida ativa;
XXXII - analisar os dados utilizados na apuração dos índices de participação dos Municípios
na arrecadação do ICMS;
XXXIII - adotar as providências necessárias à correção dos dados, inclusive em conjunto
com outras unidades da Secretaria;
XXXIV - calcular o índice de participação dos Municípios na arrecadação do ICMS;
XXXV - propor modificações ou melhorias na metodologia e no sistema de informações de
apuração do índice de participação dos Municípios na arrecadação do ICMS;
XXXVI - obter informações para o cálculo do índice, em colaboração com as Delegacias
Regionais Tributárias;
XXXVII - elaborar, anualmente, a tabela de valores de base de cálculo e os critérios para
aplicação, necessários ao lançamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA;
XXXVIII - propor:
a) rotinas e procedimentos para fiscalização do IPVA;
b) diretrizes para organizar e manter atualizado o registro das informações relativas ao IPVA
no Estado de São Paulo;
XXXIX - orientar as demais unidades da Subsecretaria da Receita Estadual sobre atividades
relacionadas com a cobrança do IPVA;
XL - colaborar para o estabelecimento de diretrizes e padrões de atendimento ao contribuinte
do IPVA;
XLI - apresentar proposta para melhoria dos sistemas de informações necessários à
cobrança do IPVA;
XLII - preparar, com vista à divulgação, informações relacionadas ao IPVA;
XLIII - assistir o dirigente da unidade no desempenho de suas atribuições;
XLIV - analisar, instruir e informar processos e expedientes que lhes forem encaminhados,
bem como acompanhar o andamento e a execução de cada um;

XLV - elaborar e propor minutas de convênios e de memoriais descritivos;
XLVI - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do dirigente da unidade;
XLVII - controlar e acompanhar as atividades decorrentes de contratos, acordos e ajustes;
XLVIII - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres;
XLIX - propor a elaboração de normas e manuais de procedimentos;
L - participar da elaboração de relatórios de atividades da unidade.
Parágrafo único - As atribuições previstas neste artigo serão distribuídas por ato do
Coordenador de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados e Atendimento
entre as Assistências Fiscais a que se referem as alíneas “a” dos incisos I a IV do artigo 8º
deste decreto.

Seção IV
Da Coordenadoria de Consultoria Tributária e Contencioso Administrativo Tributário

Artigo 65 - A Coordenadoria de Consultoria Tributária e Contencioso Administrativo
Tributário tem as seguintes atribuições:
I - coordenar e definir estratégia de gestão da área de legislação e interpretação da
legislação tributária;
II - coordenar e definir estratégia de gestão do contencioso administrativo tributário;
III - coordenar as atividades relacionadas com os trabalhos desenvolvidos no âmbito da
Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE, vinculada ao Conselho Nacional de
Política Fazendária - CONFAZ, especialmente no que se refere a:
a) reuniões de comissões ou de grupos de trabalho;
b) avaliação de propostas de novos convênios, protocolos, ajustes ou quaisquer outros atos
a serem submetidos à COTEPE;
c) divulgação sobre os acordos em estudo na COTEPE e os aprovados pelo CONFAZ;
IV - avaliar propostas de alteração da legislação nacional referente aos tributos de
competência estadual;
V - elaborar e propor minutas de convênios e de memoriais descritivos;
VI - controlar e acompanhar as atividades decorrentes de contratos, acordos e ajustes;
VII - assessorar o Secretário nas reuniões do Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAZ.

Artigo 66 - A Consultoria Tributária tem as seguintes atribuições:
I - proceder ao estudo, elaboração e interpretação da legislação tributária, aplicando seus
efeitos em pendências com os contribuintes;
II - manifestar-se quanto aos aspectos jurídicos dos pleitos para concessão de benefícios
fiscais com renúncia de receita;
III - proceder ao estudo e à elaboração de atos normativos relacionados à legislação
tributária;
IV - responder às consultas formuladas por clientes internos e externos sobre a legislação
tributária em vigor.

Artigo 67 - As Assistências Fiscais têm as seguintes atribuições:
I - responder às consultas sobre interpretação e aplicação da legislação tributária, nos termos
da legislação em vigor;
II - elaborar informações ou pareceres sobre interpretação e aplicação da legislação
tributária;
III - propor a edição de texto normativo referente à interpretação de matéria tributária de
interesse geral;
IV - elaborar as minutas de legislação tributária;
V - manifestar-se sobre projetos de leis relativos à matéria tributária de iniciativa dos Poderes
Executivo ou Legislativo;
VI - analisar e avaliar a aplicação da legislação tributária, para identificação de falhas ou
distorções e propor medidas corretivas;
VII - avaliar propostas sobre:
a) alterações na legislação tributária, apresentadas por outras unidades da Subsecretaria da
Receita Estadual;
b) normatização dos regimes especiais de grande incidência, apresentadas pela Diretoria de
Atendimento, Gestão e Conformidade;
VIII - acompanhar as decisões do Poder Judiciário e as consultas formuladas pelos
contribuintes, objetivando o aprimoramento da legislação tributária;
IX - revisar e propor a simplificação da legislação concernente aos tributos estaduais;
X - consolidar e sistematizar a legislação tributária estadual;
XI - participar de estudos junto a órgãos superiores, relacionados com a legislação tributária;

XII - produzir informações sobre matéria tributária;
XIII - acompanhar a publicação da legislação tributária pelos órgãos oficiais da imprensa;
XIV - manter atualizado o texto da legislação tributária estadual;
XV - gerenciar e disponibilizar, para os órgãos de divulgação, a legislação e informações
tributárias;
XVI - administrar a base de dados referente à matéria de responsabilidade da Consultoria
Tributária;
XVII - organizar, manter e disponibilizar informações legais, doutrinárias e jurisprudenciais;
XVIII - gerenciar os assuntos administrativos da Consultoria Tributária;
XIX - as previstas no Decreto n° 54.486, de 26 de junho de 2009, que dispõe sobre o
processo administrativo tributário decorrente de lançamento de ofício;
XX - assistir o dirigente da unidade no desempenho de suas atribuições;
XXI - analisar, instruir e informar processos e expedientes que lhes forem encaminhados,
bem como acompanhar o andamento e a execução de cada um;
XXII - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do dirigente da unidade;
XXIII - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres;
XXIV - propor a elaboração de normas e manuais de procedimentos;
XXV - participar da elaboração de relatórios de atividades da unidade.
Parágrafo único - As atribuições previstas neste artigo serão distribuídas por ato do Diretor
da Consultoria Tributária entre as Assistências Fiscais a que se refere a alínea “a” do inciso
I do artigo 9º deste decreto.

Seção V
Do Departamento de Estudos de Política Tributária

Artigo 68 - O Departamento de Estudos de Política Tributária tem as seguintes atribuições:
I - realizar estudos, propostas e análises para subsidiar o planejamento e a formulação da
política tributária;
II - assessorar o responsável pela Subsecretaria da Receita Estadual na análise da economia
brasileira e paulista e no aprofundamento de temas considerados pertinentes para avaliação,
elaboração e execução da política tributária do Estado;
III - em coordenação e com o apoio de outras unidades da Subsecretaria:

a) quantificar a renúncia de receita decorrente de benefícios de natureza tributária vigentes
e estimar, em fase anterior à concessão, o impacto orçamentário-financeiro de benefícios
propostos, informando se na concessão ou ampliação de benefício tributário da qual decorra
renúncia de receita, a renúncia foi incluída nos demonstrativos previstos no inciso IV deste
artigo ou se há medidas de compensação;
b) estimar a receita tributária, as receitas de royalties e de outras participações geradas pela
exploração de petróleo, bem como o impacto na receita estimada decorrente da definição
da utilização de crédito acumulado e de ressarcimento a contribuintes do ICMS pago
antecipadamente pelo regime de substituição tributária;
IV - analisar a evolução das receitas tributárias, bem como elaborar demonstrativos e
relatórios demandados pela Administração e pelos órgãos de controle, em especial os que
devem ser incorporados às peças orçamentárias, com informações sobre a estimativa e
compensação da renúncia de receita tributária;
V - avaliar a utilização gerencial das informações nos sistemas de interesse da
Subsecretaria, orientando o desenvolvimento de sistemas de informação que apoiem a
avaliação, formulação e execução da política tributária;
VI - executar convênios celebrados com órgãos e entidades, públicos ou privados, nacionais
ou internacionais, em assuntos relacionados à tributação;
VII - acompanhar as proposições normativas relativas à tributação em tramitação na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e no Congresso Nacional.

Seção VI
Das Assistências Fiscais Técnicas

Artigo 69 - As Assistências Fiscais Técnicas da Subsecretaria da Receita Estadual,
previstas no inciso I do artigo 10 deste decreto, têm as seguintes atribuições:
I - assessorar o responsável pela Subsecretaria em estudos, avaliações, prospecções,
pareceres e recomendações, em nível estratégico, sobre assuntos de interesse da
Subsecretaria;
II - acompanhar tendências e novas práticas no campo funcional da Subsecretaria;
III - estabelecer relação com as unidades da Subsecretaria, visando à coordenação das
atividades próprias do campo de atuação da Subsecretaria;

IV - acompanhar e coordenar projetos e atividades prioritárias e de interesse da
Subsecretaria;
V - assessorar o responsável pela Subsecretaria no acompanhamento dos temas de
interesse desta em tramitação nos Poderes Legislativos Estadual, Municipais e Federal e no
relacionamento institucional com órgãos públicos e organismos federativos;
VI - coordenar esforços e agenda de desenvolvimento de tecnologia da informação com vista
à efetividade da administração tributária;
VII - acompanhar a execução e propor atualizações da carteira de projetos de informática de
interesse da Subsecretaria;
VIII - promover a difusão dos resultados de estudos, análises, propostas e boas práticas
geradas interna e externamente à Subsecretaria, mediante publicações e outras formas de
divulgação;
IX - demandar e subsidiar atividades da área de comunicação inerentes à Subsecretaria, em
conformidade com a Assessoria do Gabinete do Secretário;
X - examinar, sob o aspecto jurídico-administrativo, os processos e expedientes submetidos
ao responsável pela Subsecretaria;
XI - estudar os fundamentos legais das medidas que envolvam interesse da Subsecretaria;
XII - acompanhar e controlar o andamento de processos de natureza jurídico-administrativa
que envolvam interesse da Subsecretaria.
Parágrafo único - O disposto nos incisos X a XII deste artigo será exercido com observância
das orientações e atribuições da Procuradoria Geral do Estado.

Artigo 70 - As Assistências Fiscais Técnicas da Coordenadoria de Consultoria Tributária e
Contencioso Administrativo Tributário, previstas no inciso II do artigo 10 deste decreto, têm
as seguintes atribuições:
I - subsidiar a atuação do representante do Estado no Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ;
II - participar dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da Comissão Técnica Permanente do
ICMS - COTEPE, comissões e grupos de trabalho, vinculados ao Conselho Nacional de
Política Fazendária - CONFAZ;
III - elaborar pareceres, relatórios, minutas e outros documentos de interesse da
Coordenadoria;

IV - examinar e preparar os expedientes encaminhados ao Coordenador;
V - outras atribuições estabelecidas por ato do Coordenador.

Artigo 71 - As Assistências Fiscais Técnicas do Departamento de Estudos de Política
Tributária, previstas no inciso III do artigo 10 deste decreto, têm as seguintes atribuições:
I - providenciar os levantamentos de dados e as análises relativas à conjuntura econômicotributária;
II - desenvolver e aplicar modelos de quantificação de renúncia de receita;
III - desenvolver e aplicar modelos de estimativa de receita;
IV - elaborar demonstrativos, notas técnicas e outros documentos de interesse da unidade.

Artigo 72 - O responsável pela Subsecretaria da Receita Estadual poderá, em função de
necessidades específicas, eleger temas de interesse a serem desenvolvidos no âmbito das
Assistências Fiscais Técnicas.

CAPÍTULO III
Da Subsecretaria do Tesouro Estadual

Seção I
Das Atribuições Gerais

Artigo 73 - A Subsecretaria do Tesouro Estadual tem as seguintes atribuições:
I - assessorar o Secretário nos assuntos relativos às finanças do Estado;
II - coordenar e supervisionar as atividades realizadas pela Coordenadoria da Administração
Financeira - CAF e da Contadoria Geral do Estado - CGE;
III - promover integração da Coordenadoria da Administração Financeira - CAF e da
Contadoria Geral do Estado - CGE com os Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e
Finanças Públicas - GSPOFP;
IV - coordenar programas de capacitação de seus servidores e dos gestores financeiros do
Estado;
V - promover o desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas de gestão financeira e
contábil do Estado;

VI - desenvolver ações e promover parcerias com órgãos e entidades dos setores público e
privado, em assuntos relacionados à contabilidade e às finanças públicas.

Seção II
Da Coordenadoria da Administração Financeira - CAF

Artigo 74 - A Coordenadoria da Administração Financeira - CAF tem as seguintes
atribuições:
I - coordenar e supervisionar as atividades dos órgãos centrais do:
a) Sistema de Administração Financeira do Estado;
b) sistema de pagamento de pessoal da Administração Direta do Poder Executivo, exceto
da Polícia Militar;
II - coordenar a gestão dos contratos da dívida do Estado;
III - monitorar a situação de regularidade fiscal e previdenciária dos órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta do Estado;
IV - supervisionar as ações relacionadas aos haveres do Estado;
V - aprovar manifestações das áreas técnicas sobre matérias com repercussão financeira,
demandadas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado;
VI - editar normas e orientações relativas às receitas orçamentárias e à execução financeira
do Tesouro.

Artigo 75 - O Departamento de Finanças do Estado - DFE tem as seguintes atribuições:
I - atuar como órgão central do Sistema de Administração Financeira do Estado;
II - manifestar-se sobre matérias de repercussão financeira;
III - gerenciar:
a) a execução do fluxo financeiro do Tesouro;
b) as transferências dos recursos financeiros do Tesouro aos órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta do Estado;
c) o processamento das despesas pertinentes à Administração Geral do Estado;
d) a execução orçamentária e financeira visando à adoção de medidas necessárias à
correção de eventuais desequilíbrios e assegurar a sua compatibilização com a receita;

e) o recebimento, registro e controle dos recursos financeiros do Estado, inclusive os
provenientes de transferências constitucionais e legais;
f) as atividades e todas as movimentações financeiras da Conta Única do Tesouro;
g) a elaboração da previsão da receita orçamentária do Estado, seu acompanhamento e
controle;
h) a utilização do cartão de pagamento de despesas do Governo do Estado de São Paulo,
pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado;
IV - elaborar relatórios gerenciais da execução orçamentária e financeira do Tesouro;
V - expedir normas e manuais de procedimentos, pertinentes à execução financeira do
Estado.
Parágrafo único - Ao Departamento de Finanças do Estado - DFE cabe, ainda, em relação
ao disposto no inciso I deste artigo:
1. desenvolver e normatizar processos;
2. promover a capacitação e o treinamento dos usuários, em articulação com a Escola de
Governo.

Artigo 76 - O Centro de Planejamento e Controle Financeiro tem as seguintes atribuições:
I - elaborar, controlar e acompanhar o fluxo financeiro do Tesouro do Estado;
II - elaborar e propor os limites mensais e anuais de transferências de recursos financeiros
do Tesouro aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado;
III - acompanhar os ingressos e desembolsos de recursos do Tesouro para fins de controle
e gestão financeira, propondo medidas corretivas necessárias ao equilíbrio financeiro;
IV - acompanhar e analisar a execução orçamentária dos órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta do Estado, visando a sua adequação ao fluxo financeiro do
Tesouro do Estado;
V - elaborar relatórios de acompanhamento e de análises da gestão financeira do Estado.

Artigo 77 - O Centro de Programação e Execução Orçamentária e Financeira tem as
seguintes atribuições:
I - executar as transferências dos recursos financeiros do Tesouro aos órgãos e entidades
da Administração Direta e Indireta do Estado, observadas as programações e os limites
estabelecidos;

II - acompanhar as alterações orçamentárias do Estado e registrar as respectivas cotas
financeiras no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios SIAFEM/SP;
III - orientar os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado, em todos
os aspectos referentes à execução dos recursos financeiros do Tesouro;
IV - acompanhar e controlar a utilização do cartão de pagamento de despesas do Governo
do Estado de São Paulo pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do
Estado.

Artigo 78 - O Centro de Gestão da Administração Geral do Estado tem como atribuição
realizar a execução orçamentária e financeira das despesas referentes:
I - ao Serviço da Dívida Pública;
II - aos Encargos Gerais do Estado, incluindo as transferências à União e aos Municípios;
III - aos Encargos Gerais de Pessoal no que se refere à complementação de aposentadorias
e pensões de empresas extintas ou privatizadas e pensões especiais;
IV - ao Regime Especial de Precatórios.

Artigo 79 - O Centro de Gestão da Conta Única do Estado tem as seguintes atribuições:
I - realizar:
a) o registro e acompanhamento dos ingressos e desembolsos de recursos financeiros
efetuados na Conta Única do Tesouro;
b) a classificação e o registro contábil dos ingressos de recursos na Conta Única do Tesouro;
c) as conciliações bancárias da Conta Única do Tesouro com os registros do Sistema
Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP;
d) as movimentações das contas bancárias de titularidade do Estado;
II - efetuar, controlar e registrar as aplicações das disponibilidades financeiras do Tesouro.

Artigo 80 - O Centro de Previsão e Acompanhamento da Receita Orçamentária do Estado
tem as seguintes atribuições:
I - elaborar, consolidar e revisar a previsão da receita orçamentária do Estado;
II - acompanhar a arrecadação da receita orçamentária do Estado;

III - analisar e avaliar tendências de comportamento da receita orçamentária e oportunidades
para seu incremento;
IV - classificar e codificar a receita orçamentária do Estado;
V - emitir pareceres sobre pedidos de alterações de receitas orçamentárias dos órgãos e
entidades da Administração Direta e Indireta do Estado, envolvendo excesso de
arrecadação, diferimento e superávit financeiro.

Artigo 81 - O Departamento de Despesa de Pessoal do Estado - DDPE tem as seguintes
atribuições:
I - atuar como órgão central do sistema de pagamento de pessoal da Administração Direta
do Poder Executivo, compreendendo:
a) administrar o processamento da folha de pagamento da Administração Direta do Poder
Executivo, exceto Polícia Militar;
b) acompanhar e controlar as despesas de pessoal da Administração Direta do Poder
Executivo;
II - coordenar, orientar e controlar o preparo e a execução do pagamento, bem como
determinar o processamento da folha de pagamento:
a) dos servidores ativos da Administração Direta do Poder Executivo, exceto Polícia Militar;
b) da pensão especial assegurada aos participantes civis da Revolução Constitucionalista
de 1932, de que trata o artigo 57 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição
Estadual;
c) das pensões concedidas a mutilados civis da Revolução Constitucionalista de 1932;
d) das pensões parlamentares e das de caráter especial, concedidas por normas legais ou
judiciais;
e) das complementações de aposentadorias e pensões da Administração Direta e Indireta
do Poder Executivo, bem como de órgãos extintos e privatizados;
III - expedir instruções e normas relativas ao pagamento de servidores ativos, inativos e
militares, da Administração Direta do Poder Executivo e das Autarquias do Estado;
IV - providenciar a publicação dos códigos de vencimentos e descontos relativos à folha de
pagamento de:
a) servidores ativos e inativos da Administração Direta do Poder Executivo e das Autarquias
do Estado;

b) militares;
c) beneficiários de complementações de aposentadorias e pensões administrativas e
judiciais;
V - em relação aos critérios de cálculo para a folha de pagamento de pessoal dos órgãos da
Administração Direta do Poder Executivo e das Autarquias do Estado, gerenciar e aprovar:
a) os critérios a serem fornecidos às unidades responsáveis;
b) a elaboração e atualização de manuais para processamento da folha;
VI - proceder ao exame e registro de atos determinativos de pagamento no Sistema de
Despesa de Pessoal do Estado:
a) de servidores da Administração Direta do Poder Executivo, exceto Polícia Militar;
b) dos beneficiários de complementações de aposentadorias e pensões administrativas e
judiciais;
c) dos auxílios concedidos por lei ou decisão judicial;
VII - comunicar às unidades da Administração Direta do Poder Executivo e das Autarquias
do Estado, para fins de apuração de responsabilidade, eventuais irregularidades de
pagamentos constatadas no Sistema de Gestão Integrada de Recursos Humanos e de Folha
de Pagamento - Gestão Integrada RH-Folh@;
VIII - solicitar, observadas as normas legais que regem a matéria, a inscrição do débito no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos e entidades estaduais - CADIN
ESTADUAL e na Dívida Ativa:
a) de servidores ativos da Administração Direta do Poder Executivo, exceto Polícia Militar;
b) dos beneficiários de complementações de aposentadorias e pensões administrativas e
judiciais;
IX - zelar pela fiscalização da legalidade e da regularidade dos atos que acarretam aumento
de despesa de pessoal ou geram direitos para os servidores, por meio de exame em
processos e documentos nas próprias unidades de pessoal e de controle de frequência, no
âmbito da Administração Direta do Poder Executivo e das Autarquias do Estado;
X - elaborar e expedir orientações visando à implantação, ao aperfeiçoamento, ao
funcionamento e à atualização de novos sistemas e projetos especiais;
XI - acompanhar, supervisionar e orientar as atividades realizadas pelas unidades
integrantes do Sistema de Administração de Pessoal relativas ao processamento da folha
de pagamento;

XII - planejar e acompanhar a execução dos trabalhos de capacitação e de treinamento
inerentes à folha de pagamento aos servidores das unidades de pessoal;
XIII - zelar pela uniformidade da aplicação de critérios na folha de pagamento da
Administração Direta do Poder Executivo e das Autarquias do Estado.
Parágrafo único - Ao Departamento de Despesa de Pessoal do Estado - DDPE cabe, ainda,
em relação ao sistema a que se refere o inciso I deste artigo, em nível central:
1. desenvolver e normatizar processos;
2. promover a capacitação e o treinamento dos usuários.

Artigo 82 - O Centro de Processamento da Folha de Pagamento tem as seguintes
atribuições:
I - definir e fornecer os critérios de cálculo para processamento da folha de pagamento dos
órgãos e entidades da Administração Direta do Poder Executivo e das Autarquias do Estado,
em atendimento às normas legais e judiciais, de forma padronizada e uniforme;
II - fornecer, aos órgãos e entidades da Administração Direta do Poder Executivo, dados e
informações atualizados referentes à folha de pagamento, necessários ao desempenho de
suas atribuições;
III - acompanhar a execução orçamentária das despesas com pessoal e reflexos, bem como
analisar as variações mensais das folhas de pagamento dos órgãos da Administração Direta
do Poder Executivo;
IV - manter o sistema da folha de pagamento da Administração Direta do Poder Executivo,
exceto Polícia Militar, atualizado com definição de critérios de cálculo em atendimento às
normas legais e judiciais;
V - acompanhar e executar as despesas de pessoal sob responsabilidade orçamentária da
Administração Geral do Estado, abrangendo os pagamentos:
a) da pensão especial assegurada aos participantes civis da Revolução Constitucionalista
de 1932, de que trata o artigo 57 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição
Estadual;
b) das pensões concedidas a mutilados civis da Revolução Constitucionalista de 1932;
c) das pensões parlamentares e das de caráter especial, concedidas por normas legais ou
judiciais;

d) das complementações de aposentadorias e pensões oriundas de órgãos extintos e
privatizados;
VI - examinar e projetar as despesas com pessoal e reflexos da Administração Direta do
Poder Executivo e propor alterações orçamentárias relativas aos encargos da espécie;
VII - elaborar:
a) propostas e sugestões visando à melhoria e à funcionalidade de execução das atividades
próprias do Departamento;
b) programas de trabalho a serem cumpridos pelas unidades do Departamento;
c) propostas de programas, eventos e cursos específicos, visando à atualização dos
servidores que atuam no Departamento;
VIII - desenvolver estudos e elaborar instruções normativas, referentes à coleta e ao
fornecimento de dados e informações, destinados à alimentação do sistema da folha de
pagamento;
IX - executar a conferência prévia da folha de pagamento e das rotinas mensais e anuais e
autorizar o seu processamento;
X - orientar e esclarecer os Centros de Despesa de Pessoal e os Centros Regionais de
Despesa de Pessoal com relação aos procedimentos relativos às normas legais e ao sistema
da folha de pagamento;
XI - emitir programação de desembolso, para execução financeira da folha de pagamento
da Administração Direta do Poder Executivo, exceto Polícia Militar, bem como do repasse
financeiro às entidades consignatárias;
XII - monitorar as escriturações contábeis das despesas com pessoal no Sistema Integrado
de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP e contatar os gestores
da Administração Direta do Poder Executivo para sua adequação orçamentária;
XIII - manifestar-se nos expedientes de consignação em folha de pagamento e acompanhar
os requisitos necessários para manutenção de entidades de classe como consignatária;
XIV - analisar os pedidos de cancelamento dos descontos de consignatária por parte dos
servidores e providenciar a exclusão do desconto em folha;
XV - desenvolver outras atividades pertinentes ao processamento da folha de pagamento.

Artigo 83 - O Centro de Informações ao Poder Judiciário tem as seguintes atribuições:
I - atender às requisições do Poder Judiciário, observando os prazos determinados;

II - receber, examinar e distribuir os expedientes relativos a requisições provenientes do
Poder Judiciário;
III - executar as atividades relacionadas ao cumprimento de decisões judiciais relativas a
órgãos da Administração Direta do Poder Executivo, exceto Polícia Militar;
IV - prestar informações para subsidiar a tomada de providências necessárias à defesa do
Estado em processos judiciais;
V - analisar e preparar os expedientes para execução:
a) de pagamento de servidor ativo, de beneficiários de complementação de aposentadorias
e pensões administrativas e judiciais;
b) de cálculo para liquidação nos autos judiciais;
VI - organizar e manter:
a) controle do recebimento e da distribuição de documentação procedente do Poder
Judiciário;
b) registro de decisões judiciais relativas à administração de pessoal;
VII - definir a fórmula de cálculo das demandas judiciais e orientar os órgãos da
Administração Direta do Poder Executivo e das Autarquias no seu cumprimento.

Artigo 84 - Os Centros de Despesa de Pessoal e os Centros Regionais de Despesa de
Pessoal têm as seguintes atribuições, com relação à folha de pagamento da Administração
Direta do Poder Executivo, exceto da Polícia Militar:
I - verificar a legalidade dos atos de concessão ou alteração de direitos pertinentes a pessoal,
bem como de complementação de aposentadorias e pensões especiais;
II - propor a suspensão da execução de atos concessórios de direitos ou vantagens de
natureza pecuniária, quando manifestamente ilegais;
III - promover a capacitação e ministrar treinamentos inerentes à folha de pagamento aos
servidores das unidades integrantes do Sistema de Administração de Pessoal;
IV - proceder:
a) ao enquadramento funcional de beneficiários de complementações de aposentadorias,
nos termos da legislação vigente e em cumprimento a decisões judiciais;
b) à implantação e à atualização de pensões alimentícias, decorrentes de determinação
judicial;

V - preparar o pagamento de benefícios, vantagens, auxílios e descontos relativos aos
servidores ativos e aos beneficiários de complementações de aposentadorias e pensões
administrativas e judiciais;
VI - emitir atos de concessão de benefícios e vantagens aos beneficiários de
complementações de aposentadorias, de benefícios das carteiras extintas ou em regime de
extinção e pensões administrativas e judiciais;
VII - fiscalizar e acompanhar a evolução da folha de pagamento, por meio de informações
gerenciais;
VIII - fiscalizar a legalidade e a regularidade dos atos que acarretam aumento de despesa
de pessoal ou geram direitos para os servidores, por meio de exame em processos e
documentos nas próprias unidades de pessoal e de controle de frequência;
IX - registrar e arquivar as informações de dependentes e a documentação comprobatória
de isenção de imposto de renda;
X - elaborar cálculos de atrasados, resultantes do cumprimento de ordem judicial;
XI - prestar ou solicitar informações aos órgãos de previdência para fins de atualização de
complementações de aposentadorias e pensões;
XII - executar serviços relacionados com os pagamentos de:
a) servidores ativos;
b) beneficiários de complementação de aposentadorias e pensões administrativas e
judiciais;
XIII - propor autuação de processos, encaminhar a devida notificação para recolhimento ou
propor inscrição da dívida, nos casos de débito com a Administração Pública:
a) de servidores ativos;
b) dos beneficiários de complementações de aposentadorias e de pensões administrativas
e judiciais;
XIV - observar os prazos para cumprimento de decisões judiciais.
§ 1º - Aos Centros de Despesa de Pessoal e aos Centros Regionais de Despesa de Pessoal
cabe, ainda, executar as atividades inerentes ao recadastramento de beneficiários de
complementação de aposentadorias e pensões da Administração Direta e Indireta do Poder
Executivo, bem como de órgãos extintos e privatizados.

§ 2º - Para fins do disposto no inciso VIII deste artigo, as autoridades responsáveis pelas
unidades mencionadas deverão dar amplo acesso e disponibilizar a documentação julgada
necessária ao exercício das atribuições nele previstas.
§ 3º - Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado, sob pena de
imputação de responsabilidade funcional.
§ 4º - Serão propostas, aos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo, apuração
de responsabilidade e aplicação de penalidade aos servidores que derem causa às
irregularidades detectadas.
§ 5º - Os Centros de Despesa de Pessoal exercerão suas atribuições por meio dos
respectivos Núcleos de Despesa.

Artigo 85 - O Departamento de Gestão da Dívida e Haveres do Estado tem as seguintes
atribuições:
I - por meio do Centro de Gestão da Regularidade Fiscal e Previdenciária;
a) prestar assistência técnica aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do
Estado para manutenção ou recuperação de suas regularidades fiscais ou previdenciárias;
b) prestar assistência técnica nos processos de parcelamentos fiscais ou previdenciários
pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado;
II - por meio do Centro de Acompanhamento e Gestão de Contratos de Dívida:
a) elaborar a previsão da despesa com o serviço da dívida sob responsabilidade de
pagamento do Tesouro do Estado;
b) elaborar, implantar e atualizar permanentemente:
1. informações relativas ao pagamento do serviço da dívida para as providências das
unidades competentes;
2. sistema de acompanhamento, controle e avaliação dos contratos de dívida do Estado;
c) executar os contratos de dívida assumidos pelo Tesouro do Estado, observando os
eventos contratuais, calculando e efetuando os respectivos pagamentos;
d) acompanhar os projetos em curso atendidos por contratos de financiamento, com foco
nos efeitos de constituição de passivos e de obrigações de pagar, por meio de informações
oferecidas pela área de captação de recursos, da Assessoria do Gabinete do Secretário;

e) acompanhar e informar acerca do endividamento público estadual, originário de
operações passivas de crédito contratadas e concessão de garantias e contragarantias do
Estado;
III - por meio do Centro de Gestão Estratégica da Dívida:
a) manter atualizado controle quanto às possibilidades e restrições formais de endividamento
do Estado;
b) desenvolver estudos e propor procedimentos para conversão e renovação da dívida do
Estado;
c) avaliar as solicitações de prestação de garantias e contragarantias pelo Tesouro do
Estado;
d) controlar e emitir relatórios referentes aos limites de endividamento do Estado, nos termos
da legislação vigente;
IV - por meio do Centro de Gestão de Haveres, executar os procedimentos:
a) do sistema de haveres do Estado;
b) do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos e entidades estaduais CADIN ESTADUAL;
c) relativos à gestão da Carteira Predial do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo
- IPESP;
V - expedir normas e manuais de procedimentos pertinentes à sua área de competência.

Seção III
Da Contadoria Geral do Estado – CGE

Artigo 86 - A Contadoria Geral do Estado - CGE, na qualidade de órgão central do sistema
contábil do Estado, tem as seguintes atribuições:
I - consolidar as contas públicas do Estado e adotar as providências necessárias ao
levantamento do Balanço Geral do Estado;
II – expedir normas sobre procedimentos contábeis no âmbito do Estado;
III - administrar os sistemas informatizados sob sua responsabilidade, padronizando regras
de utilização e prestando orientação e treinamento aos usuários;
IV - implantar processo de convergência às normas internacionais de contabilidade aplicadas
ao setor público;

V - implantar sistema de custos dos serviços públicos no âmbito do Estado;
VI - coordenar os serviços de contabilidade pertinentes aos órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta do Estado, orientando e prestando o apoio técnico
necessário;
VII - desenvolver políticas contábeis no âmbito do Estado;
VIII - coordenar a elaboração e divulgação do Balanço Geral do Estado e dos demonstrativos
fiscais previstos na Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).

Artigo 87 - O Departamento de Normas e Acompanhamento Contábil tem as seguintes
atribuições:
I – gerir as atividades de implantação das políticas contábeis de convergência às normas
internacionais de contabilidade;
II - manter atualizados:
a) o Plano de Contas Único do Estado e as respectivas tabelas contábeis;
b) os cadastros vinculados às contas contábeis no sistema de contabilidade do Estado;
III - planejar, elaborar e divulgar manuais, instruções e notas técnicas de padronização dos
procedimentos contábeis;
IV - definir os programas de capacitação dos usuários do Sistema Integrado de
Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP;
V - acompanhar as conciliações e fechamentos mensais e anuais no Sistema Integrado de
Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP.

Artigo 88 - O Centro de Normas Contábeis tem as seguintes atribuições:
I – operacionalizar a implantação das políticas contábeis de convergência às normas
internacionais de contabilidade;
II - estabelecer normas para a elaboração de balancetes e demonstrativos dos sistemas
orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação;
III - elaborar e manter atualizados os cadastros contábeis dos planos de contas, da tabela
de eventos, da tabela de receitas e despesas, da tabela de fontes de recursos e de inscrição
genérica no sistema de contabilidade do Estado;

IV - elaborar instruções e atos disciplinadores dos procedimentos contábeis do sistema de
contabilidade do Estado;
V - analisar os diversos atos normativos vigentes, avaliando seu conteúdo e eventuais
impactos na contabilidade no âmbito do Estado;
VI - elaborar manuais e padronizar procedimentos contábeis, bem como orientar e capacitar
os servidores dos demais Centros e das unidades gestoras do Estado, em conjunto com o
Centro de Sistemas Contábeis e de Custos.

Artigo 89 - O Centro de Acompanhamento e Atendimento Contábil tem as seguintes
atribuições:
I - executar a manutenção das seguintes rotinas e procedimentos no Sistema Integrado de
Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP:
a) acompanhamento dos registros orçamentário, financeiro e patrimonial no sistema de
contabilidade do Estado;
b) exame das rotinas de consistência dos lançamentos, nos termos das normas e rotinas
contábeis;
c) acompanhamento e orientação relativa às conciliações e contabilizações de atos e fatos
que subsidiem o fechamento mensal do sistema de contabilidade do Estado, inclusive
receitas intra-orçamentárias, fontes de recursos, despesa com pessoal e demais processos
orçamentários e financeiros;
d) acompanhamento semanal da receita arrecadada pelo Tesouro do Estado e seus
respectivos repasses às unidades destinatárias, em conformidade com os normativos
vigentes;
e) emissão de documentos e procedimentos necessários ao encerramento das contas do
exercício;
f) definição, em conjunto com o Centro de Sistemas Contábeis e de Custos, dos
procedimentos e ajustes no sistema de contabilidade do Estado, determinando sua
implantação;
g) monitoramento e orientação quanto aos procedimentos contábeis que envolvam extinção,
fusão ou alteração de unidades gestoras no sistema de contabilidade do Estado;
II – prestar apoio técnico aos usuários dos sistemas de contabilidade do Estado por meio
das seguintes ações:

a) esclarecimento de dúvidas relativas à utilização do Sistema Integrado de Administração
Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM/SP ou ao preenchimento dos documentos
contábeis;
b) administração, manutenção, atualização, acompanhamento e esclarecimento de dúvidas
relativas ao cadastro de contas correntes e de credores;
c) apuração e acompanhamento das correções dos lançamentos de conciliações contábeis
a serem executadas pelas unidades gestoras.

Artigo 90 - O Departamento de Análise, Informações e Sistemas Contábeis tem as seguintes
atribuições:
I - levantar o Balanço Geral do Estado;
II - prestar informações e fornecer demonstrativos aos órgãos de controle interno e externo
e demais áreas da administração pública e da sociedade;
III - prestar informações e elaborar relatórios gerenciais para subsidiar a tomada de decisões
pela Administração;
IV - manter e aprimorar o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e
Municípios - SIAFEM/SP para a contabilização dos atos e fatos da gestão dos responsáveis
pela execução orçamentária, financeira e patrimonial do Estado;
V – gerenciar e aprimorar o sistema de custos dos serviços públicos, o cadastro das
unidades administrativas e de unidades gestoras, o Sistema Navega de segurança e controle
de acesso ao SIAFEM/SP e os demais sistemas informatizados sob responsabilidade da
Contadoria Geral do Estado.

Artigo 91 - O Centro de Análise de Informações Contábeis e Fiscais tem as seguintes
atribuições:
I - elaborar e analisar:
a) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal, definidos
pela Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal):
1. mensalmente, para fins de acompanhamento e divulgação das informações para tomada
de decisão;

2. bimestralmente e quadrimestralmente, em atendimento ao previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal;
b) demonstrativos quadrimestrais e anuais de prestação de contas das Contas do
Governador;
c) demonstrativos fiscais, de competência da contabilidade, relativos ao Programa de
Reestruturação e de Ajuste Fiscal – PAF;
d) outros demonstrativos de prestação de informações contábeis no âmbito da
Administração Pública, que se façam necessários;
II - tratar as obrigações acessórias de transmissão de informações nos sistemas
informatizados de prestação de contas, relativos à execução orçamentária e financeira do
Estado;
III - orientar as unidades gestoras do Estado sobre questões relativas a documentação que
se relacionem aos demonstrativos elaborados pelo Centro;
IV - prestar informações contábeis de sua competência aos órgãos de controle interno e
externo;
V - emitir relatórios de suporte a análises dos relatórios e demonstrativos fiscais,
manifestando-se sobre eventuais distorções, impactos ou tendências em relação a execução
orçamentária, disponibilidade de caixa, dívida pública e atendimento aos limites
constitucionais;
VI - publicar, em meio eletrônico de acesso público, informações registradas no Sistema
Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP, zelando
pela transparência da execução orçamentária e financeira do Estado.

Artigo 92 - O Centro de Consolidação do Balanço e das Contas do Governador tem as
seguintes atribuições:
I – analisar e acompanhar os balancetes e demonstrativos dos sistemas orçamentário,
financeiro, patrimonial e de compensação das entidades da Administração Direta e seus
respectivos Fundos, e da Administração Indireta, constituída pelas autarquias, fundações e
empresas de economia mista dependentes do Estado;
II - elaborar relatórios evidenciando distorções, impactos e tendências nas informações
apuradas, destinando-os às áreas e/ou responsáveis pelas unidades do Estado, para ciência
e providências;

III - preparar informações que evidenciem o comportamento da gestão econômico-financeira
do Estado;
IV - levantar o Balanço Geral do Estado, os Balancetes e respectivos anexos;
V – adotar as providências necessárias ao encaminhamento formal do Balanço Geral do
Estado aos órgãos competentes, bem como aquelas necessárias à sua disponibilização em
meio eletrônico de acesso público;
VI - executar as ações necessárias ao acompanhamento, levantamento e elaboração de
esclarecimentos aos órgãos de controle interno e externo.

Artigo 93 - O Centro de Sistemas Contábeis e de Custos tem as seguintes atribuições:
I - desenvolver, implantar e manter atualizados os sistemas de custos dos serviços públicos
do Estado e os demais sistemas gerenciais informatizados sob responsabilidade da
Contadoria Geral do Estado;
II - elaborar manuais e padronizar procedimentos dos sistemas informatizados sob
responsabilidade da Contadoria Geral do Estado e de custos;
III - promover capacitação, administrar treinamentos e prestar assistência aos usuários dos
sistemas informatizados sob responsabilidade da Contadoria Geral do Estado;
IV - administrar os cadastros de unidades administrativas, de usuários SIAFEM no Sistema
Navega e de unidades gestoras do Estado, monitorando e prestando o apoio técnico
necessário.

CAPÍTULO IV
Da Coordenadoria de Tecnologia e Administração Seção I Das Atribuições Gerais

Artigo 94 - À Coordenadoria de Tecnologia e Administração cabe planejar, gerir, promover,
coordenar e executar, no âmbito da Secretaria da Fazenda e Planejamento, as atividades
relativas a:
I - gestão, desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas;
II - gestão de suprimentos, de infraestrutura, de apoio logístico e de contratos;
III - administração orçamentária e financeira;
IV - tecnologia da informação e comunicação;
V - gestão dos canais de serviços eletrônicos.

Parágrafo único - A atuação da Coordenadoria de Tecnologia e Administração no âmbito
de outros órgãos da administração direta poderá ser estabelecida por meio de resolução
conjunta entre os entes envolvidos, observadas, em qualquer caso, as atribuições do
Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - COETIC, previstas no
Decreto nº 64.601, de 22 de novembro de 2019, e alterações.

Seção II
Do Departamento de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas

Artigo 95 - O Departamento de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas tem as
seguintes atribuições:
I - planejar, promover, gerir e executar práticas de desenvolvimento, qualidade de vida e
gestão estratégica de pessoas e competências, aprimorando mecanismos que possibilitem
a melhoria contínua do clima organizacional da Secretaria e atuando como agente
estratégico junto às unidades da Pasta;
II - planejar, gerenciar, coordenar, controlar e executar as atividades inerentes à
administração da vida funcional;
III - exercer, diretamente e por meio das unidades integrantes da sua estrutura, em
consonância com as respectivas áreas de atuação, o previsto nos seguintes dispositivos do
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008:
a) artigos 4º a 11, no âmbito da Secretaria;
b) artigos 14 a 19, no âmbito das unidades da Secretaria sediadas na Capital;
IV - gerir a aplicação dos recursos orçamentários no âmbito de sua atuação;
V - gerenciar, monitorar e aprimorar o programa de teletrabalho no âmbito da Secretaria;
VI - orientar tecnicamente a atuação dos Núcleos de Recursos Humanos, dos Centros
Regionais de Administração, em consonância com as diretrizes pertinentes.

Artigo 96 - O Centro de Gestão Estratégica de Pessoas tem as seguintes atribuições:
I - propor normas, planejar, desenvolver e apoiar as unidades da Secretaria na
implementação de programas, procedimentos, instrumentos e melhores práticas voltadas a:
a) gestão estratégica de pessoas e competências;
b) plano de cargos e carreiras;

c) remuneração e benefícios;
d) recrutamento e seleção internos;
e) concursos públicos;
f) movimentação interna e remoção de servidores;
g) desenvolvimento de servidores;
h) melhoria do clima organizacional;
II - colaborar com as unidades da Secretaria na definição de perfis profissionais e de
liderança e na fixação da quantidade necessária de servidores para a realização de
movimentações e de concursos públicos;
III - exercer, no âmbito da Secretaria, o previsto nos seguintes dispositivos do Decreto nº
52.833, de 24 de março de 2008:
a) artigo 6º, incisos I, alíneas “a” a “c”, II, III e VII;
b) artigo 7º, exceto a alínea “b” do inciso II; c) artigo 8º;
IV - por meio do Núcleo de Qualidade de Vida:
a) fomentar a adoção de medidas para promoção da saúde, segurança e bem-estar no
ambiente de trabalho;
b) elaborar o Programa de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho, em conjunto com o
Centro de Assistência à Saúde, realizando pesquisas e levantamentos necessários a ações
que visem à redução de absenteísmo e de presenteísmo;
c) promover a integração do servidor no ambiente de trabalho em seu ingresso e
movimentações;
d) atuar na gestão de conflitos organizacionais;
e) apoiar os servidores por meio de programas de planejamento pós-carreira;
f) coordenar, controlar e executar as atividades relativas à prestação de serviços de
acolhimento e atendimento de crianças, filhos ou dependentes legais, de servidores da
Secretaria, podendo esse público-alvo ser ampliado mediante celebração de termo de
cooperação com outros órgãos;
g) exercer, no âmbito da Secretaria, o previsto nas alíneas “b” dos incisos I e III e no inciso
XI, todos do artigo 9º do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, na parte relativa à
qualidade de vida dos servidores;
h) promover campanhas e ações solidárias no âmbito da Secretaria;
V - por meio do Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas:

a) desenvolver, elaborar, planejar, implantar e monitorar práticas de desenvolvimento de
pessoas, gestão do desempenho e plano de sucessão;
b) dimensionar o quadro e acompanhar e avaliar o desempenho dos estagiários de nível
médio e superior, em conjunto com as unidades da Secretaria;
c) exercer, no âmbito da Secretaria e em conjunto com a Escola de Governo, o previsto no
artigo 9º, incisos I, alínea “a”, II, III, alínea “a”, IV e, exceto na parte relativa à qualidade de
vida dos servidores da Secretaria, XI, do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008.

Artigo 97 - O Centro de Vida Funcional tem a atribuição de gerir as atividades inerentes à
administração da vida funcional, na seguinte conformidade:
I - por meio do Núcleo de Cargos e Funções:
a) registrar os atos relativos à vida funcional dos servidores;
b) exercer o previsto nos seguintes dispositivos do Decreto nº 52.833, de 24 de março de
2008: 1. no âmbito da Secretaria, artigo 6º, inciso XI, exceto alínea “d”, item 3, e artigo 11,
incisos I, alínea “a”, II, IV e V; 2. no âmbito das unidades da Secretaria sediadas na Capital,
artigos 16, 17 e 19, exceto incisos V e XII deste último;
II - por meio do Núcleo de Benefícios e Vantagens exercer o previsto nos seguintes
dispositivos do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008: 1. no âmbito da Secretaria,
artigo 6º, inciso XI, alínea “d”, item 3, e, observada sua área de atuação, artigo 11, incisos III
e IV; 2. no âmbito das unidades da Secretaria sediadas na Capital, artigo 18 e, observada
sua área de atuação, artigo 19, incisos I, II, VI a IX e XII;
III - por meio do Núcleo de Avaliações:
a) desenvolver, implantar normas e executar processos relativos ao cumprimento dos
institutos de estágio probatório, promoção e progressão, subsidiando e integrando os
comitês e comissões relacionados, bem como elaborar e providenciar a publicação dos atos
pertinentes;
b) apurar e processar as partes variáveis de remuneração referentes à produtividade e
desempenho do servidor, bem como elaborar e providenciar a publicação dos atos
pertinentes;
c) administrar os sistemas informatizados de avaliação de desempenho para todos os fins;
d) em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer o previsto nos seguintes
dispositivos do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, observada sua área de atuação:

1. no âmbito da Secretaria, artigos 7º, inciso II, alínea “b”, e 11, inciso I, alínea “b”;
2. no âmbito das unidades da Secretaria sediadas na Capital, artigo 19, inciso V.

Artigo 98 - O Centro de Relacionamento com o Servidor tem as seguintes atribuições:
I - atender as demandas relativas à vida funcional dos servidores, prestar esclarecimentos
e, quando for o caso, encaminhá-las às áreas responsáveis;
II - apoiar ações de gestão do conhecimento a fim de facilitar o atendimento das demandas
individuais e coletivas dos servidores da Secretaria;
III - elaborar, atualizar e divulgar informações nos canais de comunicação da Coordenadoria
para atender os servidores da Secretaria;
IV - manter os servidores da Secretaria informados e atualizados a respeito de seus direitos
e deveres.

Artigo 99 - O Centro de Assistência à Saúde tem as seguintes atribuições:
I - prestar atendimento médico-ambulatorial e de primeiros socorros dentro dos limites da
sede da Secretaria, providenciando remoção para estabelecimento hospitalar quando
houver indicação médica e condições para o transporte;
II - realizar análise técnica de atestado médico que implique afastamento e/ou licença para
tratamento de saúde em que haja necessidade de enquadramento por normas legais
específicas da Pasta;
III - prestar, de forma condicionada à capacidade e disponibilidade do Centro:
a) atendimento médico terceirizado aos servidores da Secretaria, podendo esse público-alvo
ser ampliado mediante resolução do Secretário;
b) atendimento odontológico e acompanhamento psicológico e social aos servidores da
Secretaria;
c) orientação e acompanhamento para demandas psicossociais, de licença para tratamento
de saúde e de readaptação aos servidores da Secretaria;
d) apoio na integração do servidor da Secretaria ao ambiente de trabalho no momento de
readaptação;
IV - participar da elaboração do Programa de Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho, em
apoio ao Núcleo de Qualidade de Vida, propondo medidas para o desenvolvimento de
programas e ações voltados à saúde do servidor da Secretaria;

V - agir de forma integrada com o Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME,
para cumprimento do disposto no artigo 191 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, de
acordo com a sua capacidade.

Artigo 100 - O Centro de Legislação de Pessoal tem as seguintes atribuições:
I - exercer o previsto no artigo 10 do decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008;
II - manifestar-se, quando necessário, acerca da legislação de pessoal aplicável nos
expedientes e processos;
III - elaborar normas, procedimentos e instrumentos de trabalho, oferecendo apoio às
diversas áreas do Departamento e aos Núcleos de Recursos Humanos, dos Centros
Regionais de Administração, para sua implementação.

Artigo 101 - O Núcleo de Suporte Tecnológico tem as seguintes atribuições:
I - manter, administrar, monitorar e propor o desenvolvimento ou aprimoramento dos
recursos de tecnologia e comunicação necessários à atuação do Departamento;
II - participar, em conjunto com o Departamento de Tecnologia da Informação, do
planejamento de ações de tecnologia da informação e comunicação e da busca de novas
técnicas e tecnologias como forma de favorecer a qualidade, produtividade e efetividade nos
processos de trabalho do Departamento de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas;
III - elaborar relatórios de apoio e dar suporte nas ferramentas tecnológicas aos usuários das
unidades responsáveis pela gestão de recursos humanos.

Seção III
Do Departamento de Orçamento e Finanças

Artigo 102 - O Departamento de Orçamento e Finanças tem, diretamente ou por meio das
unidades integrantes da sua estrutura, as seguintes atribuições:
I - exercer o previsto nos seguintes dispositivos do Decreto- -Lei nº 233, de 28 de abril de
1970, em consonância com as respectivas áreas de atuação:
a) artigo 9º, no âmbito da Secretaria;
b) artigo 10, no âmbito das unidades da Secretaria sediadas na Capital;

II - orientar tecnicamente a atuação dos Núcleos de Finanças, dos Centros Regionais de
Administração, em consonância com as diretrizes pertinentes.

Artigo 103 - O Centro de Orçamento e Custos, temas seguintes atribuições:
I - no âmbito da Secretaria:
a) acompanhar e avaliar a execução orçamentária, inclusive os remanejamentos internos,
créditos suplementares, antecipação e descontingenciamento de quotas;
b) desenvolver estudos visando à otimização dos recursos;
c) as previstas no artigo 9º, exceto a alínea “b” do inciso II, do Decreto-Lei nº 233, de 28 de
abril de 1970; II - no âmbito das unidades da Secretaria sediadas na Capital, as previstas no
inciso I e nas alíneas “g” e “h” do inciso II do artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril
de 1970.

Artigo 104 - O Centro de Execução Financeira tem as seguintes atribuições:
I - no âmbito da Secretaria, efetuar análise técnica e legal e o trâmite do pagamento de
crédito relativo ao Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo;
II - no âmbito das unidades da Secretaria sediadas na Capital, as previstas no artigo 10,
inciso II, do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970, por meio das unidades integrantes
da sua estrutura, em consonância com as respectivas áreas de atuação;
III - por meio do Núcleo de Despesa de Bens e Serviços, no âmbito das unidades da
Secretaria sediadas na Capital:
a) efetuar análise técnica e legal para os procedimentos de empenhamento, liquidação e
emissão da programação de desembolso relativa aos processos de fornecimento de bens e
serviços;
b) analisar a incidência ou não da retenção de tributo na fonte, atendendo a legislação
federal, estadual e municipal, e aplicá-la quando necessário;
IV - por meio do Núcleo de Adiantamentos, Diárias e Ressarcimento de Despesas:
a) no âmbito da Secretaria, gerir e controlar o sistema de pagamento de diárias e orientar as
unidades usuárias;
b) no âmbito das unidades da Secretaria sediadas na Capital, em relação a adiantamentos:
1. analisar, processar e executar os procedimentos administrativos relativos à concessão de
adiantamento;

2. fazer a tomada de contas, retenções e recolhimento de tributos incidentes sobre os
adiantamentos concedidos;
3. acompanhar a execução de recursos concedidos sob a forma de adiantamento e prestar
orientação a respeito;
4. manter todos os registros necessários à demonstração das despesas realizadas com
recursos de adiantamento;
5. guardar e processar os expedientes de prestação de contas de adiantamentos sob sua
responsabilidade;
c) no âmbito das unidades da Secretaria sediadas na Capital, em relação a ressarcimento
de despesas:
1. analisar, processar e executar os procedimentos administrativos;
2. manter e controlar os processos de ressarcimento de despesa durante o exercício;
V - por meio do Núcleo de Restituições, efetuar análise técnica e os trâmites financeiros da
restituição de receita orçamentária e extraorçamentária determinada em definitivo pelas
autoridades competentes e, quando for o caso e com o apoio dos Núcleos de Finanças dos
Centros Regionais de Administração, providenciar junto aos Municípios a restituição da
parcela que compete ao Estado, ficando excetuados os procedimentos de restituição
previstos em norma específica da Secretaria;
VI - por meio do Núcleo de Pagamento de Utilidades Públicas e Outros Serviços:
a) realizar a gestão e o controle dos gastos da Pasta com telefonia, inclusive com orientações
técnicas às unidades usuárias;
b) efetuar análise técnica e legal e a execução dos procedimentos de empenhamento,
liquidação e emissão das programações de desembolsos relativas a:
1. fornecimento de utilidades públicas contratadas no âmbito das unidades da Secretaria
sediadas na Capital;
2. reembolso do programa de pós-graduação;
3. pagamentos referentes às despesas da Carteira Predial;
4. pagamentos de instrutores contratados pela Escola de Governo, referentes aos cursos
ministrados aos servidores.

Seção IV
Do Departamento de Suprimentos e Infraestrutura

Artigo 105 - O Departamento de Suprimentos e Infraestrutura tem as seguintes atribuições:
I - planejar, gerenciar, coordenar, controlar e, quando for o caso, executar os serviços de
administração de material e patrimônio, de manutenção e gestão de projetos e obras, de
administração e apoio à gestão de contratos, de transportes internos motorizados, de
comunicações administrativas e segurança e de outras atividades complementares;
II - gerir a aplicação dos recursos orçamentários no âmbito de sua atuação;
III - orientar tecnicamente a atuação dos Núcleos de Suprimentos e Infraestrutura, dos
Centros Regionais de Administração, em consonância com as diretrizes pertinentes.

Artigo 106 - O Centro de Suprimentos tem as seguintes atribuições:
I - por meio do Núcleo de Compras, em relação à contratação de obras e de prestação de
serviços e à aquisição de materiais, observado o disposto no inciso I do artigo 124 deste
decreto;
a) receber novas solicitações de compra e preparar os expedientes necessários para sua
viabilização;
b) providenciar pesquisa de preços dos materiais a serem adquiridos ou da prestação de
serviços a ser contratada e indicar proposta de enquadramento da modalidade licitatória para
fins de reserva de recursos orçamentários;
c) solicitar autorização para abertura, inexigibilidade ou dispensa de licitação;
d) realizar os procedimentos internos e externos relativos à realização das licitações no seu
âmbito de atuação;
e) providenciar as publicações dos atos necessários aos procedimentos licitatórios ou à
entrega do convite, conforme o caso;
f) analisar as propostas dos fornecedores;
g) elaborar minutas de editais e contratos;
II - por meio do Núcleo de Contratos, observado o disposto no inciso I do artigo 124 deste
decreto;
a) providenciar a formalização dos contratos por meio da análise dos documentos
necessários, da coleta de assinaturas e do envio para publicação;

b) informar e orientar o gestor do contrato sobre as ocorrências relacionadas à sua execução;
c) entregar as notas de empenho aos licitantes contratados e obter os respectivos recibos;
d) acompanhar os prazos de validade dos documentos apresentados pelo contratado e
solicitar a atualização necessária, quando for o caso;
e) providenciar em tempo hábil os aditamentos de contratos, reajustes, prorrogações ou
nova licitação, quando for o caso;
III - por meio do Núcleo de Almoxarifado, observado o disposto no inciso II do artigo 124
deste decreto;
a) controlar o estoque e a distribuição do material armazenado;
b) verificar a correspondência entre a composição dos estoques e as necessidades efetivas
e fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais; c) elaborar pedidos
de compras para formação ou reposição de estoque; d) receber, conferir, guardar e distribuir
os materiais adquiridos;
e) controlar o cumprimento, pelos fornecedores, das condições constantes nos contratos,
comunicando, à unidade responsável pela aquisição e à unidade requisitante, eventuais
irregularidades cometidas;
f) manter os registros de entrada e saída e de valores dos materiais em estoque, realizando
balancetes mensais e inventários, físicos e de valor, do material estocado;
g) realizar estudos e levantamentos estatísticos para parametrizar perfis de consumo das
unidades e para efetuar levantamento do consumo anual para orientar a elaboração do
orçamento;
h) produzir cópias, encadernações e outros serviços da espécie;
IV - por meio do Núcleo de Patrimônio, observado o disposto no inciso III do artigo 124 deste
decreto;
a) cadastrar e manter registro dos bens móveis, do material permanente e dos equipamentos
recebidos e controlar sua movimentação;
b) proceder periodicamente ao inventário dos bens móveis, material permanente e
equipamentos constantes do cadastro, verificando seu estado e solicitando providências
para sua manutenção, substituição ou baixa patrimonial;
c) providenciar o arrolamento de bens inservíveis;
d) providenciar o seguro dos bens móveis e imóveis e promover outras medidas
administrativas necessárias à defesa dos bens patrimoniais;

e) subsidiar tecnicamente as unidades da Secretaria na definição de metodologias de
aferição de características e valores de bens imóveis para efeito de contratação de seguro.
f) desenvolver estudos relativos à otimização dos recursos móveis disponíveis, através de
sistema informatizado.

Artigo 107 - O Centro de Projetos e Manutenção Geral tem as seguintes atribuições:
I - por meio do Núcleo de Gestão de Projetos e Obras:
a) providenciar estudos e avaliações relativos aos espaços físicos e às condições de
segurança e acessibilidade das instalações próprias ou locadas da Secretaria;
b) providenciar o acompanhamento da elaboração de projetos e da execução de obras e
serviços nos imóveis próprios ou locados da Secretaria, bem como as respectivas medições
e termos de recebimento;
c) desenvolver padrões de mobiliário, sinalização e alocação de áreas úteis;
d) verificar periodicamente o estado dos bens imóveis e solicitar providências para sua
manutenção;
II - por meio do Núcleo de Manutenção, observado o disposto no “caput” e inciso I do artigo
110 e no inciso IV do artigo 124, todos deste decreto:
a) providenciar e gerir a prestação dos serviços de manutenção predial, supervisionando os
serviços

de

limpeza,

manutenção,

segurança,

recepção,

telefonia,

protocolo,

correspondência, malote, copa e demais atividades auxiliares, e definindo procedimentos
técnicos para avaliação dos serviços prestados;
b) providenciar, gerir e supervisionar a prestação dos serviços de manutenção ou reforma
de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de informática;
c) zelar pelo uso correto e pela segurança de instalações, máquinas, aparelhos e
equipamentos, exceto de informática.

Artigo 108 - O Centro de Comunicações Administrativas e de Segurança tem as seguintes
atribuições:
I - por meio do Núcleo de Portaria e Segurança, observado o disposto no “caput” e inciso II
do artigo 110 e inciso V, alínea “a” do artigo 124, todos deste decreto;
a) providenciar a abertura e fechamento dos imóveis;
b) organizar o sistema de operação dos elevadores;

c) expedir, distribuir e controlar a entrega de crachás provisórios aos servidores e de crachás
de identificação para terceirizados;
d) recepcionar os visitantes e distribuir crachás para seu controle e identificação;
e) organizar e gerenciar a Brigada de Incêndio, a prestação de serviços de bombeiros civis
e demais projetos relativos à área de prevenção de acidentes;
f) dimensionar e orientar os serviços de segurança e vigilância;
g) providenciar e gerir a sinalização nas dependências;
h) administrar e controlar as vagas de estacionamento;
i) divulgar informativos sonoros internos;
j) monitorar o sistema de circuito fechado de televisão e alarmes perimetrais;
k) definir técnicas de redução de riscos, aperfeiçoando os procedimentos de segurança;
l) gerenciar o atendimento telefônico do PABX;
m) providenciar e gerir contratações terceirizadas em suas áreas de atuação, definindo
procedimentos técnicos para avaliação dos serviços prestados;
II - por meio do Núcleo de Correspondência, observado o disposto no “caput” e inciso III do
artigo 110 e inciso VI do artigo 124, todos deste decreto:
a) realizar a distribuição de processos, de documentos e da correspondência interna, bem
como de jornais, revistas e periódicos;
b) receber e expedir malotes e correspondência externa através dos Correios;
c) providenciar e gerir contratações terceirizadas em sua área de atuação, definindo
procedimentos técnicos para avaliação dos serviços prestados;
d) definir procedimentos de postagem de correspondência e avisos da Pasta;
III - por meio do Núcleo de Protocolo e Arquivo, órgão setorial do Sistema de Arquivos do
Estado de São Paulo - SAESP na Secretaria da Fazenda e Planejamento, em relação aos
documentos referenciais, observado o disposto no artigo 124, inciso VII, alínea “a” deste
decreto:
a) gerenciar, no âmbito da Secretaria, o sistema de gestão de documentos;
b) prestar orientação técnica, controlar e executar as atividades arquivísticas;
c) elaborar normas disciplinadoras da recepção, produção, tramitação, arquivamento,
preservação e transferência dos documentos gerados em seu âmbito de atuação, em
consonância com as diretrizes emanadas do órgão central do Sistema de Arquivos do Estado
de São Paulo - SAESP;

d) arquivar e dar destinação final aos documentos encerrados do tipo “processo”;
e) atender as diretrizes, normas e procedimentos, bem como cumprir as atribuições que lhe
são pertinentes, previstas nos Decretos nº 22.789, de 19 de outubro de 1984, nº 48.897, de
27 de agosto de 2004, nº 60.334, de 3 de abril de 2014, e em outros diplomas legais
relacionados à política estadual de arquivos;
f) instruir e fiscalizar o correto cadastramento dos documentos;
g) fiscalizar e controlar a tramitação de documento, especialmente no caso de remessa a
órgão externo ao âmbito da Secretaria;
h) providenciar, mediante autorização específica, a vista de processos ou o fornecimento de
certidões, documentos e processos;
i) providenciar os serviços de classificação, organização e conservação de arquivos;
j) classificar, ordenar e guardar, em local apropriado, os documentos encerrados;
k) verificar a temporalidade dos documentos para posterior expurgo;
l) colaborar com a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA no desempenho
de suas atribuições. Artigo 109 - O Centro de Transportes tem as seguintes atribuições:
I - em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados, as
previstas nos dispositivos adiante indicados do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977:
a) por meio do Núcleo de Controle de Frota, os artigos 7º e 8º;
b) por meio do Núcleo de Operação de Subfrota, o artigo 9º, observado o disposto no “caput”
e no inciso IV do artigo 110 deste decreto;
II - gerir contratações terceirizadas em sua área de atuação, definindo procedimentos
técnicos para avaliação dos serviços prestados;
III - realizar constantemente estudos técnicos de viabilidade econômica e financeira em
relação à administração de frota própria ou locada.

Artigo 110 - Os Núcleos de Administração da Capital I, II e III prestarão seus serviços
respectivamente nas Delegacias Regionais Tributárias da Capital DRTC-I, II e III e terão, em
suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições:
I - em relação à manutenção predial, as previstas no inciso II do artigo 107 deste decreto;
II - em relação à portaria e segurança, as previstas nas alíneas “a” a “f” do inciso I do artigo
108 deste decreto;

III - em relação à correspondência, as previstas nas alíneas “a” e “b” do inciso II do artigo
108 deste decreto;
IV - em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados, as
previstas no artigo 9º do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977, reportando-se ao Centro
de Transportes, do Departamento de Suprimentos e Infraestrutura.

Seção V
Do Departamento de Tecnologia da Informação

Artigo 111 - O Departamento de Tecnologia da Informação tem as seguintes atribuições:
I - coordenar:
a) os trabalhos de elaboração dos planos anuais e plurianuais de tecnologia da informação
e comunicação (TIC), em consonância com as diretrizes da Secretaria;
b) a implantação das soluções e dos serviços de TIC, respeitando a priorização definida pelo
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI;
II - gerenciar:
a) as atividades de TIC da Secretaria da Fazenda e Planejamento, a partir das diretrizes
estabelecidas;
b) os recursos e os meios necessários ao atendimento das demandas de negócios em
serviços e produtos de tecnologia da informação e comunicação da Secretaria;
c) as atividades de desenvolvimento e implantação de soluções de TIC da Secretaria;
III - definir o plano de arquitetura tecnológica e garantir a integridade da arquitetura dos
serviços de TIC, alinhando os aspectos de sistemas, dados, infraestrutura, segurança da
informação e continuidade do serviço, nos desenhos de soluções;
IV - definir normas, padrões e procedimentos para a disponibilização de serviços de TIC às
unidades da Secretaria, abrangendo:
a) operação, gerenciamento e evolução da infraestrutura de TIC;
b) contratação e aquisição de produtos e serviços de TIC;
c) desenvolvimento e implantação de sistemas informatizados, realizados internamente ou
por meio de terceiros, no ambiente computacional da Secretaria;
d) segurança da informação e de redes de comunicação;
e) atendimento e suporte ao usuário de serviços de TIC;

f) gestão de acesso e uso dos recursos de TIC;
g) gestão de continuidade de serviços prestados pelo Departamento;
V - propor:
a) os acordos de níveis de serviço firmados com as áreas usuárias dos serviços de TIC;
b) os modelos de custos de TIC por serviços;
VI - realizar a gestão contratual e financeira de todas as contratações de TIC no âmbito da
Secretaria; VII - realizar a gestão técnica das soluções de TIC implantadas;
VIII - zelar pela segurança da informação no âmbito da TIC;
IX - prestar consultoria técnica às unidades da Secretaria nas questões relacionadas à TIC;
X - exercer, no âmbito do Gabinete do Secretário e da Coordenadoria, o previsto nas alíneas
“b” e “c” do inciso VIII do artigo 128 deste decreto;
XI - por meio da Assistência de Gestão de Fornecedores e Custos:
a) estruturar, monitorar, revisar e aprimorar o modelo de custos dos serviços de TIC da
Secretaria;
b) estruturar, monitorar, revisar e aprimorar o modelo de gestão de fornecedores de TIC da
Secretaria, abrangendo:
1. a manutenção do portfólio de fornecedores adequado às necessidades e às
peculiaridades da infraestrutura, do ambiente e da maturidade tecnológica da Secretaria;
2. as métricas e as avaliações periódicas de desempenho dos fornecedores de TIC,
contratados e de outros que ofereçam bens e serviços;
3. as pesquisas de preços praticados por fornecedores de bens ou serviços de TIC;
4. as pesquisas de satisfação dos usuários dos serviços de TIC; XII - por meio da Assistência
de Comunicação e Capacitação:
a) organizar os conteúdos criados pelo Departamento publicados para o público corporativo,
interno ou externo ao Departamento;
b) preparar material para divulgar ações e resultados dos trabalhos realizados pelo
Departamento e orientações ligadas à tecnologia e ao uso dos recursos de TIC na
Secretaria;
c) coordenar a aplicação das ações de desenvolvimento de competências dos servidores do
Departamento, elaborando trilhas de capacitação para cada perfil de profissional e
registrando a evolução dos profissionais nas respectivas trilhas.

§ 1º - Quaisquer aquisições, desenvolvimento e manutenções corretivas, adaptativas ou
evolutivas de serviços, produtos ou sistemas informatizados da Secretaria da Fazenda e
Planejamento deverão ser submetidos ao Departamento de Tecnologia da Informação e por
ele acompanhados ou diretamente efetuados, obedecendo-se às políticas e aos padrões
vigentes.
§ 2º - O Departamento de Tecnologia da Informação funcionará ininterruptamente 24 (vinte
e quatro) horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados, e o horário de trabalho de
seus servidores será disciplinado mediante resolução do Secretário, observada a legislação
pertinente.
§ 3º - O processamento, o armazenamento e a comunicação de dados de sistemas de
negócios existentes e novas demandas de serviços técnicos serão realizados em centros de
processamento de dados e “data centers” próprios da Secretaria, ressalvada a contratação
de serviços em nuvem, caso em que as cópias de restauração e contingência devem estar
nos referidos “data centers”.
§ 4º - O Departamento de Tecnologia da Informação é o responsável pela gestão dos
serviços e da infraestrutura de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos
seguintes sistemas:
1. Sistema de Administração Financeira e Orçamentária;
2. Sistema de Compras e Suprimentos, incluindo a Bolsa Eletrônica de Compras;
3. Sistema de Consolidação das Informações ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
§ 5º - As atividades do Departamento de Tecnologia da Informação e de suas unidades serão
exercidas com observância das atribuições do Conselho Estadual de Tecnologia da
Informação e Comunicação – COETIC, previstas no Decreto nº 64.601, de 22 de novembro
de 2019, e alterações.

Artigo 112 - O Centro de Governança de Tecnologia da Informação tem as seguintes
atribuições:
I - por meio da Assistência de Normativos, Padrões e Processos:
a) propor, monitorar e atualizar os normativos, padrões e procedimentos pertinentes à
governança de TIC da Secretaria, de acordo com os aspectos técnicos definidos pelas áreas
competentes, abrangendo:
1. a operação, o gerenciamento e a evolução da infraestrutura de TIC;

2. o desenvolvimento e a implantação de sistemas informatizados, realizados internamente
ou por meio de terceiros, no ambiente computacional da Secretaria;
3. a segurança da informação, a gestão de acesso e a continuidade dos serviços prestados
pelo Departamento de Tecnologia da Informação;
4. o uso dos diversos recursos de TIC pelos usuários e dos sistemas informatizados da
Secretaria;
b) apoiar a gestão dos processos no Departamento de Tecnologia da Informação,
abrangendo:
1. a interação com os gerentes e analistas dos processos em operação no Departamento,
atuando como ponto de escalação e prestando consultoria;
2. o encaminhamento da solução de conflitos entre os processos;
3. o monitoramento do desempenho dos processos;
4. a criação e coordenação da implantação de novos processos, garantindo sua integração
com os processos existentes;
5. a melhoria dos processos na identificação e na avaliação de oportunidades e propostas
de melhorias para os processos implementados pelo Departamento;
6. a melhoria dos processos na produção e na coordenação do plano de implementação e
comunicação da melhoria;
7. a melhoria dos processos na coordenação e no acompanhamento do cumprimento e da
divulgação das fases do ciclo de vida e do resultado das melhorias;
II - por meio da Assistência de Projetos, Produtos e Portfólios:
a) propor, implantar e difundir as metodologias de gerenciamento de projetos, produtos e
portfólios do Departamento, em conformidade com as diretrizes definidas pela Secretaria,
garantindo seu permanente aprimoramento;
b) apoiar o relacionamento entre o Departamento e as unidades da Secretaria para recepção
das necessidades relacionadas ao desenvolvimento de produtos de TIC;
c) gerenciar a carteira de projetos e de produtos de TIC da Secretaria em execução no
Departamento, abrangendo:
1. o acompanhamento de novas demandas de serviços de TIC, incluindo os respectivos
progressos físico-financeiros, riscos e problemas;
2. o registro e a disseminação das informações a todas as unidades da Secretaria;
3. a compatibilização com o planejamento estratégico;

III - por meio da Assistência de Gestão de Segurança, Riscos e Conformidade:
a) propor e monitorar os níveis de segurança da informação;
b) gerir a qualidade do sistema de segurança da informação nos serviços disponibilizados
pelo Departamento, conforme os padrões e políticas definidas no âmbito do Comitê Gestor
de Tecnologia da Informação - CGTI;
c) avaliar a eficácia dos controles de segurança da informação aplicados;
d) gerir os incidentes de segurança da informação e propor ações preventivas e corretivas;
e) realizar auditorias periódicas, análise de riscos e de vulnerabilidades relativos a segurança
da informação, ativos e sistemas de TIC;
f) promover ações de conscientização em segurança da informação e em relação aos demais
normativos;
g) verificar a conformidade dos serviços e processos de TIC com as normas, metodologias
e padrões vigentes.

Artigo 113 - O Centro de Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação tem as
seguintes atribuições:
I - elaborar o planejamento financeiro e orçamentário do Departamento de Tecnologia da
Informação, em consonância com os planos anual e plurianual, bem como controlar sua
execução;
II - gerir a execução dos programas e ações orçamentárias e financeiras definidos nos planos
anual e plurianual, referentes à tecnologia da informação;
III - controlar e prestar assistência às áreas do Departamento na execução do ciclo de vida
dos processos de aquisição de produtos e serviços;
IV - gerir os gastos, com vista à elaboração do orçamento do Departamento e propor
providências no decorrer de sua execução;
V - monitorar e avaliar a execução do orçamento de TIC da Secretaria;
VI - monitorar e avaliar a aplicação de normas, padrões e procedimentos para contratação e
aquisição de produtos e serviços de TIC.

Artigo 114 - O Centro de Desenvolvimento de Produtos tem as seguintes atribuições:
I - coordenar os esforços para especificação, construção e implantação de soluções de TIC
para a Secretaria;

II - desenvolver e manter sistemas de informação para as unidades da Secretaria;
III - coordenar o processo de definição de requisitos junto às equipes responsáveis das
Coordenadorias da Secretaria da Fazenda e Planejamento, quando houver o envolvimento
de mais de uma unidade da Pasta;
IV - auditar a implementação das soluções desenvolvidas para a Secretaria e hospedadas
no Departamento;
V - garantir padrões de qualidade de "software" para as soluções desenvolvidas pelo Centro;
VI - elaborar estimativas de tamanho de "software", de esforço e de prazo relacionadas à
criação e evolução de aplicações;
VII - por meio dos quatro Núcleos de Desenvolvimento de Soluções:
a) conceber e construir novos sistemas de informação;
b) elaborar projetos de soluções que utilizem e integrem tecnologia e sistemas já
implantados;
c) evoluir e modernizar as soluções em funcionamento que estão sob manutenção do Centro;
d) gerir os serviços terceirizados de desenvolvimento de soluções, assegurando a
conformidade com os padrões de qualidade definidos pelo Departamento;
e) promover as práticas e os padrões do gerenciamento da configuração de "software"
aplicada aos projetos do Centro;
f) suportar a implantação das soluções nos diferentes ambientes operacionais do
Departamento;
g) efetuar a construção de documentos de requisitos das soluções, sem prejuízo da
responsabilidade da área demandante da solução pela definição desses requisitos;
VIII - por meio do Núcleo de Implantação e Sustentação de Sistemas, em relação aos
serviços em funcionamento e sob manutenção do Centro:
a) intermediar a execução de atividades relativas à primeira implantação no ambiente de
produção das soluções construídas pelo Centro junto às unidades do Departamento ligadas
à operação;
b) efetuar as correções e adaptações necessárias;
c) gerir os serviços terceirizados de manutenção de soluções, assegurando a conformidade
com os padrões de qualidade definidos pelo Departamento e o cumprimento dos níveis de
serviço acordados.

Artigo 115 - O Centro de Arquitetura de Produtos tem as seguintes atribuições:
I - por meio da Assistência de Arquitetura de Produtos:
a) propor o plano de arquitetura tecnológica corporativo, em consonância com as diretrizes
do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI;
b) garantir a compatibilidade entre as aquisições de TIC efetuadas e os padrões do plano de
arquitetura tecnológica;
c) promover e divulgar a inovação tecnológica dos serviços de TIC da Secretaria por meio
da prospecção e da avaliação de tecnologias aplicadas ao negócio, em conjunto com as
demais unidades da Pasta;
d) promover a qualidade da arquitetura de TIC e dos serviços oferecidos pelo Departamento,
conforme os padrões definidos no planejamento estratégico de TIC;
e) coordenar e orientar o desenho arquitetural de novos serviços do Departamento ou a
alteração de serviços existentes, observando os aspectos de dados, sistemas, infraestrutura,
segurança da informação e continuidade do serviço, de acordo com os processos de negócio
definidos;
f) projetar a arquitetura de sistemas para atender a serviços novos ou alteração de serviços
existentes providos pelo Departamento;
g) auditar a arquitetura das soluções desenvolvidas para a Secretaria e hospedadas no
Departamento;
II - por meio da Assistência de Suporte ao Desenvolvimento e à Operação:
a) conduzir a melhoria contínua do gerenciamento do ciclo de vida dos sistemas de
informação;
b) padronizar a configuração dos ambientes de desenvolvimento, testes e homologação de
sistemas do Departamento, bem como solicitar sua atualização;
c) administrar as ferramentas de automação do gerenciamento do ciclo de vida dos sistemas
de informação;
d) controlar o uso de licenças das ferramentas de apoio ao desenvolvimento de "software";
e) fornecer suporte técnico avançado em relação aos serviços em funcionamento e sob
manutenção do Departamento;
f) definir os padrões de desenvolvimento de "software" a serem utilizados no Departamento;
g) prospectar ferramentas e treinamentos necessários para aprimoramento das equipes de
desenvolvimento de produto;

h) promover a colaboração entre as equipes responsáveis pela definição, desenvolvimento
e manutenção de produto.

Artigo 116 - O Centro de Ciência de Dados tem as seguintes atribuições:
I - por meio da Assistência de Administração e Qualidade de Dados:
a) criar e manter padrão de nomenclatura e tipo de dados;
b) manter os modelos de dados e avaliar sua aderência aos padrões existentes;
c) manter e operar bancos de dados de desenvolvimento;
d) proceder ao mascaramento e à redução de dados;
e) avaliar e promover ajustes para a melhoria de desempenho de aplicações;
II - por meio da Assistência de Inteligência de Negócio:
a) desenvolver os processos de transformação e preparação de dados;
b) modelar os dados de sistemas analíticos;
c) preparar e publicar relatórios e painéis;
d) preparar fonte de dados para ferramentas de visualização de dados;
III - por meio da Assistência de Inteligência Artificial:
a) desenvolver e manter os dados em bancos distribuídos e não relacionais;
b) tratar e preparar dados, textos, imagens e sons, estruturados e não estruturados;
c) analisar dados e gerar estatísticas;
d) criar inteligência artificial e aprendizado de máquina.

Artigo 117 - O Centro de Atendimento de Serviços de Tecnologia da Informação tem as
seguintes atribuições:
I - gerir a prestação de serviços de atendimento e suporte à infraestrutura de TIC;
II - assegurar a execução das atividades dentro dos níveis de serviço acordados;
III - por meio do Núcleo de Equipamentos e Aplicações ao Usuário:
a) adquirir, administrar e suportar os equipamentos e acessórios de TIC destinados aos
usuários da Secretaria e suportar a conexão destes às redes elétricas e de dados, não
abrangendo a estrutura de fiação e cabeamento da infraestrutura predial;
b) implantar, administrar e suportar sistemas operacionais e aplicações de equipamentos de
TIC destinados aos usuários da Secretaria;

c) garantir a prestação do serviço de impressão corporativa destinado aos usuários da
Secretaria;
d) prover o serviço de Atendimento Técnico presencial de incidentes e requisições dos
usuários na sede da Secretaria;
IV - por meio do Núcleo de Serviços ao Usuário:
a) prover uma Central de Serviços de TIC, atuando como ponto único de contato para
suporte aos usuários da Secretaria;
b) prover o serviço de Atendimento Técnico remoto de incidentes e requisições dos usuários;
c) gerir o serviço de certificados digitais de usuários da Secretaria;
d) liberar ou restringir o acesso a sistemas, serviços e recursos de TIC, de acordo com as
diretrizes do Departamento;
V - por meio do Núcleo de Serviços de Administração Geral do Estado, no âmbito da
Secretaria da Fazenda e Planejamento:
a) prover uma Central de Serviços de TIC, atuando como ponto único de contato para
suporte aos usuários dos serviços da administração geral do Estado relacionados no § 4º do
artigo 111 deste decreto;
b) prover os serviços de Atendimento Técnico remoto de incidentes e requisições de
usuários;
c) liberar ou restringir o acesso a sistemas, serviços e recursos de TIC, de acordo com as
diretrizes das áreas gestoras de serviços;
VI - por meio dos três Núcleos de Suporte à Tecnologia da Informação, no âmbito de cada
uma das Delegacias Regionais Tributárias da Capital:
a) prover o serviço de Atendimento Técnico presencial de incidentes e requisições dos
usuários;
b) apoiar o Departamento na implementação de novos projetos;
c) promover a manutenção das estações de trabalho fixas e móveis e garantir a operação
dos sistemas de informática, utilizando os recursos homologados e disponibilizados pelo
Departamento;
d) zelar pela conexão da rede de informática com a rede estadual da Secretaria, auxiliando
operacionalmente o Centro de Operações de Tecnologia da Informação;
e) apoiar o gerenciamento dos contratos de manutenção e suporte aos serviços de TIC;

f) acompanhar e apoiar a execução do plano de continuidade de serviços do Departamento
em caso de desastre no centro de dados principal, nas ações referentes às unidades
atendidas pelo Núcleo.

Artigo 118 - O Centro de Operações de Tecnologia da Informação tem as seguintes
atribuições:
I - assegurar a operação e realizar a gestão técnica das soluções de TIC implantadas e de
responsabilidade do Departamento;
II - coordenar a prestação de serviços de atendimento em operações de tecnologia, em
conjunto com o Centro de Atendimento de Serviços de Tecnologia da Informação;
III - assegurar a disponibilidade das soluções dentro dos níveis de serviço acordados;
IV - participar da elaboração da arquitetura de novas soluções de TIC;
V - por meio do Núcleo de Implantação de Soluções de Tecnologia da Informação:
a) suportar a implantação de novas soluções de TIC, atuando na elaboração da arquitetura
de infraestrutura, revisando e sugerindo a aplicação de boas práticas que contribuam para
melhorias na operação da solução;
b) suportar demandas de melhorias e correções de sistemas corporativos;
c) atuar na resolução de problemas na operação;
d) suportar a implantação e a sustentação dos portais corporativos de Intranet e Extranet;
VI - por meio do Núcleo de Monitoração, Planejamento e Controle de Produção:
a) monitorar a infraestrutura e os serviços de TIC;
b) executar os procedimentos, conforme documentação, para manutenção dos serviços de
TIC;
c) planejar e controlar a execução dos processamentos agendados ou solicitados pelos
usuários dos serviços de TIC;
VII - por meio do Núcleo de Sistemas Operacionais:
a) implantar, administrar e suportar sistemas operacionais de servidores, assegurando a
disponibilidade do ambiente dentro dos níveis de serviço acordados;
b) suportar a implantação e a sustentação das aplicações de infraestrutura computacional
de utilização da Secretaria;
c) prover, administrar e suportar os serviços de identidade em infraestrutura local e ambiente
de nuvem;

d) administrar e suportar a tecnologia de virtualização de servidores que suportam os
serviços de TIC;
VIII - por meio do Núcleo de Banco de Dados:
a) implantar, manter atualizado e suportar os bancos de dados utilizados pela Secretaria,
observando os aspectos de segurança da informação e continuidade dos serviços;
b) gerenciar a disponibilidade, a capacidade e o desempenho dos bancos de dados.

Artigo 119 - O Centro de Infraestrutura de Tecnologia da Informação tem as seguintes
atribuições:
I - coordenar a prestação de serviços de infraestrutura de tecnologia, em conjunto com o
Centro de Operações de Tecnologia da Informação;
II - prover, administrar e manter os recursos de infraestrutura de TIC, garantindo o
funcionamento dos serviços de responsabilidade do Departamento;
III - assegurar a disponibilidade da infraestrutura TIC dentro dos níveis de serviço acordados;
IV - por meio da Assistência de Redes administrar e manter a infraestrutura de comunicação
de dados;
V - por meio do Núcleo de “Data Center” e Segurança Operacional:
a) prover, administrar e manter a infraestrutura dos “data centers” da Secretaria da Fazenda
e Planejamento;
b) administrar e manter os serviços relacionados à infraestrutura tecnológica de segurança
da informação;
c) identificar e mitigar ameaças e ataques que possam comprometer a segurança dos ativos
de TIC;
VI - por meio do Núcleo de Armazenamento e Servidores:
a) administrar e suportar a infraestrutura de armazenamento de dados corporativos;
b) administrar e implantar políticas de geração e de testes de recuperação de cópias de
segurança;
c) garantir a guarda das mídias que contêm as cópias de segurança;
d) administrar e suportar os servidores e a capacidade computacional de TIC;
VII - por meio do Núcleo de Infraestrutura, Operação e Governança de Tecnologia da
Informação, em Campinas, atuar como extensão do Centro de Governança de Tecnologia
da Informação, do Centro de Operações de Tecnologia da Informação e do Centro de

Infraestrutura de Tecnologia da Informação, assumindo, de acordo com suas diretrizes, as
atribuições dos referidos Centros descritas neste decreto.

Seção VI
Do Departamento de Administração Regional

Artigo 120 - O Departamento de Administração Regional tem as seguintes atribuições:
I - planejar, gerir, promover e coordenar a gestão e prestação de serviços relacionados a
recursos humanos, administração orçamentária e financeira, suprimentos, infraestrutura,
apoio logístico, contratos e tecnologia da informação e comunicação para as unidades
fazendárias localizadas fora da Capital, atuando junto a elas como parceiro estratégico e
alinhando suas necessidades a uma gestão de recursos mais eficiente;
II - analisar e consolidar relatórios e estudos técnicos produzidos pelas unidades sob sua
responsabilidade, a fim de orientar e emitir instruções normativas referentes à padronização
e uniformização de práticas e procedimentos e à análise de processos administrativos;
III - garantir a aplicação das diretrizes internas de gestão estratégica de pessoas e
competências, qualidade de vida e saúde, clima organizacional, liderança e plano de
sucessão nas unidades regionais da Secretaria;
IV - gerenciar e coordenar as ações regionais relacionadas à administração de material e
patrimônio, gestão de contratos, transportes internos motorizados, segurança e outras
atividades complementares, atuando em ações voltadas à redução de custos e consumos;
V - apoiar as unidades regionais da Secretaria na gestão e execução orçamentária e
financeira e elaborar documentos que subsidiem a preparação do Orçamento e do Plano
Plurianual;
VI - propor e disciplinar a utilização de equipamentos e soluções tecnológicas, em
consonância com as diretrizes emanadas do Departamento de Tecnologia da Informação;
VII - gerir a aplicação dos recursos orçamentários destinados às atribuições do
Departamento e de suas unidades subordinadas.

Artigo 121 - Aos Centros Regionais de Administração cabe planejar, gerenciar e executar
os serviços relacionados a recursos humanos, orçamento e finanças, suprimentos e

infraestrutura, apoio logístico e transportes para as unidades da Secretaria às quais prestam
serviços.

Artigo 122 - Os Núcleos de Recursos Humanos, dos Centros Regionais de Administração,
têm, em relação ao Sistema de Administração de Pessoal e no âmbito das unidades da
Secretaria sediadas fora da Capital, as seguintes atribuições:
I - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos artigos 14 a 19 do
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008;
II - apurar e processar as partes variáveis de remuneração referentes à produtividade e ao
desempenho do servidor e, quando for o caso, providenciar a publicação dos atos
pertinentes;
III - proporcionar benefícios sociais aos servidores e desenvolver atividades relacionadas
com a qualidade de vida do servidor, em consonância com o Departamento de Recursos
Humanos e de Gestão de Pessoas;
IV - gerir contratações e serviços relacionados ao acolhimento e assistência aos filhos e
dependentes legais dos servidores.

Artigo 123 - Os Núcleos de Finanças, dos Centros Regionais de Administração, têm, em
relação aos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária e no âmbito das unidades
da Secretaria sediadas fora da Capital, as seguintes atribuições:
I - em relação ao Sistema de Administração Financeira e Orçamentária, as previstas no artigo
10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970;
II - as previstas no inciso III, na alínea “b” do inciso IV, no inciso V e no item “1” da alínea “b”
do inciso VI, todos do artigo 104 deste decreto;
III - manter todos os registros necessários à demonstração das despesas realizadas com
diárias.

Artigo 124 - Os Núcleos de Suprimentos e Infraestrutura, dos Centros Regionais de
Administração, no âmbito das unidades da Secretaria sediadas fora da Capital, têm as
seguintes atribuições:
I - em relação à contratação de prestação de serviços e à aquisição de materiais, as previstas
no artigo 106, incisos I e II;

II - em relação ao almoxarifado, as previstas no artigo 106, inciso III;
III - em relação ao patrimônio, as previstas no artigo 106, inciso IV, alíneas “a” a “c”;
IV - em relação à manutenção, as previstas no artigo 107, inciso II;
V - em relação aos imóveis da Secretaria na respectiva região:
a) as previstas no artigo 108, inciso I;
b) administrar e controlar as dependências de treinamento instaladas nas sedes das
regionais;
VI - em relação à correspondência, as previstas no artigo 108, inciso II, alíneas “a”, “b” e “d”;
VII - em relação à gestão documental:
a) as previstas no artigo 108, inciso III, alíneas “e” a “l”;
b) gerenciar e controlar o fluxo de documentos e a organização dos arquivos;
VIII - em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados, as
previstas nos artigos 8º e 9º do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977.

Artigo 125 - Os Núcleos de Suporte à Tecnologia da Informação, dos Centros Regionais de
Administração, têm as atribuições previstas no inciso VI do artigo 117 deste decreto, no
âmbito das unidades da Secretaria para as quais prestam serviços. CAPÍTULO V Das
Atribuições Comuns

Seção I
Das Assistências Técnicas

Artigo 126 - As Assistências Técnicas têm, em suas respectivas áreas de atuação, as
seguintes atribuições comuns:
I - assistir o dirigente da unidade no desempenho de suas atribuições;
II - analisar, instruir e informar processos e expedientes que lhes forem encaminhados, bem
como acompanhar o andamento e a execução de cada um;
III - elaborar e propor minutas de convênios, de termos de cooperação e de parceria, de
notas técnicas e de memoriais descritivos;
IV - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do dirigente da unidade;
V - elaborar, acompanhar e avaliar programas e projetos referentes à área de atuação da
unidade;

VI - elaborar e implantar sistema de acompanhamento e controle das atividades
desenvolvidas;
VII - propor a elaboração de projetos, normas e manuais de procedimentos, orientando o
desenvolvimento desses trabalhos, quando for o caso, com vista à sua coerência e
padronização;
VIII - controlar e acompanhar as atividades decorrentes de contratos, acordos e ajustes;
IX - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres;
X - participar da elaboração:
a) de relatórios de atividades da unidade;
b) do plano de capacitação, em conjunto com a Escola de Governo.

Artigo 127 - A Assistência Técnica da Chefia de Gabinete, além das previstas no artigo 126
deste decreto, tem as seguintes atribuições:
I - organizar e manter atualizada a agenda do Chefe do Gabinete;
II - auxiliar o Chefe de Gabinete em procedimentos e contatos com autoridades;
III - observar os prazos estabelecidos por lei para encaminhamento de respostas às
solicitações ou determinações superiores e do público em geral.

Artigo 128 - As Assistências Técnicas das unidades com nível hierárquico de
Coordenadoria, além das previstas no artigo 126 deste decreto, têm, em suas respectivas
áreas de atuação, as seguintes atribuições comuns:
I - coordenar as atividades de planejamento estratégico, em articulação com o planejamento
estratégico da Secretaria;
II - orientar e acompanhar a elaboração, a execução e a avaliação de programas, projetos,
ações e atividades;
III - promover a integração entre as atividades técnicas e os programas, projetos e ações;
IV - elaborar e implantar sistema de acompanhamento e controle das atividades
desenvolvidas;
V - executar e avaliar programas e projetos;
VI - fornecer suporte ao planejamento estratégico e operacional;
VII - em articulação com a área de comunicação da Assessoria do Gabinete do Secretário:
a) assegurar o cumprimento do Plano de Comunicação da Secretaria;

b) preparar materiais e documentos para divulgação dos trabalhos realizados pela
Coordenadoria;
c) manter atualizadas as informações nos diversos meios de divulgação;
d) estudar e propor melhorias no sistema de comunicação da Secretaria, encaminhando as
decorrentes demandas à unidade competente;
VIII - em articulação com o Departamento de Tecnologia da Informação:
a) zelar pelo atendimento aos padrões estabelecidos nas políticas, normas e procedimentos,
relativos às atividades de tecnologia da informação;
b) ser ponto de contato das áreas da Coordenadoria ou unidade de mesmo nível hierárquico
para recepção, análise, priorização, encaminhamento e acompanhamento das demandas
de tecnologia da informação junto ao Departamento;
c) definir estrutura de armazenagem de dados que possibilite disponibilização eficiente de
informações às áreas e sistemas;
IX - atuar em conjunto com a Escola de Governo na elaboração e acompanhamento dos
eventos de capacitação.
Parágrafo único - O disposto nas alíneas “b” e “c” do inciso VIII deste artigo não se aplica
à Assistência Técnica da Coordenadoria de Tecnologia e Administração.

Artigo 129 - As Assistências Fiscais Técnicas da Subsecretaria da Receita Estadual têm,
em suas respectivas áreas de atuação, além das descritas no artigo 69, as atribuições
previstas nos artigos 126 e 128, todos deste decreto.

Artigo 130 - A Assistência Fiscal Técnica da Corregedoria da Fiscalização Tributária CORFISP tem as seguintes atribuições:
I - assessorar o Corregedor-Geral e o Corregedor Adjunto em estudos, avaliações,
prospecções, pareceres e recomendações sobre assuntos de interesse da CORFISP, em
especial aqueles cuja origem são de trabalhos de natureza fiscal;
II - prestar apoio para o acompanhamento sistemático da evolução patrimonial dos Auditores
Fiscais da Receita Estadual;
III - estabelecer relação com o corpo técnico, visando à coordenação e padronização das
atividades próprias do campo de atuação da CORFISP;
IV - acompanhar e coordenar projetos e atividades prioritárias e de interesse da CORFISP;

V - avaliar a utilização gerencial das informações nos sistemas de interesse da CORFISP;
VI - assessorar o Corregedor-Geral nas comunicações com membros dos demais órgãos de
correição, Procuradorias, Ministério Público e do Poder Judiciário;
VII - acompanhar os trâmites de projetos de leis de interesse da CORFISP;
VIII - examinar, sob o aspecto jurídico-administrativo, os processos e expedientes
submetidos ao Corregedor-Geral e ao Corregedor Adjunto, sem prejuízo das atribuições da
Consultoria Jurídica;
IX - estudar os fundamentos legais das medidas que envolvam interesse da CORFISP, sem
prejuízo das atribuições da Consultoria Jurídica;
X - acompanhar e controlar o andamento de processos de natureza jurídico-administrativa,
sem prejuízo das atribuições das áreas da PGE;
XI - assessorar o Corregedor-Geral e o Corregedor Adjunto na elaboração de planos de
trabalhos de correições ordinárias, específicas de áreas tributárias da Subsecretaria da
Receita Estadual;
XII - assessorar o Corregedor-Geral e o Corregedor Adjunto em qualquer atividade pertinente
ao interesse Corregedoria.

Seção II
Do Centro de Apoio Administrativo da Corregedoria da Fiscalização Tributária - CORFISP e
Dos Núcleos de Apoio Administrativo

Artigo 131 - O Centro de Apoio Administrativo da Corregedoria da Fiscalização Tributária CORFISP e os Núcleos de Apoio Administrativo têm, em suas respectivas áreas de atuação,
as seguintes atribuições:
I - receber, registrar, distribuir, controlar e expedir papéis e processos;
II - realizar os trabalhos de preparo do expediente;
III - manter registros sobre frequência e férias dos servidores;
IV - prever, requisitar, guardar e distribuir o material de consumo;
V - proceder ao registro do material permanente e comunicar à unidade competente a sua
movimentação;
VI - acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e processos em
tramitação;

VII - controlar o atendimento dos pedidos de informações e de expedientes de outros órgãos
da Administração Estadual;
VIII - controlar o fluxo de documentos, organizar e manter arquivos correntes;
IX - desenvolver outras atividades características de apoio administrativo.

Seção III
Das Unidades Gestoras de Projetos – UGPs
Artigo 132 – As Unidades Gestoras de Projetos, às quais cabe, no âmbito das Unidades a
que pertencem, supervisionar, monitorar e avaliar permanentemente, com o auxílio do
Departamento de Gestão Estratégica e de Projetos – DGEP, os projetos da Secretaria
provenientes de crédito e de financiamentos externos, têm as seguintes atribuições:
I – realizar o acompanhamento e controle físico, técnico, operacional e orçamentáriofinanceiro, de acordo com diretrizes, normas e padrões definidos para cada projeto;
II – monitorar e controlar:
a) as aquisições de bens e serviços de projetos;
b) a aplicação dos recursos financeiros de projetos;
III – monitorar e avaliar os projetos quanto a seus produtos e resultados, adotando os
instrumentos necessários para tal finalidade;
IV - acompanhar a execução orçamentária e financeira dos projetos, inclusive quanto à
alocação de recursos e prestação de contas;
V – prestar o apoio necessário:
a) à realização de licitações e contratações de bens e serviços, no âmbito de cada projeto;
b) à elaboração de relatórios e demonstrativos referentes aos projetos, quando necessário.
§ 1º - As solicitações de compras e contratações vinculadas a programas de financiamento
externo deverão ser autorizadas previamente pelo responsável pela unidade incumbida de
coordenar e operacionalizar o respectivo programa.
§ 2º - A proposta orçamentária, a respectiva programação financeira anual, bem como os
pedidos de suplementação de dotações vinculados a programas de financiamento externo
deverão ser informados à unidade incumbida de coordenar e operacionalizar o respectivo
programa.

TÍTULO VI
Das Competências

CAPÍTULO I
Do Secretário da Fazenda e Planejamento

Artigo 133 - O Secretário da Fazenda e Planejamento, além de outras que lhe forem
conferidas por lei ou decreto, tem as seguintes competências:
I - em relação ao Governador e ao próprio cargo:
a) propor a política e as diretrizes a serem adotadas pela Secretaria;
b) assistir o Governador no desempenho de suas funções relacionadas com as atividades
da Secretaria;
c) submeter à apreciação do Governador, observadas as disposições do Decreto nº 51.704,
de 26 de março de 2007:
1. projetos de leis ou de decretos que versem sobre matéria pertinente à área de atuação da
Secretaria;
2. assuntos de interesse de unidades subordinadas ou de entidades vinculadas à Secretaria;
d) manifestar-se sobre matérias que devam ser submetidas ao Governador;
e) referendar os atos do Governador relativos à área de atuação da Secretaria;
f) comparecer perante a Assembleia Legislativa ou suas comissões especiais para prestar
esclarecimentos, espontaneamente ou quando regularmente convocado;
g) providenciar, observada a legislação em vigor, a instrução dos expedientes relativos a
requerimentos e indicações sobre matéria pertinente à Secretaria, dirigidos ao Governador
pela Assembleia Legislativa;
h) representar o Estado no Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, para efeito
de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais aos contribuintes do
ICMS, nos termos do artigo 155, inciso II e § 2°, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal,
bem como para celebrar convênios com os demais Estados e o Distrito Federal sobre
matéria tributária;
i) representar o Estado em outros órgãos colegiados, de cunho federativo, no âmbito de
atuação da Secretaria;
II - em relação às atividades gerais da Secretaria:

a) administrar e responder pela execução dos programas, projetos e ações da Secretaria,
de acordo com a política e as diretrizes fixadas pelo Governador;
b) cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as decisões das autoridades superiores;
c) expedir:
1. atos e instruções para a boa execução dos preceitos da Constituição do Estado, das leis
e dos regulamentos, no âmbito da Secretaria;
2. as determinações necessárias à manutenção da regularidade dos serviços;
d) decidir sobre:
1. as proposições encaminhadas pelos dirigentes das unidades subordinadas e das
entidades vinculadas à Secretaria;
2. os pedidos formulados em grau de recurso;
e) avocar ou delegar atribuições e competências, por ato expresso, observada a legislação
vigente;
f) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competências das
unidades, das autoridades ou dos servidores subordinados;
g) designar:
1. os responsáveis pelas Subsecretarias;
2. os responsáveis por outras unidades da Pasta que não tenham cargos ou funções de
serviço público correspondentes;
3. servidor para responder pelo expediente da Chefia de Gabinete, nos impedimentos legais
e temporários, bem como ocasionais, do Chefe de Gabinete;
4. os membros do Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC;
5. os membros, seus suplentes e o Presidente do Comitê Permanente de Gestão de Pessoas
e, para seu Gabinete, os do Comitê de Movimentação;
6. os membros do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas e os
integrantes de sua Equipe Técnica;
7. o gestor dos contratos da área de comunicação celebrados no âmbito da Secretaria;
h) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho;
i) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores da Secretaria;
j) autorizar:
1. entrevistas de servidores da Secretaria da Fazenda e Planejamento à imprensa em geral
sobre assuntos da Pasta;

2. a divulgação de assuntos da Secretaria, quando não tornados públicos, em congressos,
palestras, debates ou painéis;
k) aprovar os planos, programas e projetos das entidades vinculadas à Secretaria, face às
políticas básicas traçadas pelo Estado no setor;
l) coordenar, aprovar e autorizar as ações e os procedimentos necessários para viabilizar as
operações de crédito interno e externo de interesse do Governo do Estado de São Paulo;
m) aprovar os limites mensais da programação de pagamentos;
n) apresentar o Balanço Geral do Estado ao Governador, para encaminhamento à
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e ao Tribunal de Contas do Estado;
o) apresentar relatório anual das atividades da Secretaria;
p) aprovar, mediante resolução, os regimentos internos de unidades da Secretaria e
alterações que se fizerem necessárias;
q) aprovar o Plano Anual de Capacitação da Escola de Governo destinado exclusivamente
aos servidores da Secretaria;
III - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos artigos 23 e 39
do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008;
IV - em relação aos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, as previstas no
artigo 12 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970;
V - em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados, as
previstas no artigo 14 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977;
VI - em relação à administração de material e patrimônio:
a) as previstas:
1. nos artigos 1º, 2º, 3º e 5º, observado o disposto no artigo 6º, todos do Decreto nº 31.138,
de 9 de janeiro de 1990, alterado pelos Decretos nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, nº
34.544, de 14 de janeiro de 1992, e nº 37.410, de 9 de setembro de 1993;
2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002;
b) autorizar:
1. a transferência de bens, exceto imóveis, mesmo para outras Secretarias de Estado;
2. o recebimento de doações de bens móveis, sem encargos;
3. a locação de imóveis;
c) decidir sobre a utilização de próprios do Estado.

CAPÍTULO II
Do Secretário Executivo

Artigo 134 - O Secretário Executivo, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou
decreto, tem as seguintes competências:
I - representar a Secretaria em assuntos que não sejam de competência privativa do Titular
da Pasta;
II - responder pelo expediente da Secretaria nos impedimentos legais e temporários, bem
como ocasionais, do Titular da Pasta;
III - representar o Secretário, quando for o caso, junto a autoridades, órgãos e colegiados;
IV - exercer a coordenação do relacionamento entre o Secretário, os responsáveis pelas
Subsecretarias e os demais dirigentes de unidades da Pasta e das entidades a ela
vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e ações;
V - coordenar, supervisionar e orientar as atividades das áreas técnicas da Pasta;
VI - assessorar o Secretário no desempenho de suas atribuições institucionais.

CAPÍTULO III
Do Chefe de Gabinete

Artigo 135 - O Chefe de Gabinete, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou
decreto, em sua área de atuação, tem as seguintes competências:
I - em relação às atividades gerais:
a) assessorar o Titular da Pasta no desempenho de suas funções;
b) propor ao Secretário o programa de trabalho e as alterações que se fizerem necessárias;
c) zelar pelo cumprimento dos prazos fixados para o desenvolvimento dos trabalhos;
d) responder às consultas formuladas pelos órgãos da Administração Pública sobre assuntos
de sua competência;
e) solicitar informações a órgãos e entidades da Administração Pública;
f) decidir sobre pedidos de certidões e vista de processos;
g) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho;
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos artigos 29, 30, 31
e 33 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008;

III - em relação à administração de material e patrimônio:
a) as previstas: 1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados
pelo Decreto nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, que lhe forem delegadas pelo Secretário
na conformidade do disposto no artigo 5º do referido normativo, com a redação dada pelo
artigo 1º do Decreto nº 37.410, de 9 de setembro de 1993; 2. no artigo 3º do Decreto nº
47.297, de 6 de novembro de 2002;
b) decidir sobre a utilização de próprios do Estado sob a administração da Secretaria;
c) autorizar, por ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem transporte de
material por conta do Estado.
Parágrafo único - Ao Chefe de Gabinete compete, ainda:
1. responder pelo expediente da Secretaria nos impedimentos simultâneos, legais e
temporários, bem como ocasionais, do Titular da Pasta e do Secretário Executivo;
2. substituir o Secretário Executivo em seus impedimentos legais e temporários, bem como
ocasionais.

CAPÍTULO IV
Dos Responsáveis pelas Subsecretarias

Artigo 136 - Os responsáveis pelas Subsecretarias, além de outras que lhes forem
conferidas por lei ou decreto, em suas respectivas áreas de atuação, têm as seguintes
competências:
I - em relação ao Secretário e ao próprio cargo:
a) propor as diretrizes a serem adotadas pela Subsecretaria;
b) assistir o Secretário no desempenho de suas funções relacionadas com as atividades da
Subsecretaria;
c) submeter à apreciação do Secretário, observadas as disposições do Decreto nº 51.704,
de 26 de março de 2007:
1. projetos de leis ou de decretos que versem sobre matéria pertinente à área de atuação da
Subsecretaria;
2. assuntos de interesse de unidades subordinadas;
d) manifestar-se sobre matérias que devam ser submetidas ao Secretário;
e) implementar os atos do Secretário relativos à área de atuação da Subsecretaria;

f) providenciar, observada a legislação em vigor, a instrução dos expedientes relativos a
requerimentos e indicações sobre matéria pertinente à Subsecretaria, dirigidos ao
Governador ou ao Secretário pela Assembleia Legislativa do Estado;
II - as previstas nos incisos I e III do artigo 135 deste decreto;
III - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos artigos 29 e 31
do Decreto nº 52.833, de 24 de março 2008;
IV - em relação às atividades gerais da Subsecretaria:
a) administrar e responder pela execução dos programas, projetos e ações da Subsecretaria,
de acordo com a política e as diretrizes fixadas pelo Governador ou pelo Secretário;
b) cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as decisões das autoridades superiores;
c) expedir:
1. atos e instruções para a boa execução dos preceitos da Constituição do Estado, das leis
e dos regulamentos, no âmbito da Subsecretaria;
2. as determinações necessárias à manutenção da regularidade dos serviços;
d) decidir sobre:
1. as proposições encaminhadas pelos dirigentes das unidades;
2. os pedidos formulados em grau de recurso;
e) avocar ou delegar atribuições e competências, por ato expresso, observada a legislação
vigente;
f) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competências das
unidades, das autoridades ou dos servidores subordinados;
g) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores da Subsecretaria;
h) autorizar a divulgação de assuntos da Subsecretaria, quando não tornados públicos, em
congressos, palestras, debates ou painéis.

Artigo 137 - Ao responsável pela Subsecretaria da Receita Estadual compete, ainda:
I - substituir o Secretário da Fazenda e Planejamento, quando por este designado, no
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e em outros órgãos colegiados que
congreguem as unidades federadas e tenham por objeto atividades relacionadas à
administração tributária de interesse da Secretaria;
II - designar servidores para integrar as Assistências Fiscais Técnicas previstas no artigo 10
deste decreto;

III - em relação às atividades gerais da Subsecretaria:
a) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho;
b) autorizar entrevistas de servidores da Subsecretaria à imprensa em geral sobre assuntos
da unidade.

Artigo 138 - Ao responsável pela Subsecretaria do Tesouro Estadual compete, ainda
aprovar e encaminhar ao Secretário:
a) o Balanço Geral do Estado, os Balancetes e respectivos anexos;
b) o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal, definidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
c) relatórios gerenciais periódicos sobre a situação financeira, fiscal e patrimonial do Estado;
d) relatórios gerenciais sobre o desempenho contábil e financeiro da Administração Direta e
Indireta do Estado;
e) minutas de decretos de abertura de créditos adicionais e alterações orçamentárias, bem
como de outros assuntos afetos à sua área de atuação.

CAPÍTULO V
Dos Coordenadores e dos Dirigentes de Unidades de Nível Equivalente
Artigo 139 – Os Coordenadores e os dirigentes de unidades de nível equivalente, em suas
respectivas áreas de atuação, além de outras que lhes forem conferidas por lei ou decreto,
têm as seguintes competências:
I - as previstas no inciso I e nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 135 deste decreto;
II - assessorar o superior imediato no desempenho de suas funções;
III - propor ao superior imediato programas de trabalho e alterações que se fizerem
necessárias;
IV - designar os membros, seus suplentes e o Presidente do Comitê de Movimentação;
V - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos artigos 29, 31 e
33 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008;
VI - responder pelas respectivas Unidades Gestoras de Projeto - UGP, a que se refere o
artigo 16 deste decreto.

Artigo 140 - Aos Coordenadores das Coordenadorias da Subsecretaria da Receita Estadual,
em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda:
I - propor a adoção de procedimentos para a melhoria constante da fiscalização e
arrecadação;
II - expedir normas objetivando a uniformização dos critérios de interpretação, orientação e
aplicação da legislação tributária pelas unidades subordinadas;
III – designar servidores para integrar as Assistências Fiscais da estrutura da respectiva
Coordenadoria.
§ 1º - Os Coordenadores de que trata o “caput” deste artigo poderão exercer, ainda, outras
competências que lhes forem delegadas mediante ato normativo do responsável pela
Subsecretaria da Receita Estadual.
§ 2º - Ao Coordenador de Consultoria Tributária e Contencioso Administrativo Tributário
compete, ainda, representar ou indicar representante da Subsecretaria da Receita Estadual
junto à Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE.

Artigo 141 - Ao Coordenador da Administração Financeira compete, ainda:
I - aprovar normas e procedimentos:
a) financeiros a serem adotados no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado;
b) referentes à folha de pagamento de pessoal, a serem adotados no âmbito da
Administração Direta e Autárquica do Estado;
II - autorizar a emissão de empenho de dotações orçamentárias da Administração Geral do
Estado.

Artigo 142 - Ao Contador Geral do Estado, em sua área de atuação, compete, ainda:
I - aprovar e encaminhar ao responsável pela Subsecretaria do Tesouro Estadual:
a) o Balanço Geral do Estado, acompanhado de relatório circunstanciado;
b) definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal:
1. bimestralmente, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária;
2. quadrimestralmente, o Relatório de Gestão Fiscal;
c) os demonstrativos quadrimestrais de prestação de contas das Contas do Governador;

II - baixar normas e procedimentos contábeis pertinentes ao Sistema Integrado de
Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP, de modo que os registros
evidenciem os resultados das execuções orçamentária, financeira e patrimonial do Estado;
III - fornecer informações aos órgãos de controle interno e externo;
IV - orientar as unidades gestoras no atendimento das pendências decorrentes da
conformidade contábil.

Artigo 143 - Ao Coordenador de Tecnologia e Administração compete, ainda:
I - promover a gestão de pessoas, o desenvolvimento profissional e o acompanhamento do
desempenho dos servidores;
II - proporcionar condições para a existência de um clima organizacional favorável, aberto a
opiniões e inovações;
III - definir metas, distribuir atividades, comunicar, motivar e dar devolutiva aos servidores;
IV - em relação à administração de material e patrimônio:
a) decidir sobre assuntos referentes a licitação na modalidade concorrência, podendo, nos
termos da legislação vigente:
1. homologar e adjudicar;
2. anular ou revogar a licitação e decidir os recursos;
3. aplicar penalidades, exceto a de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;
4. ratificar as dispensas, as situações de inexigibilidade e de retardamento imotivado da
execução de obra ou serviço;
b) as previstas no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002;
c) autorizar, por ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem transporte de
material por conta do Estado.

CAPÍTULO VI
Dos Diretores de Departamento e dos Dirigentes de Unidades de Nível Equivalente

Artigo 144 - Os Diretores de Departamento e os dirigentes de unidades de nível equivalente,
em suas respectivas áreas de atuação, além de outras que lhes forem conferidas por lei ou
decreto, têm as seguintes competências:
I - em relação às atividades gerais:

a) assistir seus superiores imediatos no desempenho de suas funções;
b) propor e encaminhar a seus superiores imediatos programas de trabalho e alterações que
se fizerem necessárias;
c) solicitar informações a órgãos e entidades da Administração Pública;
d) zelar pelo cumprimento dos prazos fixados para o desenvolvimento dos trabalhos;
e) prestar orientação ao pessoal subordinado;
f) decidir sobre pedidos de certidões e vista de processos;
g) planejar, dirigir, orientar a execução, acompanhar e avaliar as atividades das unidades;
h) estabelecer normas de funcionamento a serem aplicadas pelas unidades subordinadas;
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 31 do Decreto
nº 52.833, de 24 de março de 2008.
Parágrafo único - Para fins do disposto no inciso I, alínea “c”, deste artigo:
1. as autoridades responsáveis pelos órgãos e entidades deverão disponibilizar as
informações solicitadas;
2. o Secretário da Fazenda e Planejamento poderá editar normas complementares.

Artigo 145 - Aos Diretores de Departamento e aos dirigentes de unidades de nível
equivalente, aos quais tenha sido atribuída a qualidade de dirigente de unidade de despesa,
cabe, ainda:
I - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer as competências previstas
no artigo 33 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008;
II - em relação à administração de material e patrimônio:
a) exercer as competências previstas:
1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto
nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, que lhes forem delegadas pelo Secretário na
conformidade do disposto no artigo 5º do referido diploma legal, com a redação dada pelo
artigo 1º do Decreto nº 37.410, de 9 de setembro de 1993;
2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, observado o disposto em
seu parágrafo único;
b) autorizar, por ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem transporte de
material por conta do Estado.

Artigo 146 - Ao Diretor do Departamento de Controle e Avaliação - DCA, em sua área de
atuação, compete, ainda, acompanhar e fazer cumprir os prazos fixados para devolução dos
relatórios de auditoria.

Artigo 147 - Ao Diretor do Departamento de Gestão Estratégica e de Projetos - DGEP, em
sua área de atuação, compete, ainda:
I - representar a Secretaria junto aos organismos externos para assuntos relativos a
financiamento de programas de modernização fazendária;
II - decidir sobre as demandas para contratação de serviços relacionados aos projetos com
financiamento externo;
III - aprovar os programas de trabalho que envolvam financiamentos externos;
IV - propor a priorização de projetos das unidades da Secretaria;
V - supervisionar a operacionalização das receitas e despesas advindas dos programas
financiados por organismos externos;
VI - responder pela Unidade Gestora de Projetos a que se refere o inciso II do artigo 16 deste
decreto.

Artigo 148 - Ao Diretor da Escola de Governo, em sua área de atuação, compete, ainda:
I - submeter à autoridade competente a relação de servidores selecionados para participação
em cursos de pós-graduação, de acordo com o programa de apoio à pós-graduação;
II - propor a celebração de convênios, acordos e ajustes inerentes ao aperfeiçoamento das
técnicas e dos recursos de capacitação, sem ônus para o Estado;
III - propor o desenvolvimento de programas de cooperação técnica com organismos
nacionais e internacionais referentes à área de capacitação;
IV - subsidiar o Conselho Gestor da Escola de Governo com informações para o melhor
funcionamento deste órgão;
V - responder pela Unidade Gestora de Projetos a que se refere ao inciso III do artigo 16
deste decreto.

Artigo 149 - Ao Diretor de Fiscalização, em sua área de atuação, compete, ainda:
I - autorizar a adoção de sistema especial quanto:
a) ao pagamento de imposto e emissão de documentos e de escrituração de livros fiscais;

b) ao cumprimento das demais obrigações acessórias;
II - decidir recursos “ex officio” das decisões contrárias à Fazenda Estadual, em que o
julgamento tenha sido avocado pelo Delegado Regional Tributário.

Artigo 150 - Ao Diretor de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida, em sua área
de atuação, compete, ainda:
I - planejar, administrar e supervisionar as atividades relacionadas com:
a) arrecadação;
b) cobrança dos tributos e outras receitas;
c) classificação de receitas;
II - decidir sobre pedidos de:
a) restituição de depósito efetuado a maior, por estabelecimento da rede bancária, na
prestação de contas da arrecadação;
b) parcelamentos de débitos fiscais não inscritos;
III - aplicar penalidades aos estabelecimentos da rede arrecadadora de tributos, por
irregularidades constatadas;
IV - informar ao Coordenador e às unidades interessadas da Secretaria os montantes
arrecadados, na forma e nos prazos estabelecidos;
V - aprovar a normatização dos procedimentos operacionais dos Núcleos Fiscais de
Cobrança;
VI - conceder ou cancelar autorização, a estabelecimentos bancários, para arrecadação de
tributos;
VII - autorizar a confecção de guias de recolhimento e demais documentos de arrecadação;
VIII - avocar a cobrança administrativa de débitos fiscais.

Artigo 151 - Ao Diretor da Consultoria Tributária, em sua área de atuação, compete, ainda,
submeter à apreciação do Coordenador:
I - por meio de parecer, propostas de alteração da legislação tributária;
II - edição de texto normativo referente à interpretação de matéria tributária de interesse
geral;
III - estudos elaborados que versem sobre matéria tributária;

IV - ocorrências de distorções ou falhas da legislação tributária, propondo as medidas
corretivas possíveis.

Artigo 152 - Ao Diretor do Departamento de Finanças do Estado - DFE, em sua área de
atuação, compete, ainda, em relação às atividades do sistema de administração financeira:
I - baixar normas disciplinadoras dos procedimentos e critérios a serem adotados na
elaboração e no processamento do fluxo de relatórios, documentos e informações;
II - aprovar os limites financeiros dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta
do Estado;
III - supervisionar a conciliação dos saldos bancários;
IV - autorizar os pagamentos de despesas alocadas no orçamento da Administração Geral
do Estado, em conjunto com o Diretor do Centro de Gestão da Administração Geral do
Estado;
V - responder a consultas formuladas pelos órgãos e entidades estaduais;
VI - receber e apresentar relatórios, análises e informes sobre a execução financeira do
Estado;
VII - autorizar a transferência de recursos financeiros aos órgãos e entidades estaduais.

Artigo 153 - Ao Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado - DDPE, em
sua área de atuação, compete, ainda:
I - autorizar o processamento e o pagamento da folha de pessoal da Administração Direta
do Poder Executivo;
II - baixar normas relativas a pagamento de pessoal;
III - determinar a suspensão, quando manifestamente ilegal, da execução de atos
concessórios de direitos ou vantagens de natureza pecuniária.

Artigo 154 - Ao Diretor do Departamento de Gestão da Dívida e Haveres do Estado, em sua
área de atuação, compete, ainda, propor o encaminhamento de processos e expedientes
aos órgãos competentes para manifestação e providências.

Artigo 155 - Ao Diretor do Departamento de Orçamento e Finanças, em sua área de
atuação, compete, ainda, em relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira

para Estados e Municípios - SIAFEM/SP, normatizar e definir os níveis de acesso, para
consultas e registros.

Artigo 156 - Ao Diretor do Departamento de Suprimentos e Infraestrutura, em sua área de
atuação, compete, ainda, em relação à administração de material e patrimônio:
I - autorizar a transferência de bens móveis entre as unidades da estrutura básica da
Secretaria;
II - autorizar a baixa de bens patrimoniais, na forma da lei;
III - em relação a licitação, na modalidade concorrência, nos termos da legislação vigente:
a) autorizar a abertura, a dispensa ou declarar a inexigibilidade;
b) exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia;
c) designar a comissão julgadora;
IV - exercer o previsto no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002,
observado o disposto em seu parágrafo único;
V - autorizar, por ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem transporte de
material por conta do Estado.

Artigo 157 - Ao Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, em sua área de
atuação, compete, ainda, representar a Secretaria da Fazenda e Planejamento junto aos
demais órgãos e entidades do Estado para os assuntos relativos à tecnologia da informação.

CAPÍTULO VII
Dos Diretores dos Centros, dos Diretores dos Núcleos e dos Dirigentes de Unidades de
Níveis Equivalentes

Artigo 158 - Os Diretores dos Centros, os Diretores dos Núcleos e os dirigentes de unidades
de níveis equivalentes, em suas respectivas áreas de atuação, além de outras que lhes
forem conferidas por lei ou decreto, têm as seguintes competências:
I - orientar e acompanhar o andamento das atividades das unidades e dos servidores
subordinados;
II - submeter à autoridade superior assuntos de interesse das unidades;
III - cumprir e fazer cumprir os cronogramas de trabalho sob suas responsabilidades.

Artigo 159 - Aos Diretores dos Centros e aos dirigentes de unidades de nível equivalente,
em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, em relação ao Sistema de
Administração de Pessoal, exercer o previsto nos seguintes dispositivos do Decreto nº
52.833, de 24 de março de 2008:
I - artigo 34;
II - artigo 35, inciso I, quando responsáveis pela direção de unidades localizadas em
Municípios diversos daqueles onde se encontrem sediados os respectivos superiores
hierárquicos imediatos.

Artigo 160 - Aos Diretores dos Centros e aos dirigentes de unidades de nível equivalente,
aos quais tenha sido atribuída a qualidade de dirigente de unidade de despesa, em suas
respectivas áreas de atuação, cabe, ainda:
I - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer o previsto no artigo 35,
inciso II, do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008;
II - em relação à administração de material e patrimônio, ressalvado o disposto no artigo 165
deste decreto:
a) exercer as competências previstas:
1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto
nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, que lhes forem delegadas pelo Secretário na
conformidade do disposto no artigo 5º do referido diploma legal, com a redação dada pelo
artigo 1º do Decreto nº 37.410, de 9 de setembro de 1993;
2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, observado o disposto em
seu parágrafo único;
b) autorizar, por ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem transporte de
material por conta do Estado.

Artigo 161 - Aos Delegados Regionais Tributários, em suas respectivas áreas de atuação,
compete, ainda, designar servidores subordinados para o exercício de substituições
permitidas em lei.

Artigo 162 - Aos Diretores dos Centros de Despesa de Pessoal e aos Diretores dos Centros
Regionais de Despesa de Pessoal, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda:

I - determinar:
a) o registro de atos, que importem em realização de despesa ou alteração de direitos ou
vantagens de natureza pecuniária, relativos a:
1. servidores ativos;
2. beneficiários de complementação de aposentadoria e de pensões administrativas e
judiciais;
b) o preparo de pagamento de:
1. servidores ativos;
2. beneficiários de complementação de aposentadoria e de pensões administrativas e
judiciais;
3. auxílios concedidos por lei;
c) a reposição de importâncias que tenham sido pagas indevidamente:
1. a servidores ativos;
2. a beneficiários de complementação de aposentadoria e de pensões administrativas e
judiciais;
d) a sustação de pagamento de vencimento ou provento de servidores ativos, de
beneficiários de complementação de aposentadoria e de pensões administrativas e judiciais
que, sem justa causa, deixem de atender a qualquer exigência;
II - expedir atos relativos a:
a) direitos ou vantagens de natureza pecuniária, conferidos a beneficiários de
complementação de aposentadoria e de pensões administrativas e judiciais;
b) revisão de benefício de complementação de aposentadoria e de pensões administrativas
e judiciais.

Artigo 163 - Ao Diretor do Centro de Suprimentos, em sua área de atuação, compete, ainda,
em relação à administração de material e patrimônio:
I - aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e a de materiais a serem
adquiridos;
II - decidir sobre assuntos referentes a licitação nas modalidades tomada de preços e
convite, podendo, nos termos da legislação vigente:
a) designar a comissão julgadora ou o responsável pelo convite;
b) homologar e adjudicar;

c) anular ou revogar a licitação e decidir os recursos;
d) aplicar penalidades, exceto a de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;
e) ratificar as dispensas, as situações de inexigibilidade e de retardamento imotivado da
execução de obra ou serviço.

Artigo 164 - Ao Diretor do Centro de Comunicações Administrativas e de Segurança, em
sua área de atuação, compete, ainda, expedir certidões relativas a papéis, processos e
expedientes arquivados.

Artigo 165 - Aos Diretores dos Centros Regionais de Administração compete, ainda, em
relação à administração de material e patrimônio:
I - aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e a de materiais a serem
adquiridos;
II - decidir sobre assuntos referentes a licitação nas modalidades tomada de preços e
convite, podendo, nos termos da legislação vigente:
a) designar a comissão julgadora ou o responsável pelo convite;
b) homologar e adjudicar;
c) anular ou revogar a licitação e decidir os recursos;
d) aplicar penalidades, exceto a de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;
e) ratificar as dispensas, as situações de inexigibilidade e de retardamento imotivado da
execução de obra ou serviço;
III - exercer o previsto no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002,
observado o disposto em seu parágrafo único;
IV - autorizar, por ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem transporte de
material por conta do Estado.

Artigo 166 - Aos Diretores dos Núcleos Fiscais de Cobrança, em suas respectivas áreas de
atuação, compete, ainda, supervisionar:
I - a administração dos débitos fiscais de contribuintes, quando não submetidos ao
contencioso administrativo, na fase que antecede a inscrição na dívida ativa;
II - a cobrança administrativa dos débitos fiscais;
III - a proposição de normas para expedição de certidões de débitos fiscais não inscritos.

Artigo 167 - Aos Diretores dos Postos Fiscais, em suas respectivas áreas de atuação,
compete, ainda, decidir, de acordo com a legislação em vigor, sobre os documentos e pleitos
do público externo, relativos à Administração Tributária.

Artigo 168 - Aos Diretores dos Núcleos de Serviços Especializados, em suas respectivas
áreas de atuação, compete, ainda:
I - supervisionar a execução dos serviços de homologação cadastral, análise, registro e
extração de dados em sistemas fazendários, necessários ao atendimento ao público;
II - supervisionar a recepção e homologação dos pedidos de:
a) autorização de emissão e cancelamento de documentos eletrônicos;
b) inclusão, alteração e cancelamento de histórico;
c) inclusão de modelos;
III - efetuar o julgamento das contestações de lançamento de tributos estaduais;
IV - decidir nos pedidos de isenção, imunidade e restituição de tributos estaduais.

Artigo 169 - Aos Diretores dos Núcleos de Despesa, do Departamento de Despesa de
Pessoal do Estado - DDPE, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, expedir
as determinações necessárias à manutenção da regularidade dos serviços inerentes ao
pagamento de:
I - servidores ativos;
II - beneficiários de complementação de aposentadoria e de pensões administrativas e
judiciais.

Artigo 170 - Ao Diretor do Núcleo de Compras e aos Diretores dos Núcleos de Suprimentos
e Infraestrutura, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, em relação a
licitação nas modalidades tomada de preços e convite:
I - autorizar a abertura, dispensa ou declarar a inexigibilidade;
II - exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia, bem como autorizar a sua
substituição, liberação ou restituição.

CAPÍTULO VIII
Dos Dirigentes das Unidades e dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral

Seção I
Do Sistema de Administração de Pessoal

Artigo 171 - O Diretor do Departamento de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas
tem, em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as competências previstas nos
incisos I e III a VIII do artigo 36 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, e alterações,
observado o disposto no seu parágrafo único.

Artigo 172 - Os Diretores a seguir identificados têm, em relação ao Sistema de
Administração de Pessoal, no âmbito das unidades da Secretaria da Fazenda e
Planejamento sediadas na Capital, as competências previstas nos seguintes incisos do
artigo 37 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, e alterações:
I - Diretor do Centro de Registro de Vida Funcional, incisos I a V e VII a IX;
II - Diretor do Núcleo de Cargos e Funções, inciso VI.
Parágrafo único - No âmbito a que se refere o “caput” deste artigo, compete ao Diretor do
Núcleo de Cargos e Funções despachar, expedir ou apostilar títulos referentes a:
1. exoneração ou dispensa, a pedido ou em consequência de nomeação ou admissão para
outro cargo ou função-atividade;
2. extinção de cargos e funções-atividades, quando determinada em lei.

Artigo 173 - Os Diretores dos Núcleos de Recursos Humanos, dos Centros Regionais de
Administração, na qualidade de dirigentes de órgãos subsetoriais do Sistema de
Administração de Pessoal, têm as competências previstas no artigo 37 do Decreto nº 52.833,
de 24 de março de 2008, com a alteração efetuada pelo Decreto nº 58.372, de 5 de setembro
de 2012, observado o disposto nos Decretos nº 53.221, de 8 de julho de 2008, e nº 54.623,
de 31 de julho de 2009, alterado pelo Decreto nº 56.217, de 21 de setembro de 2010. Seção
II Dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária

Artigo 174 - As competências orçamentárias previstas no artigo 13 do Decreto-Lei nº 233,
de 28 de abril de 1970, serão exercidas pelos dirigentes e responsáveis das unidades a
seguir relacionadas:
I - Gabinete do Secretário;
II – Subsecretaria da Receita Estadual;
III - Subsecretaria do Tesouro Estadual;
IV – Controladoria;
V - Coordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados e
Atendimento;
VI - Coordenadoria de Consultoria Tributária e Contencioso Administrativo Tributário;
VII - Coordenadoria da Administração Financeira – CAF;
VIII - Contadoria Geral do Estado – CGE;
IX - Coordenadoria de Tecnologia e Administração.

Artigo 175 - As competências orçamentárias previstas no artigo 14 do Decreto-Lei nº 233,
de 28 de abril de 1970, serão exercidas pelos dirigentes das unidades a seguir relacionadas:
I - Gabinete do Secretário;
II - Controladoria;
III - Coordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação, Inteligência de Dados e
Atendimento;
IV - Coordenadoria de Consultoria Tributária e Contencioso Administrativo Tributário;
V - Coordenadoria da Administração Financeira - CAF;
VI - Contadoria Geral do Estado - CGE;
VII - Coordenadoria de Tecnologia e Administração;
VIII - Departamento de Controle e Avaliação - DCA;
IX - Departamento de Conformidade Interna - DCI;
X - Corregedoria de Fiscalização Tributária - CORFISP;
XI - Departamento de Gestão Estratégica e de Projetos - DGEP;
XII - Escola de Governo;
XIII - Diretoria de Fiscalização;
XIV - Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida;
XV - Diretoria de Inteligência de Dados;

XVI - Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade;
XVII - Consultoria Tributária;
XVIII - Tribunal de Impostos e Taxas - TIT;
XIX - Departamento de Finanças do Estado - DFE;
XX - Departamento de Despesa de Pessoal do Estado - DDPE;
XXI - Departamento de Gestão da Dívida e Haveres do Estado;
XXII - Departamento de Normas e Acompanhamento Contábil;
XXIII - Departamento de Análise, Informações e Sistemas Contábeis;
XXIV - Departamento de Recursos Humanos e de Gestão de Pessoas;
XXV - Departamento de Orçamento e Finanças;
XXVI - Departamento de Suprimentos e Infraestrutura;
XXVII - Departamento de Tecnologia da Informação;
XXVIII - Departamento de Administração Regional;
XXIX - 18 (dezoito) Delegacias Regionais Tributárias;
XXX - 15 (quinze) Centros Regionais de Administração.
Parágrafo único - Os dirigentes das unidades relacionadas neste artigo têm, ainda, as
seguintes competências:
1. autorizar:
a) alteração de contrato, inclusive a prorrogação de prazo;
b) rescisão administrativa ou amigável de contrato;
2. designar servidor ou comissão para recebimento do objeto do contrato.

Artigo 176 - O Diretor do Núcleo de Adiantamentos, Diárias e Ressarcimento de Despesas
e os Diretores dos Núcleos de Finanças têm, em suas respectivas áreas de atuação, as
competências previstas no inciso II do artigo 15 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de
1970.

Artigo 177 - O Diretor do Núcleo de Despesa, o Diretor do Núcleo de Adiantamentos, o
Diretor do Núcleo de Controle de Contas de Serviços Públicos, todos do Departamento de
Orçamento e Finanças, e os Diretores dos Núcleos de Finanças têm as competências
previstas no inciso II do artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970.

Seção III
Do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados

Artigo 178 - O Coordenador de Tecnologia e Administração, na qualidade de dirigente da
frota da Secretaria da Fazenda e Planejamento, tem as competências previstas no artigo 16
do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977.

Artigo 179 - O Diretor do Departamento de Suprimentos e Infraestrutura e os Diretores dos
Centros Regionais de Administração, na qualidade de dirigentes de subfrota, têm as
competências previstas no artigo 18 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977.

Artigo 180 - O Diretor do Centro de Transportes, os Diretores dos Núcleos de Suprimentos
e Infraestrutura e os dirigentes de outras unidades que vierem a ser designadas como
depositárias de veículos oficiais têm, em suas respectivas áreas de atuação, as
competências previstas no artigo 20 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977.

CAPÍTULO IX
Das Competências Comuns

Artigo 181 - São competências comuns ao Chefe de Gabinete e aos demais dirigentes de
unidades até o nível hierárquico de Divisão, em suas respectivas áreas de atuação:
I - em relação às atividades gerais:
a) corresponder-se diretamente com autoridades administrativas do mesmo nível;
b) decidir sobre recursos interpostos contra ato de autoridade imediatamente subordinada,
desde que não esteja esgotada a instância administrativa;
c) determinar o arquivamento de processos e papéis em que inexistam providências a tomar
ou cujos pedidos careçam de fundamento legal;
d) promover o entrosamento das unidades subordinadas, garantindo o desenvolvimento
integrado dos trabalhos;
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 39 do Decreto
nº 52.833, de 24 de março de 2008;

III - em relação à administração de material e patrimônio, autorizar a transferência de bens
móveis entre as unidades subordinadas.

Artigo 182 - São competências comuns ao Chefe de Gabinete e aos demais dirigentes de
unidades até o nível hierárquico de Serviço, em suas respectivas áreas de atuação:
I - em relação às atividades gerais:
a) cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamentos, as decisões, os prazos para
desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores;
b) encaminhar a seus superiores imediatos o programa de trabalho e as alterações que se
fizerem necessárias;
c) prestar orientação e transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas no
desenvolvimento dos trabalhos;
d) dirimir ou providenciar a solução de dúvidas ou divergências que surgirem em matéria de
serviço;
e) dar ciência imediata ao superior hierárquico das irregularidades administrativas de maior
gravidade, mencionando as providências adotadas e propondo as que não lhes são afetas;
f) manter seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o andamento das
atividades das unidades ou dos servidores subordinados e prestar informações, quando
requeridas;
g) avaliar o desempenho das unidades ou dos servidores subordinados e responder pelos
resultados alcançados, bem como pela adequação dos custos dos trabalhos executados;
h) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores subordinados;
i) adotar ou sugerir, conforme o caso, medidas objetivando:
1. o aprimoramento de suas áreas;
2. a simplificação de procedimentos e a agilização do processo decisório, relativamente aos
assuntos que tramitem pelas unidades subordinadas;
j) zelar:
1. pela regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou
representando às autoridades superiores;
2. pelo ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos;
k) providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser submetidos à
consideração superior, manifestando-se, conclusivamente, a respeito da matéria;

l) indicar seus substitutos, obedecidos aos requisitos de qualificação inerentes ao cargo,
função-atividade ou função de serviço público;
m) encaminhar papéis à unidade competente, para autuar e protocolar;
n) apresentar relatórios sobre os serviços executados;
o) referendar escalas de serviço;
p) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competências das
unidades, das autoridades ou dos servidores subordinados;
q) avocar, de modo geral ou em casos especiais, atribuições ou competências das unidades,
das autoridades ou dos servidores subordinados;
r) fiscalizar e avaliar os serviços executados por terceiros;
s) visar extratos para publicação no Diário Oficial do Estado;
t) contribuir para o desenvolvimento integrado das atividades da Secretaria;
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 38 do Decreto
nº 52.833, de 24 de março de 2008;
III - em relação à administração de material e patrimônio:
a) requisitar material permanente ou de consumo;
b) zelar pelo uso adequado e conservação dos equipamentos e materiais e pela economia
do material de consumo.

Artigo 183 - São competências comuns ao Secretário da Fazenda e Planejamento e às
demais autoridades tributárias até o nível de Delegado Tributário de Julgamento e Delegado
Regional Tributário, quando responsáveis pela direção de unidades localizadas em
Municípios diversos daqueles onde se encontrem sediados os respectivos superiores
hierárquicos imediatos:
I - exercer o previsto nos incisos do artigo 31 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008,
dentro do seu âmbito de atuação;
II - designar ou aprovar a designação de Auditor Fiscal da Receita Estadual para o
desempenho de função interna e de assistência de natureza fiscal.

Artigo 184 - As competências previstas neste título, quando coincidentes, serão exercidas,
de preferência, pelas autoridades de menor nível hierárquico.

TÍTULO VII
Dos Órgãos Colegiados

CAPÍTULO I
Do Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte - CODECON

Artigo 185 - O Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte - CODECON é regido pela Lei
Complementar nº 939, de 3 de abril de 2003, alterada pelas Leis Complementares nº 941,
de 27 de maio de 2003, e nº 970, de 11 de janeiro de 2005.

CAPÍTULO II
Do Tribunal de Impostos e Taxas - TIT

Artigo 186 - O Tribunal de Impostos e Taxas - TIT, criado pelo Decreto nº 7.184, de 5 de
junho de 1935, é regido pela Lei nº 13.457, de 18 de março de 2009, regulamentada pelo
Decreto nº 54.486, de 26 de junho de 2009, observadas as disposições deste decreto. Artigo
187 - Ao Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas - TIT, além das competências de que
trata o artigo 175 deste decreto e de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, cabe
exercer, em sua área de atuação, o previsto nos artigos 144, 145, 181 e 182 deste decreto.

CAPÍTULO III
Do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI

Artigo 188 - O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI, órgão deliberativo,
normativo, de assessoramento e de representação nos assuntos relacionados à tecnologia
da informação, dentro do campo funcional da Secretaria da Fazenda e Planejamento, tem
as seguintes atribuições:
I - aprovar:
a) as diretrizes e normas gerais para as atividades e a destinação de recursos de tecnologia
da informação;
b) o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI;

c) os planos anuais e plurianuais de tecnologia da informação, a serem desenvolvidos pelo
Departamento de Tecnologia da Informação, da Coordenadoria de Tecnologia e
Administração, a partir das diretrizes, das políticas e do Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação previamente definidos;
II - estabelecer procedimentos formais para priorização de demandas e projetos de
tecnologia da informação;
III - monitorar e avaliar os resultados alcançados das atividades de tecnologia da informação
e sua adequação e compatibilidade com o Plano Estratégico, as políticas e as normas
definidas, dando encaminhamento aos ajustes considerados necessários;
IV - monitorar permanentemente as necessidades de modernização da Administração
Tributária e dos sistemas a que se refere o § 4º do artigo 111 deste decreto, em termos de
arquitetura

tecnológica

e

de

informações,

visando

explorar

plenamente

suas

potencialidades.

Artigo 189 - O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI é composto dos
seguintes membros:
I - Secretário da Fazenda e Planejamento, que é seu Presidente;
II - Secretário de Orçamento e Gestão;
III - Coordenador de Tecnologia e Administração.
§ 1º - Os membros titulares referidos nos incisos deste artigo terão como suplentes seus
respectivos substitutos imediatos, ou substitutos indicados pelos titulares.
§ 2º - As funções de membro do Comitê não serão remuneradas, mas consideradas como
serviço público relevante.
§ 3º - O Comitê poderá convidar para participar de suas reuniões, sem direito de voto:
1. representantes de órgãos ou entidades públicos ou privados, cuja participação seja
considerada importante diante da pauta da reunião;
2. pessoas que, por seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para
a discussão das matérias em exame.
§ 4º - O Regimento Interno do Comitê será aprovado mediante resolução conjunta dos
Titulares da Secretaria da Fazenda e Planejamento e da Secretaria de Orçamento e Gestão.

Artigo 190 - O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI conta, para o
desempenho de suas atividades, com o apoio do Departamento de Tecnologia da
Informação, da Coordenadoria de Tecnologia e Administração. Parágrafo único - Os
servidores que prestarão serviços de apoio ao Comitê serão designados sem prejuízo de
suas atribuições.

CAPÍTULO IV
Do Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação – GSTIC

Artigo 191 - O Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC é regido
pelo Decreto nº 47.836, de 27 de maio de 2003.

CAPÍTULO V
Do Comitê Permanente de Gestão de Pessoas e dos Comitês de Movimentação

Artigo 192 - O Comitê Permanente de Gestão de Pessoas e os Comitês de Movimentação
são regidos pela Lei Complementar nº 1.122, de 29 de junho de 2010, e pelo Decreto nº
57.345, de 19 de setembro de 2011.

CAPÍTULO VI
Da Comissão Especial da Revolução Constitucionalista de 1932

Artigo 193 - A Comissão Especial da Revolução Constitucionalista de 1932 tem por
atribuição examinar os pedidos de:
I - concessão de pensão mensal aos participantes civis da Revolução Constitucionalista de
1932, nos termos da Lei nº 1.890, de 18 de dezembro de 1978, e alterações;
II - atribuição da pensão ao cônjuge, companheiro ou dependente, no caso de falecimento
do beneficiário a que se refere o inciso anterior.

Artigo 194 - A Comissão Especial da Revolução Constitucionalista de 1932 tem a seguinte
composição:

I - 2 (dois) representantes da Secretaria de Fazenda e Planejamento, um dos quais exercerá
a coordenação dos trabalhos;
II - 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Estado. Parágrafo único - Os
representantes e respectivos suplentes serão designados por resolução do Secretário da
Fazenda e Planejamento.

Artigo 195 - Ao coordenador da Comissão Especial da Revolução Constitucionalista de
1932 compete:
I - dirigir os trabalhos da Comissão;
II - representar a Comissão junto a autoridades e órgãos;
III - fixar datas e horários das reuniões;
IV - convocar, excepcionalmente, os representantes suplentes quando da necessidade de
serviço.

CAPÍTULO VII
Da Comissão Técnica da Carreira de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças
Públicas - COTAN
Artigo 196 – A Comissão Técnica da Carreira de Analista em Planejamento, Orçamento e
Finanças Públicas - COTAN da Secretaria da Fazenda e Planejamento é regida pela Lei
Complementar nº 1.034, de 4 de janeiro de 2008, pelo Decreto nº 64.761, de 27 de janeiro
de 2020.

CAPÍTULO VIII
Do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas

Artigo 197 - O Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas é regido
pelo Decreto nº 56.149, de 31 de agosto de 2010.

Artigo 198 - Ao responsável pela coordenação do Grupo Setorial de Planejamento,
Orçamento e Finanças Públicas compete:
I - gerir os trabalhos do Grupo, bem como convocar e dirigir suas sessões;

II - proferir, além do seu, o voto de desempate, quando for o caso;
III - submeter as decisões do Grupo à apreciação superior;
IV - apresentar periodicamente às autoridades superiores relatórios sobre a execução
orçamentária da Secretaria.

CAPÍTULO IX
Das Unidades de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público

Artigo 199 - A Ouvidoria, observadas as disposições deste decreto e as do Decreto nº
50.656, de 30 de março de 2006, alterado pelo Decreto nº 61.175, de 18 de março de 2015,
é regida:
I - pela Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, alterada pela Lei nº 12.806, de 1º de fevereiro
de 2008; e
II - pelo Decreto nº 60.399, de 29 de abril de 2014.
§ 1º - O Ouvidor será designado pelo Secretário.
§ 2º - A Ouvidoria manterá sigilo da fonte, sempre que esta solicitar.

Artigo 200 - À Ouvidoria, além do disposto na legislação mencionada no artigo 199 deste
decreto, cabe, ainda:
I - estabelecer canal permanente de comunicação com servidores da Secretaria e usuários
de seus serviços, para prestação de informações e recebimento de reivindicações e
sugestões;
II - patrocinar causas que visem eliminar situações prejudiciais a servidores e usuários;
III - receber denúncias e encaminhá-las às autoridades competentes;
IV - receber:
a) manifestações destinadas à Comissão de Ética;
b) dos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas, as petições
destinadas ao Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte - CODECON, sempre que
optarem pela entrega na Secretaria;
V - transmitir aos interessados as informações pertinentes e tomar conhecimento dos seus
níveis de satisfação;

VI - manter permanente contato com as unidades da Pasta, para fim de estudo conjunto e
avaliação das propostas recebidas;
VII - elaborar relatórios estatísticos e promover a divulgação das suas atividades.
Parágrafo único - A Ouvidoria poderá, mediante celebração de convênio, atuar como
ouvidoria e canal de denúncias das entidades vinculadas à Secretaria da Fazenda e
Planejamento a que se referem as alíneas “a”, “c” e “e” do item 1 do parágrafo único do artigo
3º deste decreto, para fins de cumprimento de exigências legais, inclusive das contidas na
Lei federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

Artigo 201 - A Comissão de Ética é regida pela Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, e pelo
Decreto nº 52.216, de 2 de outubro de 2007.

TÍTULO VIII
Das Unidades Regidas por Legislação Própria

CAPÍTULO I
Do Serviço de Informações ao Cidadão - SIC e da Comissão de Avaliação de Documentos
e Acesso - CADA

Artigo 202 - O Serviço de Informações ao Cidadão - SIC é regido pelo Decreto nº 58.052,
de 16 de maio de 2012.

Artigo 203 - A Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA é regida pelo
Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012, e, no que couber, pelos Decretos nº 29.838, de
18 de abril de 1989, e nº 48.897, de 27 de agosto de 2004.

CAPÍTULO II
Da Corregedoria da Fiscalização Tributária - CORFISP

Artigo 204 - A Corregedoria da Fiscalização Tributária - CORFISP é regida pela Lei
Complementar nº 1.281, de 14 de janeiro de 2016, e respectiva regulamentação, observadas
as alterações e as disposições deste decreto.

CAPÍTULO III
Da Diretoria da Representação Fiscal

Artigo 205 - A Diretoria da Representação Fiscal é regida pela Lei nº 13.457, de 18 de março
de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.486, de 26 de junho de 2009, observadas as
disposições deste decreto.

TÍTULO IX
Do “Pro labore” da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968
Artigo 206 – Para efeito de concessão do "pro labore" previsto no artigo 28 da Lei nº 10.168,
de 10 de julho de 1968, ficam classificadas as funções de serviço público a seguir
discriminadas, na seguinte conformidade:
I – 1 (uma) de Coordenador da Fazenda Estadual, destinada à Contadoria Geral do Estado;
II - 3 (três) de Diretor Técnico de Departamento da Fazenda Estadual, destinadas:
a) 1 (uma) ao Departamento de Conformidade Interna - DCI;
b) 1 (uma) ao Departamento de Normas e Acompanhamento Contábil;
c) 1(uma) ao Departamento de Análise, Informações e Sistemas Contábeis;
III – 9 (nove) de Diretor Técnico de Divisão da Fazenda Estadual, destinadas:
a) 1 (uma) ao Centro de Capacitação Intersetorial;
b) 1 (uma) ao Centro de Capacitação Setorial;
c) 1 (uma) ao Centro de Gestão Estratégica da Dívida;
d) 1 (uma) ao Centro de Acompanhamento e Atendimento Contábil;
e) 1 (uma) ao Centro de Consolidação do Balanço e das Contas do Governador;
f) 1 (uma) ao Centro de Relacionamento com o Servidor;
g) 1 (uma) ao Centro de Governança de Tecnologia da Informação;
h) 1 (uma) ao Centro de Ciência de Dados;
i) 1 (uma) ao Centro de Infraestrutura de Tecnologia da Informação;
IV – 11 (onze) de Diretor Técnico de Serviço da Fazenda Estadual, destinadas:
a) 1 (uma) ao Núcleo de Pagamento de Utilidades Públicas e Outros Serviços;
b) 1 (uma) ao Núcleo de Desenvolvimento de Soluções I;
c) 1 (uma) ao Núcleo de Desenvolvimento de Soluções II;

d) 1 (uma) ao Núcleo de Desenvolvimento de Soluções III;
e) 1 (uma) ao Núcleo de Desenvolvimento de Soluções IV;
f) 1 (uma) ao Núcleo de Implantação e Sustentação de Sistemas;
g) 1 (uma) ao Núcleo de Equipamentos e Aplicações ao Usuário;
h) 1 (uma) ao Núcleo de Serviços de Administração Geral do Estado;
i) 1 (uma) ao Núcleo de Implantação de Soluções de Tecnologia da Informação.
j) 1 (uma) ao Núcleo de “Data Center” e Segurança Operacional;
k) 1 (uma) ao Núcleo de Infraestrutura, Operação e Governança de Tecnologia da
Informação;
V - 4 (quatro) de Diretor de Serviço da Fazenda Estadual, destinadas:
a) 1 (uma) ao Núcleo de Apoio Administrativo, do Departamento de Conformidade Interna DCI;
b) 1 (uma) ao Núcleo de Apoio Administrativo, do Departamento de Estudos de Política
Tributária;
c) 1 (uma) ao Núcleo de Apoio Administrativo, do Departamento de Normas e
Acompanhamento Contábil;
d) 1 (uma) ao Núcleo de Apoio Administrativo, do Departamento de Análise, Informações e
Sistemas Contábeis.

TÍTULO X
Disposições Finais

Artigo 207 - As atribuições e competências previstas neste decreto poderão ser detalhadas
mediante resolução do Secretário da Fazenda e Planejamento.

Artigo 208 - Ficam integradas na estrutura do Departamento de Gestão Estratégica e de
Projetos - DGEP as unidades decorrentes de exigências contratuais pertinentes a
financiamentos contraídos junto a órgãos financiadores externos.

Artigo 209 - Ficam mantidas as funções de serviço público classificadas para efeito de
atribuição do "pro labore" previsto no artigo 28 da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968, com
destinação para unidades abrangidas por este decreto.

Artigo 210 - Ficam extintos, no Quadro da Secretaria da Fazenda e Planejamento, 5 (cinco)
cargos vagos de Técnico da Fazenda Estadual - TEFE - Escala de Vencimentos Nível
Intermediário, vagos a partir de 1º de junho de 2021.
Parágrafo único - O órgão setorial de recursos humanos publicará, no prazo de 15 (quinze)
dias contados da data da publicação deste decreto, relação dos cargos extintos, contendo o
nome do último ocupante e o motivo da vacância.
Artigo 211 – As Secretarias de Orçamento e Gestão e da Fazenda e Planejamento
providenciarão, em seus respectivos âmbitos de atuação, os atos necessários ao
cumprimento deste decreto.
Artigo 212 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário, em especial:
I - o Decreto n° 63.193, de 5 de fevereiro de 2018;
II - o Decreto nº 64.152, de 22 de março de 2019.

Palácio dos Bandeirantes, 28 de janeiro de 2022
JOÃO DORIA
Rodrigo Garcia Secretário de Governo
Nelson Baeta Neves Filho Secretário de Orçamento e Gestão
Henrique de Campos Meirelles Secretário da Fazenda e Planejamento
Cauê Macris Secretário-Chefe da Casa Civil

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

25/01/2022 – NÚMERO 16

Não houve publicações relevantes.

27/01/2022 – NÚMERO 17

Não houve publicações relevantes.

28/01/2022 – NÚMERO 18

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 61.018, DE 27 DE JANEIRO DE 2022

C ONFERE NOVA REGULAMENTAÇÃO AO C ONSELHO
M UNICIPAL DE D ESENVOLVIMENTO E CONÔMICO –
CMDE E REVOGA O D ECRETO Nº 59.504, DE 8 DE
JUNHO DE

2020.

RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
DECRETA

CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO, FINALIDADES, ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
Art. 1º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE, criado pelo Decreto
nº 59.504, de 8 de junho de 2020, passa a ser disciplinado nos termos deste decreto.

Art. 2º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE, de caráter consultivo
e composição paritária entre o Poder Público Municipal e a sociedade civil, vincula-se à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.
Art. 3º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE possui como
finalidades e atribuições:
I - sugerir diretrizes para impulsionar o desenvolvimento econômico inclusivo, competitivo e
sustentável;
II - estabelecer canal de diálogo e escuta permanente para estimular estratégias de impacto
coletivo das ações de desenvolvimento econômico entre o Poder Público Municipal e o setor
produtivo, bem como sugerir mecanismos e estratégias de participação social para
impulsionamento do desenvolvimento econômico do município;
III - estimular a intersetorialidade e a transversalidade das políticas públicas municipais de
desenvolvimento econômico;
IV - acompanhar a implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, bem
como de ações, projetos e programas de desenvolvimento econômico no âmbito do
Município;
V – subsidiar a produção de análises, estudos e acompanhamento de indicadores de
desenvolvimento econômico, bem como acompanhar e contribuir com a coleta, organização,
processamento e divulgação de dados e informações acerca do desenvolvimento econômico
do município de São Paulo;
VI - identificar, sistematizar e compartilhar boas práticas e iniciativas de desenvolvimento
econômico do Brasil e do mundo;
VII - estimular a divulgação e a comunicação dos trabalhos desenvolvidos pelo colegiado.

Art. 4º O Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico do Município de São Paulo deverá
ser compatibilizado com as diretrizes e ações constantes do Programa Municipal de
Implementação da Agenda 2030 - Lei nº 16.817, de 2 de fevereiro de 2018, do Plano Diretor
Estratégico do Município de São Paulo - Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014, e das
diretrizes do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo - Lei
Complementar Estadual nº 1.139, de 16 de junho de 2011.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE terá a seguinte
composição:
I - 10 (dez) membros titulares e 10 (dez) respectivos suplentes do Poder Público Municipal,
observada a paridade de gênero, na seguinte conformidade:
a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo - SMDET, que
o presidirá;
b) Gabinete do Prefeito;
c) Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – SMUL;
d) Secretaria Municipal da Fazenda – SF;
e) Secretaria de Governo Municipal – SGM;
f) Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA;
g) Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC;
h) Secretaria Municipal de Cultura – SMC;
i) Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT;
j) Secretaria Municipal de Relações Internacionais – SMRI;
II - 10 (dez) membros titulares e 10 (dez) respectivos suplentes da sociedade civil, na
seguinte conformidade:
a) 6 (seis) representantes de entidades de classe dos setores produtivos de comércio,
tecnologia, serviços e indústria;
b) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil especializadas na temática do
desenvolvimento da Cidade de São Paulo;
c) 2 (dois) representantes de universidades públicas, privadas, centros de pesquisa e
inovação.
§ 1º A secretaria-executiva do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE
será exercida pela Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.
§ 2º Os representantes, titulares e suplentes, de que trata o inciso I do “caput” deste artigo
serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos.

§ 3º Para o primeiro mandato dos membros referidos no inciso II do "caput" deste artigo, a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho designará entidades de
classe, organizações da sociedade civil e universidades, para que seus dirigentes indiquem
representantes titulares e suplentes para compor o Conselho.
§ 4º Para os mandatos seguintes, os membros referidos no inciso II do "caput" deste artigo
serão eleitos na forma do regimento interno do colegiado.
§ 5º Os representantes terão mandato de 2 (dois) anos, admitida a recondução, na forma do
regimento interno.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO

Art. 6º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE reunir-se-á:
I - ordinariamente, a cada trimestre, por convocação da Secretaria Executiva;
II - extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação de seu Presidente, de ofício ou
por requerimento de, pelo menos, 1/3 (um terço) de seus membros.
Parágrafo único. As reuniões do Conselho serão realizadas em dia, hora e local
previamente designados, admitida a realização em formato virtual.

Art. 7º A organização e o funcionamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econômico - CMDE serão disciplinados por meio de seu regimento interno.

Art. 8º As atribuições de todos os representantes do Conselho são consideradas serviço
público relevante, vedada a sua remuneração a qualquer título.

CAPÍTULO IV
DAS CÂMARAS TEMÁTICAS

Art. 9º As Câmaras Temáticas serão compostas por representações especializadas dos
setores estratégicos da cidade, sem limite de participação, a saber:
I - Comércio e Varejo;
II - Economia Criativa;

III - Economia Verde e Sustentabilidade;
IV - Educação e Qualificação;
V - Indústria;
VI - Infraestrutura, Mobilidade e Construção;
VII - Saúde, Esporte e Qualidade de Vida;
VIII - Serviços Financeiros e Profissionais;
IX - Tecnologia e Inovação; e
X - Turismo e Gastronomia.

Art. 10. Compete às Câmaras Temáticas:
I - promover debates e elaborar pareceres técnicos destinados ao avanço do
desenvolvimento econômico;
II - acompanhar e auxiliar a implementação do Plano Municipal de Desenvolvimento
Econômico, nos temas que lhe sejam submetidos;
III - atuar como catalisadoras de esforços na temática sob o seu encargo;
IV - participar das reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, sempre
que convocadas.

Art. 11. As Câmaras Temáticas serão estruturadas, organizadas e orientadas pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, por meio de
Portaria.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. O inciso IV do artigo 3º do Decreto nº 58.153, de 22 de março de 2018, passa a
vigorar acrescido da alínea "g", com a seguinte redação:
"Art. 3º ...................................................... .........................................................................
IV - ....................................................................
g) Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE." (NR)

Art. 13. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, especialmente o Decreto nº 59.504, de 8 de junho de 2020.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em 27 de janeiro de 2022, 469º da
Fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES, PREFEITO
ALINE PEREIRA CARDOSO DE SÁ BARABINOT, Secretária Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
JOSÉ RICARDO ALVARENGA TRIPOLI, Secretário Municipal da Casa Civil
EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE, Secretária Municipal de Justiça
FLAVIO BARBARULO BORGHERESI, Secretário de Governo Municipal – Substituto

29/01/2022 – NÚMERO 19

Não houve publicações relevantes.

3. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

24/01/2022 – EDIÇÃO Nº 18/2022

Não houve publicações relevantes.

25/01/2022 – EDIÇÃO Nº 19/2022

Não houve publicações relevantes.

26/01/2022 – EDIÇÃO Nº 20/2022

Não houve publicações relevantes.

27/01/2022 – EDIÇÃO Nº 21/2022

Não houve publicações relevantes.

27/01/2022 – EDIÇÃO Nº 22/2022

Não houve publicações relevantes.

28/01/2022 – EDIÇÃO Nº 23/2022

Não houve publicações relevantes.

31/01/2022 – EDIÇÃO Nº 24/2022

Não houve publicações relevantes.

4. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

25/01/2022 – EDIÇÃO Nº 3433

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SECRETARIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

COMUNICADO CONJUNTO Nº 19/2022

A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Corregedoria Geral
da Justiça COMUNICAM aos Magistrados e Servidores das Unidades Judiciais que a partir
de 20/01/2022 as citações (e intimações de cautelares/tutelas antecipadas, requeridas
somente no peticionamento inicial) destinadas às empresas abaixo identificadas deverão
ocorrer por meio de Portal Eletrônico, para os processos digitais, observadas as orientações
que seguem:

BANCO CETELEM S.A.

00.558.456/0001-71

MCFL PARTICIPAÇÕES S.A.

23.820.645/0001-56

HOLDING TRUST S.A.

26.761.870/0001-77

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

36.113.876/0001-91

OT PAGAMENTOS S.A.

35.203.533/0001-55

OT PARTNERS S.A.

41.795.277/0001-35

OLIVEIRA TRUST PARTICIPAÇÕES S.A.

05.310.054/0001-77

OLIVEIRA TRUST S.A.

21.110.778/0001-23

OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A

02/150/453/0001-20

SRC II COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
SRC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS

41.394.448/0001-60

31.345.064/0001-58

BMW FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
BMW LEASING DO BRASIL S/A – ARRENDAMENTO
MERCANTIL

04.452.473/0001-80

60.872.983/0001-88

MULTIVISI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

10.409.455/0001-19

TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

09.625.762/0001-58

TND NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

10.140.873/0001-53

CONSTRUTORA TENDA S/A

71.476.527/0001-35

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

33.337.122/0001-27

THE BODY SHOP BRASIL FRANQUIAS LTDA

11.523.542/0001-65

NATURA LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA

56.680.176/0001-96

NATURA COSMÉTICO S/A

71.673.990/0001-77

NATURA COMERCIAL LTDA

24.276.833/0001-48

NATURA & CO PAY SERVIÇOS FINANCEIROS E
TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICO NATURAL
LTDA

35.524.559/0001-03

00.190.373/0001-72

NATURA BIOSPHERA FRANQUEADORA LTDA

15.537.286/0001-16

AVON INDUSTRIAL LTDA

00.680.516/0001-24

AVON COSMÉTICO LTDA

56.991.441/0001-57

MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO DO BRASIL LTDA

05.217.376/0001-76

1) A citação será efetivada por meio doPortal Eletrônico e tem como pré-requisito o
cadastro, nopeticionamento eletrônico de iniciais (sistema E-SAJ), do CNPJ correto das
empresas.

2) A inobservância dessa orientação poderá acarretar atraso no andamento do
processo.

3) As demais intimações realizadas no curso do processo, permanecem, por ora, no
formatoatual (DJE).

4) A lista completa das empresas já cadastradas para o recebimento de citação
eletrônica no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está disponível em:
https://www.tjsp.jus.br/Download/SPI/Downloads/Lista_CNPJS_IntimacaoEletronica.
pdf?d=1618172286622
5) Dúvidas poderão ser dirimidas pelos Telefones: 0800-797-9818 – Ligação gratuita
de telefones fixos e (11) 4199- 6366 – Para ligações de celular . Segunda à sexta: das 8h às
23h59

e

sábados,

domingos

e

feriados:

das

9h

às18hou

Portal

Web:

www.suportesistemastjsp.com.br

26/01/2022 – EDIÇÃO Nº 3434

SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
25/01/2022, autorizou o que segue:

ARAÇATUBA (Prédio principal, localizado na Praça Dr. Mauricio Martins Leite, 60) antecipação de encerramento do expediente forense no dia 18/01/2022, a partir das 16
horas, com a suspensão dos prazos processuais na referida data.
CAPITAL – JEC CIC FEITIÇO DA VILA - Suspensão do expediente forense e dos prazos
processuais no dia 25/01/2022.
CARAPICUÍBA – antecipação de encerramento do expediente forense no dia 19/01/2022, a
partir das 17 horas, com a suspensão dos prazos processuais na referida data.
IGARAPAVA – suspensão dos prazos processuais no dia 19/01/2022.

27/01/2022 – EDIÇÃO Nº 3435

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEMA – SECRETARIA DA MAGISTRATURA

RESOLUÇÃO Nº 861/2022

D EFINE O ÓRGÃO CENTRALIZADOR DE EXECUÇÕES NO
ÂMBITO DO

T RIBUNAL DE J USTIÇA DO E STADO DE S ÃO

P AULO , NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, § 1 º , E 15,
CAPUT , DA

L EI Nº 14.193/2021.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu ÓRGÃO
ESPECIAL, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a promulgação da Lei n. 14.193, de 06 de agosto de 2021, que
“institui a Sociedade Anônima de Futebol e dispõe sobre normas de constituição,
governança, controle e transparência, meios de financiamento da atividade futebolística,
tratamento dos passivos das entidades de práticas desportivas e regime tributário específico;
e altera as Leis nºs 9.615, de 24 de março de 1998, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil)”;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 15 do diploma legal suso referenciado,
segundo o qual “o Poder Judiciário disciplinará o Regime Centralizado de Execuções, por
meio de ato próprio dos seus tribunais”;

CONSIDERANDO que as matérias tratadas nos artigos 13 e seguintes da Lei n.
14.193, de 06 de agosto de 2021, guardam semelhança com as matérias das Varas de
Falência e Recuperação Judicial, o que facilitará o trâmite processual;

CONSIDERANDO que o artigo 15 da Lei nº 14.193/2021 atribui ao Poder Judiciário,
por ato próprio de seus tribunais, a regulamentação do Regime Concentrado de Execuções;

CONSIDERANDO o princípio da eficiência (artigo 37, caput, da Constituição da
República); e

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 200/2005, com as alterações das
Resoluções nºs 709/2015 e 763/2016; o disposto na Resolução nº 824/2019, com as
alterações da Resolução nº 825/2019; e o disposto no artigo 6º da Resolução nº 623/2013;

RESOLVE:

Artigo 1º - Alterar o disposto no artigo 1º da Resolução nº 200/2005, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º - As 48ª, 49ª e 50ª Varas Cíveis do Foro Central da Comarca de São Paulo, criadas pelo
artigo 32, inciso II, letra “a”, da Lei Complementar Estadual nº 762/94, ficam remanejadas,
respectivamente, em 1ª, 2ª e 3ª Varas de Falências e Recuperações Judiciais da referida
Comarca, com competência para processar, julgar e executar os feitos relativos a falência,
recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios e seus incidentes, disciplinados pela Lei
Federal nº 11.101/05, incluídas as ações penais (artigo 15 da Lei Estadual nº 3.947/83), bem como
as ações principais, acessórias e conexas relativas à matéria prevista nos artigos 13 a 24 da Lei
nº 14.193/2021.”

Artigo 2º - Alterar o disposto no artigo 1º da Resolução nº 824/2019, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º - Ficam criadas e classificadas em entrância final as 1ª e 2ª Varas Regionais Empresariais
e de Conflitos relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária, com os
respectivos Ofícios Judiciais e cargos de Juiz de Direito criados pela Lei Complementar nº
1.336/2018 e competência territorial abrangente de toda a 1ª Região Administrativa Judiciária,
excluída a Comarca da Capital, e competência material para as ações principais, acessórias e
conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (art. 966 a 1.195)
e na Lei nº 6.404/1976 (sociedades anônimas), bem como a propriedade industrial e concorrência
desleal, tratadas especialmente na Lei nº 9.279/1996, a franquia (Lei nº 8.955/1994), as falências,
recuperações judiciais e extrajudiciais, principais, acessórios e seus incidentes, disciplinados pela

Lei nº 11.101/2005, incluídas as ações penais (artigo 15 da Lei estadual nº 3.947/83), assim como
as ações decorrentes da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/1996).

Artigo 3º - Alterar o disposto no artigo 2º da Resolução nº 824/2019, na redação dada pela
Resolução nº 825/2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - As Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da 1ª Região
Administrativa Judiciária terão competência territorial para todo o Estado, excluída a Comarca da
Capital, para as ações principais, acessórias e conexas relativas à matéria prevista nos artigos 13
a 24 da Lei nº 14.193/2021.”

Artigo 4º - A instituição do Regime Concentrado de Execuções, nos termos do artigo 14 e
seguintes da Lei nº 14.193/2021, dar-se-á por meio de instauração de concurso de credores,
de modo que os processos de execução em andamento não serão redistribuídos ao juízo
centralizador.

Artigo 5º - Alterar o disposto no artigo 6º da Resolução nº 623/2013, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º. Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de Direito Privado a 1ª e a 2ª Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, que formarão o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, com competência, excluídos os feitos de natureza penal, para julgar os recursos e
ações originárias relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios,
conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei nº 11.101/2005, bem como as ações
principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código
Civil (arts.966 a 1.195) e na Lei nº 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam
propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei nº 9.279/1996, e
franquia (Lei nº 8.955/1994), assim como as ações principais, acessórias e conexas relativas à
matéria prevista nos artigos 13 a 24 da Lei nº 14.193/2021.”

Artigo 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
São Paulo, 26 de janeiro de 2022

28/01/2022 – EDIÇÃO 3436

SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
27/01/2022, autorizou o que segue:
- CAJAMAR – antecipação do encerramento do expediente forense no dia 27/01/2022, a
partir das 17:30 horas, com a suspensão dos prazos processuais na referida data.

- CAMPO LIMPO PAULISTA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - suspensão do expediente
forense presencial e dos prazos processuais dos processos físicos nos dias 14 e 17/01/2022.
- CAMPO LIMPO PAULISTA - CEJUSC – suspensão do expediente forense presencial e
dos prazos processuais dos processos físicos no período de 19 a 21/01/2022.
- EMBU DAS ARTES – suspensão dos prazos processuais no dia 21/01/2022.
- SALTO – CEJUSC E SEÇÃO ADMINISTRATIVA DE MANDADOS – Suspensão dos
prazos processuais no dia 10/01/2022.

31/01/2022 – EDIÇÃO 3437

SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E PRAZOS PROCESSUAIS

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, em
28/01/2022, autorizou o que segue:

- BRODOWSKI – suspensão do expediente forense presencial e dos prazos processuais
dos processos físicos no dia 28/01/2022.

- CAJAMAR - suspensão do expediente forense presencial e dos prazos processuais dos
processos físicos no dia 28/01/2022.
- CAPITAL – ANEXO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL MACKENZIE – suspensão do
expediente forense e dos prazos processuais nos dias 10, 11 e 18/10/2022.
- ITÁPOLIS – antecipação do encerramento do expediente forense no dia 26/01/2022, a
partir das 17:00 horas, com a suspensão dos prazos processuais na referida data.

5. DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO

24/01/2022 – EDIÇÃO Nº 16

Não houve publicações relevantes.

26/01/2022 – EDIÇÃO Nº 17

Não houve publicações relevantes.

27/01/2022 – EDIÇÃO Nº 18

Não houve publicações relevantes.

28/01/2022 – EDIÇÃO Nº 19

PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

PRESIDÊNCIA

PORTARIA CONJUNTA PRES/CORE Nº 27, DE 26 DE JANEIRO DE 2022

P RORROGA ATÉ 1 º DE MARÇO DE 2022 A DISCIPLINA DO
RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS .

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO e a
CORREGEDORA REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO,

CONSIDERANDO o recente aumento do número de casos deCOVID-19; e

CONSIDERANDO a necessidade de preservação da saúde do público interno e
externo que utiliza os prédios e unidades da Justiça Federal;

RESOLVEM:

Art. 1º Alterar o art. 1ºe o respectivo parágrafo único da Portaria Conjunta PRES/CORE nº
24, de 8 de outubro de 2021, nos seguintes termos:
“Art. 1ºAsatividadesretornarão à forma presencial ordinária a partir de 2 de março de 2022.
Parágrafo único. Por força do disposto no caput, prorroga-se o trabalho remoto extraordinário,
observadas as condições e os percentuais mínimos de comparecimento, até o dia 1º de março de
2022.”

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data.

31/01/2022 – EDIÇÃO Nº 20

CADERNO ADMINISTRATIVO

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIO DE SÃO PAULO

PORTARIA NUAC-CECON Nº 17, DE 27 DE JANEIRO DE 2022

D ISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO PRESENCIAL PARCIAL
AO PÚBLICO NA

P AULO

EM

EMERGÊNCIA

C ENTRAL DE C ONCILIAÇÃO DE S ÃO

DECORRÊNCIA
DE

SAÚDE

FUNÇÃO DO CORONAVÍRUS

DAS

PÚBLICA

MEDIDAS

DE

ADOTADAS

EM

(COVID-19).

CONSIDERANDO o retorno gradual das atividades presenciais nos termos das Portaria
Conjunta PRES/CORE nº. 24 do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, de 8 de outubro
de 2021.

CONSIDERANDO que a Central de Conciliação vem realizando audiências não presenciais
por meio das plataformas e recursos tecnológicos disponíveis.

CONSIDERANDO a necessidade de se garantira possibilidade de atendimento presencial,
respeitadas as normas de segurança e de higiene.

CONSIDERANDO a edição da Portaria Conjunta PRES/CORE nº. 27 do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica prorrogada até 1º de março de 2022 a disciplina do retorno gradual às atividades
presencias estabelecida pela Portaria Conjunta PRES/CORE nº 24/2021 e da Portaria
NUAC-CECON nº 15/2021.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

6. NOTÍCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Não houve publicações relevantes no período.

7. NOTÍCIAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

OI NÃO CONSEGUE SUSPENDER MULTA MILIONÁRIA APLICADA PELO PROCON POR VENDA
CASADA DE SERVIÇO MULTIMÍDIA

Publicado em 25/01/2022

Por não identificar risco iminente de dano grave ou de difícil reparação, o vicepresidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Jorge Mussi, no exercício da
presidência, indeferiu tutela de urgência requerida pela Oi Móvel S.A. para suspender os
efeitos de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que manteve multa
aplicada pelo Procon estadual no valor de cerca de R$ 2,2 milhões.
A penalidade imposta em razão de suposta venda casada entre o serviço de
comunicação multimídia oferecido pela Oi e o serviço de provedor de acesso à internet
disponibilizado por outra empresa.
A petição contra a execução da multa milionária imposta pelo órgão de proteção ao
consumidor foi direcionada ao STJ no âmbito de agravo em recurso especial interposto pela
Oi. Segundo a operadora, o impacto financeiro gerado pela multa prejudicará o cumprimento
do seu plano de recuperação judicial.
Ainda de acordo com a empresa, a análise de eventuais medidas de constrição do
seu patrimônio seria de competência exclusiva do juízo responsável pelo processo de
recuperação judicial.

Pedido se baseou em alegações genéricas e sem o inteiro teor do acórdão contestado

Ao negar o pedido da Oi, o vice-presidente do STJ entendeu que a operadora não
demonstrou situação de risco capaz de causar danos graves e irreversíveis.
"Com efeito, limitou-se a deduzir alegações genéricas, no sentido de que 'a qualquer
momento' poderia ter início o cumprimento de sentença", destacou Jorge Mussi.
O ministro destacou, também, que não foi possível identificar as alegadas omissões
na decisão do TJMG, já que a operadora não apresentou o inteiro teor do acórdão
questionado.

É POSSÍVEL A REVISÃO ADUANEIRA DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO SUBMETIDA A
QUALQUER CANAL DE PARAMETRIZAÇÃO, DEFINE PRIMEIRA TURM A

Publicado em 26/01/2022

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu parcial provimento a um
recurso da Fazenda Nacional para reconhecer que a revisão aduaneira de Declarações de
Importação (DI) pode ser feita pela Receita em qualquer um dos quatro canais de
parametrização existentes para a importação: verde, amarelo, vermelho e cinza.
Para o colegiado, ao contrário do que concluiu o Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, essa possibilidade de revisão não está restrita à categoria verde, a mais simples. A
Primeira Turma alinhou-se a entendimento já firmado na Segunda Turma, no sentido de que
a primeira oportunidade (conferência) não ilide a segunda (revisão) – que surge após o
desembaraço aduaneiro –, na qual o Fisco revisitará todos os atos celeremente praticados
no primeiro procedimento.
Segundo as normas da Receita Federal, uma das etapas do desembaraço aduaneiro
é chamada de parametrização, procedimento criado para conferência e verificação por
amostragem. Os canais recebem nomes de cores que identificam o grau de exame realizado
para o desembaraço, desde o automático (verde), passando pelo documental (amarelo),
pela verificação física da mercadoria (vermelho) até o procedimento especial de controle
aduaneiro (cinza), para verificar indícios de fraude.

Mudanças na parametrização

Para o relator do recurso, ministro Gurgel de Faria, a parametrização para o canal
vermelho ou amarelo de conferência aduaneira (como no caso analisado) em nada afeta a
possibilidade de revisão aduaneira.
Ele destacou o conceito do artigo 638 do Decreto 6.759/2009 – Regulamento
aduaneiro –, segundo o qual a "revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o
desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais
gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das

informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na
declaração de exportação".
O magistrado observou que a legislação que rege a matéria "não vincula o direito do
fisco de proceder à revisão da regularidade do pagamento dos impostos a determinado tipo
de canal de conferência aduaneira ao qual a mercadoria foi submetida, quais sejam, canais
de parametrização verde, amarelo, vermelho ou cinza".

Alteração na classificação dos produtos

O recurso julgado teve origem em uma ação ajuizada pelo importador contribuinte,
que objetivava a anulação de auto de infração aduaneiro, bem como o afastamento de
multas impostas pelo fisco. Havia mercadorias parametrizadas para os canais verde,
amarelo e vermelho. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) considerou possível a revisão
aduaneira apenas na hipótese de mercadora importada direcionada para o "canal verde",
oportunidade em que a mercadoria é desembaraçada automaticamente, sem qualquer
verificação.
Para o TRF4, nesse caso, como a autoridade fiscal não realizou qualquer
procedimento de conferência dos documentos e das informações da DI (o que só acontece
nos canais amarelo, vermelho e cinza), seria permitida a revisão aduaneira, mesmo sem a
constatação de alguma fraude. Cerca de 88% das DIs são parametrizadas para o canal
verde.

Conferência, desembaraço e revisão aduaneira

Em seu voto, o ministro Gurgel de Faria destacou precedente da Segunda Turma
(REsp 1.201.845) em que foi abordada a necessária diferenciação dos processos de
"conferência aduaneira", "desembaraço aduaneiro" e "revisão aduaneira". A conferência
exige celeridade (tem prazo de cinco dias úteis), porque a mercadoria está em depósito por
conta do contribuinte, e quanto mais tempo levar, mais demorará o desembaraço aduaneiro.
O relator ressaltou que o precedente corroborou o entendimento de inexistência de
óbice à revisão aduaneira de mercadorias importadas e parametrizadas para os canais

amarelo e vermelho na fase de conferência. Segundo o precedente, essa primeira
oportunidade de fiscalização não impede a revisão de todos os atos que foram celeremente
praticados.
No caso analisado, a Primeira Turma deu parcial provimento ao recurso da Fazenda,
definindo o retorno do processo ao TRF4, para que o mérito da declaração de importação
questionada seja analisado, bem como as questões remanescentes.
TRIBUNAL ATUALIZA TABELA DE CUSTAS JUDICIAIS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO

Publicado em 31/01/2022

Passa a vigorar nesta terça-feira (1º) a Instrução Normativa STJ/GP 1/2022, que
estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ). A atualização da tabela segue a regra prevista na Lei 11.636/2007,
que institui a correção anual desses valores de acordo com o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
O novo regulamento não modifica as regras da Resolução STJ/GP 2/2017. As
alterações estão restritas à revisão da tabela de custas judiciais e do porte de remessa e
retorno dos autos. Os valores constam no anexo do normativo.

Recolhimento deve ser feito pela GRU Cobrança

O recolhimento das custas judiciais, assim como o do porte de remessa e retorno dos
autos, é feito, exclusivamente, pelo sistema de Guia de Recolhimento da União (GRU
Cobrança), emitida após o preenchimento do formulário eletrônico disponível no site do
STJ.
Nas ações originárias (ajuizadas diretamente no STJ), o comprovante do recolhimento
e a guia das custas judiciais deverão ser apresentados no ato do protocolo. No caso de
processos de competência recursal do STJ, o recolhimento será feito perante o tribunal de
origem, e os comprovantes e as guias deverão ser apresentados no ato da interposição do
recurso.

8. NOTÍCIAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EM JUÍZO NÃO AFASTA OBRIGAÇÃO DA EMPRESA DE
APRESENTAR PONTO

Sem os registros, prevaleceu a jornada alegada pelos trabalhadores.
Publicado em 24/01/2022

A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do
Trabalho rejeitou o exame de um recurso da Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
de Vitória (ES), contra decisão que a condenou ao pagamento de horas extras a sete
consultores que obtiveram o reconhecimento do vínculo de emprego na Justiça. Como a
empresa não apresentou os cartões de ponto, a condenação se baseou na jornada alegada
por eles. Para a maioria da SDI-1, essa obrigação não é afastada quando a relação de
emprego só é confirmada em juízo.

Jornada de trabalho

Os sete consultores, que atuavam na venda de imóveis, sustentaram que, apesar de
o trabalho ser externo, sua jornada era controlada pela empresa. O juízo de primeiro grau e
o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES), embora reconhecendo o vínculo de
emprego, negaram o pedido de horas extras. Segundo o TRT, além de se tratar de trabalho
externo, os depoimentos das testemunhas sobre os horários foram contraditórios.

Ônus da prova

No julgamento do recurso de revista dos consultores, a Terceira Turma do TST deferiu
as horas extras conforme a jornada registrada pelos sete trabalhadores. A decisão
fundamentou-se na Súmula 338 do TST, segundo a qual cabe ao empregador o registro da
jornada de trabalho, na forma prevista na CLT, e a não apresentação injustificada dos
controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho
alegada na reclamação. Essa presunção pode ser superada por prova em contrário.

Emprego reconhecido na Justiça

Ao apresentar embargos à SDI-1, a Lorenge argumentou que a dúvida sobre o vínculo
de emprego justificaria a ausência dos cartões de ponto. Como o seguimento dos embargos
foram negados, a empresa interpôs agravo.
O relator, ministro José Roberto Pimenta, assinalou que a súmula não dispõe que o
reconhecimento do vínculo de emprego em juízo, por si só, constitui justificativa para a não
apresentação dos controles de ponto. Segundo ele, a necessidade do registro decorre de
expressa determinação legal, e a sentença que reconhece o vínculo de emprego apenas
declara um fato – a relação empregatícia que já existia na prática.
Na avaliação do relator, o ônus de afastar a presunção relativa da jornada alegada
pelos empregados é do empregador, que, mesmo não apresentando os cartões de ponto,
pode produzir outras provas em sentido contrário. No caso, contudo, a empresa não
apresentou nenhuma prova contrária, e a presunção somente teria sido afastada se as
testemunhas ou o ponto confirmassem a tese da empresa.
Ficaram vencidos os ministros Alexandre Ramos e Vieira de Mello Filho, com
fundamento diverso. Também não acompanharam o relator o ministro Caputo Bastos e as
ministras Dora Maria da Costa e Maria Cristina Peduzzi.

9. OUTRAS NOTÍCIAS

RECEITA FEDERAL

RECEITA FEDERAL SIMPLIFICA O PARCELAMENTO DE DÍVIDAS

Parcelamentos simplificados poderão ser realizados sem limite de valor, acaba a separação
por tipo de tributo e reparcelamento passa a ser negociado diretamente no sistema.
Publicado em 31/01/2022

Foi publicada, hoje, no Diário Oficial da União a Instrução Normativa RFB nº 2.063 de
27 de janeiro de 2022, que consolida as normas que determinam o parcelamento ordinário,
simplificado e para empresas em recuperação judicial.
A principal novidade é a retirada do limite para o parcelamento simplificado. A partir
de agora, os interessados podem negociar suas dívidas pela internet, sem o limite de valor,
que antes era de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). A medida representa
simplificação tributária e maior facilidade na regularização de impostos.
Outra relevante mudança é a possibilidade de negociar diversos tipos de dívidas
tributárias em um único parcelamento. Até então, cada tributo negociado gerava um
parcelamento distinto. Com essa medida, toda a dívida do contribuinte pode ser controlada
num único parcelamento, pago num mesmo documento, sendo muito mais simples
acompanhar.
Além das novas regras, os sistemas de parcelamento também serão atualizados e
centralizados no e-CAC. Essa unificação será acompanhada da opção de desistência e,
portanto, será possível negociar o reparcelamento das dívidas também no e-CAC, não sendo
mais necessário protocolar processos manualmente para grande maioria dos casos.
Débitos declaradas na DCTF, DCTFWeb, Declaração de Imposto de Renda e
Declaração de ITR, ou lançados por auto de infração serão todos negociadas diretamente
no e-CAC, na opção “Parcelamento – Solicitar e acompanhar”. Para débitos declarados em
GFIP, a opção segue sendo “Parcelamento Simplificado Previdenciário”.

Importante destacar que o estoque de parcelamentos negociados nos sistemas
antigos seguirá ativo e o acompanhamento deverá ser feito pelos canais anteriores. Vale
lembrar, também, que as regras não se aplicam às dívidas de tributos do Simples Nacional
e MEI (declaradas em PGDAS-D ou DASN-SIMEI), que seguem as regras constantes
da Resolução CGSN 140/2018.
Em resumo:
•

Fim do limite de valor para parcelamento simplificado;

•

Reparcelamento direto no sistema;

•

Parcelamento de dívidas tributárias em um único sistema, com exceção das
contribuições previdenciárias pagas em GPS;

•

Negociação de dívidas de diferentes tributos em um único parcelamento.

TERMINA HOJE (31/01) O PRAZO PARA OPTAR PELO SIMPLES NACIONAL 2022

Empresas devem formalizar a solicitação até às 23h59m. Por força de dispositivo legal esse
prazo não será prorrogado.
Publicado em 31/01/2022

A Receita Federal alerta que, apesar de o prazo de regularização de pendências para
adesão ao Simples Nacional ter sido prorrogado até 31 de março de 2022, as empresas
devem formalizar a solicitação até as 23h59m de hoje, 31 de janeiro de 2022 (horário de
Brasília-DF).
Não haverá prorrogação do prazo de adesão, pois trata-se de dispositivo previsto na
Lei Complementar nº 123/2006.
Assim, a empresa deve fazer a opção dentro do prazo e buscar regularizar as suas
pendências o quanto antes, para que a sua opção seja validada e ele possa usufruir dos
benefícios do regime.
Para a regularização de pendências com a Receita Federal do Brasil ou com a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, não é necessário que o contribuinte se dirija à uma
unidade da Receita Federal, bastando acessar aqui.
Caso precise regularizar pendências cadastrais, deve acessar o portal da Redesim.

Já para regularização de pendências com os Estados, Distrito Federal e Municípios,
o contribuinte deve se dirigir à Administração Tributária responsável.

Balanço

Até o momento, foram realizadas 520.883 solicitações de opção, sendo já deferidas
127.080. Outras 367.537 dependem do contribuinte regularizar pendências com um ou mais
entes federados (essas pendências podem ser cadastrais ou de débitos junto à Receita
Federal, Estados, DF e Municípios) e 26.266 foram objetos de cancelamento da opção.

AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DAD OS

CONSELHO DIRETOR APROVA REGULAMENTO DE APLICAÇÃO DA LGPD PARA AGENTES DE
TRATAMENTO DE PEQUENO PORTE

Nesta segunda-feira (24/01), o Conselho Diretor da ANPD deliberou sobre a aprovação do
Regulamento de aplicação da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte.
Aprovado de forma unânime, o Regulamento tem como objetivo facilitar que agentes de
tratamento de pequeno porte se adequem à LGPD.
Publicado em 28/01/2022

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publica nesta data, 28.01.2022,
Dia Internacional da Proteção de Dados, a Resolução CD/ANPD Nº 02, que aprova o
regulamento de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) para
agentes de tratamento de pequeno porte.
O Regulamento, que passou por diversas etapas de participação e contribuição da
sociedade, bem como, Tomada de Subsídios, Consulta Pública e Audiência Pública, tem
como objetivo facilitar a adaptação e adequação de agentes de tratamento de pequeno porte
às normas da LGPD.
Pôde-se perceber por meio das contribuições recebidas durante a Tomada de
Subsídios realizada por essa Autoridade, que a baixa maturidade e a falta de uma cultura de
proteção de dados pessoais pelos agentes de pequeno porte pode dificultar a adequação
desses agentes aos ditames da LGPD e, eventualmente, pode inviabilizar sua
existência. Reconhece-se, que a redução de carga regulatória e o estímulo à inovação são
fatores fundamentais para o desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno
porte e, consequentemente, o desenvolvimento do país.
No entanto, é certo dizer, que o porte de uma empresa não altera o direito fundamental
que o titular de dados tem à proteção de seus dados pessoais, nem desobriga que as
atividades de tratamentos de dados observem a boa-fé e os princípios da lei, como
finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência,
segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas.

Nesse sentido, o Regulamento visa garantir os direitos dos titulares de dados, ao
mesmo tempo que traz equilíbrio entre as regras constantes da LGPD e o porte do agente
de tratamento de dados.
De acordo com Miriam Wimmer, relatora do processo “A LGPD dedicou especial
atenção aos agentes de pequeno porte, reconhecendo que esses atores possuem desafios
próprios para a conformidade com a LGPD. O Regulamento de Agentes de Pequeno Porte
busca, portanto, dar cumprimento ao comando legal de que a ANPD deve estabelecer
normas e procedimentos simplificados para esses atores, levando em consideração não
apenas seu porte econômico, mas também o risco associado às atividades de tratamento
de dados pessoais efetuadas. Com isso, buscamos encontrar um ponto de equilíbrio que
permita calibrar adequadamente a regulamentação para esses agentes, mantendo a
proteção aos direitos dos titulares."
A resolução para os agentes de pequeno porte passa a vigorar a partir de hoje
(28/01/2022).
NO DIA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, ANPD PUBLICA GUIA ORIENTATIVO
SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO

Hoje celebramos o Dia Internacional da Proteção de Dados e encerramos a Semana da
Proteção de Dados Pessoais. Uma das contribuições da ANPD é a publicação do Guia
Orientativo sobre Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público, que busca delinear
parâmetros para auxiliar entidades e órgãos públicos nas atividades de adequação e de
implementação da LGPD.
Publicado em 28/01/2022

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) lança nesta data, 28.01.2022, Dia
Internacional da Proteção de Dados, o Guia Orientativo sobre Tratamento de Dados
Pessoais pelo Poder Público. Em razão de seu papel orientativo, a ANPD editou o Guia para
auxiliar entidades e órgãos públicos nas atividades de adequação e de implementação da
LGPD no Poder Público.
O Guia inicia com uma breve explanação sobre a LGPD, o conceito de Poder Público
e as competências da ANPD. A seguir, são apresentadas orientações sobre as bases legais

mais comuns e os mais relevantes princípios que devem nortear o tratamento de dados
pessoais por entidades e órgãos públicos. Na parte final, são abordadas duas operações
específicas de tratamento de dados pessoais pelo Poder Público: o compartilhamento e a
divulgação de dados pessoais, sempre sob o enfoque da conformidade do tratamento com
a LGPD. Os Anexos I e II do documento trazem, respectivamente, um sumário das
recomendações apresentadas na análise dos dois casos específicos mencionados.
Assim, o objetivo do Guia é auxiliar no desafio de estabelecer parâmetros objetivos,
capazes de conferir segurança jurídica às operações com dados pessoais realizadas por
órgãos e entidades públicas. Trata-se de assegurar a celeridade e a eficiência necessárias
à execução de políticas públicas e à prestação de serviços públicos com respeito aos direitos
à proteção de dados pessoais e à privacidade.
Segundo o Diretor Arthur Sabbat, relator da matéria, “com este Guia, a ANPD busca
proporcionar, às organizações estatais, significativos subsídios que as auxiliarão tanto na
interpretação e na implementação da LGPD, quanto no atendimento às demandas da
sociedade que tenham por escopo o tratamento de dados pessoais”.
Com isso, a Semana da Proteção de Dados Pessoais se encerra e a ANPD celebra,
com a publicação deste Guia, o Dia Internacional da Proteção de Dados. Nosso objetivo é
fomentar a comemoração desta data para torná-la um importante marco para nossa
sociedade.
A ANPD parabeniza todos os profissionais que se empenham para manter os dados
pessoais dos titulares protegidos. Queremos ser a fonte de orientação segura e confiável
para que todos possam exercer seus direitos de forma plena e segura.

