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Apresentação

O objetivo deste manual é apresentar subsídios, apoio e 
orientação no que se refere aos procedimentos para a 
realização de propostas de estrutura regimental, estatutos e 
regimentos internos. Este trabalho, produzido a partir do 
levantamento e análise de dados e informações, bem como de 
documentos referenciais básicos e de legislação específica, 
contém os princípios, as diretrizes, os conceitos básicos e as 
instruções específicas relacionadas aos procedimentos para a 
elaboração dos projetos de estruturas regimentais, estatutos e 
regimentos internos, no âmbito do Ministério da Saúde. 

Neste manual de organização são descritos vários 
processos administrativos, visando a descrever as atividades 
(o que é feito, como é feito, quem ou que área executa, onde 
é executada, por que e para que é feito, bem como a inter-
relação e interdependência dessas atividades). 

O presente trabalho resulta do esforço da Coordenação-
Geral de Modernização e Desenvolvimento Institucional, do 
Ministério da Saúde e insere-se no conjunto de ações de 
natureza pedagógica desenvolvidas, no sentido de orientar as 
equipes de trabalho, os dirigentes e gestores, quanto aos 
procedimentos a serem adotados nos processos de 
organização estrutural de órgãos/entidades, bem como 
permitir a coordenação efetiva de todas as atividades do 
processo entre os órgãos responsáveis por sua execução. 

Espera-se que este documento contribua para a 
uniformização e padronização de procedimentos, conso- 
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lidação das informações e orientações, de forma que o desenho 
das estruturas organizacionais, cada vez mais se aproxime do 
objetivo institucional, reforçando, portanto, o compromisso da 
CGMDI/SAA de promover o aperfeiçoamento institucional do 
Ministério da Saúde. 
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1 Introdução 

A edição deste Manual de Elaboração de Estrutura 
Organizacional e de Regimentos Internos representa uma 
tentativa de suprir as dificuldades detectadas pela CGMDI/ SAA 
e pelos órgãos da estrutura do Ministério da Saúde, dando 
tratamento homogêneo e sistematizado na abordagem das 
questões relativas à execução de trabalhos de estruturação 
organizacional. A estrutura regimental e o regimento interno 
devem ser entendidos, primordialmente, como instrumentos 
que expressam os objetivos globais de cada órgão ou entidade 
e, portanto, resultam de esforço contínuo de modernização 
administrativa. Por outro lado, é por meio de tais instrumentos 
que se formalizam as relações funcionais que levam a 
organização à adequada e racional consecução de seus 
objetivos. 

O processo organizacional é sistêmico e composto de 
distintas atividades interconectadas cujos efeitos não se 
encerram no próprio órgão. Em geral, uma alteração processada 
em um órgão afeta o processo operacional dos demais. Dessa 
forma, a estrutura organizacional, uma vez sistematizada, 
representa os modos pelos quais se dividem as tarefas em 
unidades operacionais e a coordenação entre essas unidades, 
dentro de um ambiente amplo com limites amplamente 
permeáveis entre eles. A necessidade de reestruturação é 
detectada por intermédio da realização de um diagnóstico 
organizacional que pode ocorrer em momento histórico ou de 
forma sistematizada. 

O presente manual é dirigido a todos que participam 
do processo de elaboração de projetos de Estruturas 
Organizacionais, Estatutos e Regimentos Internos do 
Ministério da Saúde, contendo os objetivos, os conceitos 
básicos, as normas, os procedimentos e a metodologia de 
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formulação de propostas de estrutura regimental e de 
regimentos internos, fluxogramação do processo e modelos de 
estrutura regimental e de regimentos internos, bem como os 
modelos dos atos normativos de encaminhamento das 
propostas. 

Trata-se de um documento norteador e orientador para 
facilitar a revisão das estruturas atuais ou a criação de novos 
órgãos e unidades organizacionais, apresentado com linguagem 
acessível e com exemplos ilustrados e de conteúdo flexível para 
absorver sugestões e discussões técnicas que possam atender às 
necessidades específicas de cada órgão ou entidade e, ao 
mesmo tempo, dar cumprimento aos dispositivos legais 
estabelecidos em decretos presidenciais. 

Este manual, pela natureza dinâmica das atividades de 
modernização e desenvolvimento institucional e por força de 
constante atualização da legislação sobre o assunto, deve ser 
permanentemente aperfeiçoado para alcançar os objetivos e a 
finalidade às quais se propõe.
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2 Contexto e 
Motivação

No contexto do Plano Diretor da Reforma do Estado, o 
incremento da capacidade de governar seria o meio de melhorar 
a eficiência e aumentar a quantidade dos serviços públicos 
prestados aos cidadãos. Isso exigiria a descentralização dos 
serviços, que podem ser executados por entidades públicas 
apoiadas pelo Estado, a fim de aproximá-los da sociedade e do 
cidadão, bem como a reformulação dos mecanismos de controle 
convencionais, ainda voltados para o controle de processos 
burocratizados e ineficazes. Tais mudanças demandariam 
alterações em dispositivos legais e concepção de novos 
instrumentos de gestão e, ainda, formas inovadoras de 
organização da administração. Nesse sentido, alguns projetos 
estão diretamente relacionados ao documento proposto, entre 
eles:

1. dotar os órgãos/entidades de maior capacidade de 
formulação e acompanhamento das políticas publicas; 

2. rever as estruturas e competências dos órgãos e 
entidades do Ministério da Saúde, visando à redução 
de níveis hierárquicos, à adoção de formatos 
organizacionais mais leves e flexíveis e à 
descentralização de competências para estados e 
municípios; 

3. estimular o planejamento estratégico em todos os 
órgãos e entidades, mediante a especificação da  
missão, dos objetivos e das metas, conjugados  
à  implantação  de  indicadores  de  desempe- 
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nho e de processos contínuos de melhoria da gestão; 

4. melhorar o desempenho gerencial na prestação de 
serviços públicos aos cidadãos, mediante a implantação 
de modelos organizacionais que permitam maior 
agilização e melhor qualidade das ações desenvolvidas; 

5. fortalecer a capacidade dos órgãos e entidades do MS 
para a agilização dos processos decisórios e o 
aperfeiçoamento do processo de integração entre as 
áreas que desempenham atividades correlatas. 

Esses projetos redundariam na proposição de mudanças 
que tornariam necessária uma reorganização de estruturas e de 
forma de gestão, devendo orientar-se por instrumentos e 
normas que permitam aos gestores o desenho de novos 
formatos organizacionais. São esses os principais fundamentos 
que orientaram a elaboração deste documento "Manual de 
Orientação" com a finalidade de subsidiar os processos internos 
de organização e estruturação dos órgãos/entidades e facilitar a 
adequação de suas estruturas às diretrizes e às complexidades 
das ações que desenvolvem. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo Geral

Dotar o Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas 
de um instrumento de orientação para a elaboração de 
propostas de estruturas regimentais, estatutos e regimentos 
internos. 

A proposta está inserida dentro de um projeto maior da 
Coordenação-Geral de Modernização e Desenvolvimento 
Institucional, que inclui outras ações dentro do planejamento 
estratégico que visam ao fortalecimento dos órgãos do Ministério, 
para o cumprimento de seu papel de gestor federal do Sistema 
Único de Saúde. 

3.2 Objetivos Específicos 

Orientar as equipes dos órgãos/unidades responsáveis 
pela elaboração de propostas de estruturas regimentais, 
estatutos e regimentos internos quanto às diretrizes, aos 
fluxos e aos instrumentos normativos que envolvem os 
processos de estruturas organizacionais. 

Instrumentalizar, acompanhar e avaliar as ações que 
visem a aprimorar e a melhorar as atividades de 
modernização administrativa, em especial, aquelas 
voltadas para a adequação de modelos gerenciais e de 
estruturas organizacionais. 

Promover o acesso e a disseminação das informações 
organizacionais. 

Padronizar os procedimentos para elaboração de 
propostas de estruturas organizacionais, estatutos e 
regimentos internos. 
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4 Conceitos 
Básicos

Com a finalidade de sistematizar os conhecimentos sobre 
o assunto, são definidos, a seguir, alguns termos e expressões 
utilizadas com maior freqüência nos projetos de estruturação e 
reestruturação organizacional. 

Administração Direta: engloba todos os órgãos/ 
unidades administrativas que possuem atividades inerentes aos 
serviços públicos e compõem a Presidência da República e os 
ministérios. Esses órgãos/unidades não dispõem de 
personalidade jurídica própria, sendo seus compromissos 
firmados em nome da União. 

Administração Indireta: é formada pelas autarquias, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações 
públicas. As entidades da administração indireta são autônomas 
e a lei as confere personalidade jurídica própria, firmando 
acordos de forma direta em seu próprio nome. Os conceitos a 
seguir distinguem essas entidades. 

Agência Reguladora: autarquia especial destinada a 
regular e fiscalizar a atuação das empresas privadas 
prestadoras de serviços essenciais à população, as quais, em 
última instância, são serviços públicos. 

Atribuição: é o encargo e o poder, decorrentes de 
competência, cometidos aos dirigentes, visando ao 
cumprimento da missão e dos objetivos próprios do 
órgão/unidade ou entidade. A descrição de atribuição, até 
terceiro nível, é determinada pelo decreto que aprova a 
Estrutura Regimental do órgão, enquanto que a atribuição dos 
dirigentes a partir do quarto nível, é fixada pelo Regimento 
Interno.
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Autarquia: entes administrativos autônomos, criados por 
lei específica, com personalidade jurídica de direito público interno, 
dotados de patrimônio e receita próprios, destinados à execução 
de atividades que requerem gestão administrativa e financeira 
descentralizadas, objetivando somente os serviços públicos típicos. 

Competência: são encargos e prerrogativas legais para 
a consecução das finalidades do órgão ou unidades que 
compõem a estrutura da administração pública. Quando se trata 
de unidades de categoria hierárquica superior (até terceiro 
nível), a competência é determinada pelo decreto que aprova a 
Estrutura Regimental do órgão, já as unidades de categoria 
hierárquica inferior (a partir do quarto nível) têm sua 
competência fixada pelo Regimento Interno que é aprovado por 
Portaria Ministerial publicada no Diário Oficial da União. 

Fundação Pública: é a entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito público, de autonomia 
administrativa e patrimônio próprio, criada por lei específica e 
estruturada por decreto, para realizar atividades sem fins 
lucrativos e de interesse coletivo, como a saúde, educação, 
cultura, pesquisa, etc., funcionando com recursos custeados 
pela União e por outras fontes. 

Sociedade de Economia Mista: pessoa jurídica de 
direito privado, criada por lei, sob a forma de sociedade 
anônima, que conta com a participação do poder público e de 
particulares no seu capital e na sua administração. E destinada 
à realização de atividades econômicas ou de serviços de 
interesse coletivo. 

Empresa Pública: pessoa jurídica de direito privado, 
criada por lei específica, podendo revestir-se de qualquer forma 
e organização empresarial, destinada a realizar atividade 
econômica de interesse do governo por força de contingência ou 
de conveniência administrativa.
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Entidade: pessoa jurídica de direito público ou privado, 
criada por lei, integrante da administração pública indireta. Ex.: 
autarquias, agências reguladoras, fundações, sociedades de 
economia mista, etc. 

Estatuto: norma que estabelece a organização e o 
funcionamento das fundações. E aprovada pelo Presidente da 
República, mediante decreto, em conformidade com a 
respectiva lei de criação. 

Estrutura: é o arcabouço organizacional de uma 
empresa ou de um órgão público compreendendo o arranjo dos 
órgãos/unidades, das funções e das competências, com vistas 
ao cumprimento da missão, dos objetivos e das metas da 
organização. 

Estrutura Básica: é o conjunto de órgãos e entidades, 
aprovados por lei, subordinados diretamente aos Ministros de 
Estado, a titulares de órgãos integrantes da Presidência da 
República, de autarquias federais ou de fundações públicas. 

Estrutura Regimental: é o conjunto de unidades 
organizacionais de um mesmo órgão ou entidade integrante da 
estrutura básica, aprovada pelo Presidente da República, 
mediante decreto publicado em Diário Oficial da União. A 
estrutura regimental compreende os órgãos da estrutura básica, 
com a descrição das competências até o terceiro nível 
organizacional. As unidades de nível hierárquico inferior ao 
terceiro nível são detalhadas em portaria ministerial específica 
ou por ocasião da publicação do regimento interno. 

Regimento Interno: é o detalhamento da estrutura 
organizacional em unidades e subunidades, especificando a 
competência de cada uma delas e definindo as atribuições dos 
dirigentes. O regimento interno é aprovado por portaria do 
Ministro de Estado e publicado no Diário Oficial da União. 
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Níveis Hierárquicos: representam a subordinação 
hierárquica do órgão/unidade em relação aos demais que 
compõem a estrutura organizacional. A classificação dos níveis 
está relacionada às características técnicas e operacionais dos 
referidos órgãos/unidades no contexto da estrutura global do 
órgão e reflete o modelo de divisão do trabalho adotado cujos 
fatores condicionantes são: volume, complexidade e caráter 
permanente das atividades a serem executadas. Os níveis 
hierárquicos são definidos em decreto, cujo emprego obedece a 
uma nomenclatura padronizada, sendo atualmente especificada da 
seguinte forma: 

1.º nível – correspondente aos cargos em comissão de 
DAS 101.6, para os titulares de órgãos diretamente subordinados 
ao Ministro de Estado como secretário de órgãos finalísticos, 
dirigentes de autarquias e fundações, subsecretários de órgãos 
da Presidência da República; 

2.º nível – correspondente aos cargos em comissão de 
DAS 101.5, para os titulares de órgãos subordinados diretamente 
ao primeiro nível como chefe de gabinete de Ministro de Estado, 
diretor de departamento, consultor jurídico, secretário de 
controle interno, subsecretário de assuntos administrativos e 
subsecretário de planejamento e orçamento; 

3.º nível – correspondente aos cargos em comissão de 
DAS 101.4, para os titulares de órgãos subordinados diretamente 
ao segundo nível como coordenador-geral, chefe de gabinete de 
autarquias e fundações, chefe de assessoria de gabinete de 
Ministro de Estado; 

4.º nível - correspondente aos cargos em comissão de 
DAS 101.3, para os titulares de órgãos subordinados diretamente 
ao terceiro nível como coordenador; 

5.º nível – correspondente aos cargos em comissão de 
DAS 101.2, para os titulares de órgãos subordinados diretamente 
ao quarto nível como chefe de divisão;
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6.º nível - correspondente aos cargos em comissão de 
DAS 101.1, para os titulares de órgãos subordinados diretamente 
ao quinto nível como chefe de serviço. 

São adotadas, para as funções gratificadas, as 
denominações especificadas da seguinte forma: 

chefe de seção ou assistência intermediária 
correspondente à função gratificada - FG-1; 

chefe de setor ou assistência intermediária 
correspondente à função gratificada - FG-2; e 

chefe de núcleo ou assistência intermediária 
correspondente à função gratificada - FG-3. 

Os cargos em comissão de diretor de programa e de 
gerente de projeto, no âmbito do Ministério da Saúde, 
correspondem ao DAS 101.5 e ao DAS 101.4, respectivamente. 

Os cargos em comissão de assessoramento nos níveis 
DAS 102.5, 102.4, 102.3, 102.2 e 102.1 receberão a 
nomenclatura de assessor especial, assessor, assessor técnico, 
assistente e assistente técnico, respectivamente. 

Organização Social: é um modelo de organização 
pública não-estatal destinada a absorver, mediante qualificação 
específica, as atividades publicizáveis não exclusivas do Estado, 
ou seja, atividades transferidas do setor estatal para o público 
não estatal. 

Função: é um conjunto de ações que devem ser 
realizadas para dar cumprimento aos objetivos da organização, 
identificados pelo tipo de divisão do trabalho adotada. 

Órgão: é uma unidade de ação com atribuições específicas 
na organização, podendo fracionar-se em subunidades. No Poder 
Executivo, convencionou-se denominar "órgãos" apenas àqueles 
que são diretamente subordinados ao Presidente da República e 
aos Ministros de Estado (ou aos Secretários-Executivos, quando 
for o caso). Os demais constituem subdivisões dos primeiros, 
conhecidas como unidades administrativas ou organizacionais. 
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Unidade Organizacional: é aquela resultante do 
fracionamento de órgão integrante da estrutura básica. 

Órgãos específicos singulares: são aqueles em que as 
decisões são tomadas pelo dirigente do órgão, ex.: ministério, 
secretaria, departamento, coordenação-geral, coordenação, etc. 
Tratam de assuntos relacionados com área de atuação do 
ministério ou do órgão a que pertencem. 

Órgãos colegiados: são aqueles em que há 
representações diversas e as decisões são tomadas em grupo. 
Ex.: conselhos, comitês, juntas, comissões e etc. É comum aos 
colegiados possuírem uma secretaria-executiva, encarregada de 
colocar em prática suas decisões. 

Órgão central de sistema: é estabelecido pelo Poder 
Executivo para normalizar sobre determinada atividade 
organizada em forma de sistema, quase sempre para todo o 
serviço público e para fazer a supervisão e o controle dessa 
área. 

Órgão setorial: órgão que faz a supervisão de 
determinado sistema na área ou no setor de atuação do 
respectivo ministério.
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5 Normas 
Básicas para 
elaboração
de projetos 
de estrutura 
Organizacional

Na elaboração de projetos de estruturação 
organizacional de órgãos e entidades do Ministério da Saúde 
devem ser observadas as orientações e as normas gerais, 
descritas a seguir, estabelecidas em legislação específica e 
documentos técnicos, adaptados pelo órgão de modernização 
administrativa às necessidades e peculiaridades dos 
órgãos/unidades organizacionais integrantes da estrutura do 
Ministério da Saúde. 

5.1 Estrutura do Ato Normativo (Leis, 
Decretos e Portarias)

• parte preliminar, com a epígrafe, a ementa, o 
preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do 
âmbito de aplicação das disposições normativas; 

• parte normativa, com as normas que regulam o 
objeto definido na parte preliminar; 
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• parte final, com as disposições sobre medidas 
necessárias à implementação das normas constantes da 
parte normativa, as disposições transitórias, se for o 
caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, 
quando couber. 

5.2 Regras Gerais Aplicáveis às Leis, 
Decretos e Portarias 

• o primeiro artigo do texto do projeto indicará o objeto e 
o âmbito de aplicação do ato normativo a ser editado: 

a)  o âmbito de aplicação do ato normativo será 
estabelecido de forma específica, em conformidade com 
o conhecimento técnico ou científico da área 
relacionada; 

b) o projeto de ato normativo terá um único objeto; 

c) os projetos de atos normativos não conterão matéria 
estranha ao objeto a que visa a disciplinar ou a este 
não vinculado por afinidade, pertinência ou conexão. 

• os projetos de organização e funcionamento de órgãos 
da administração federal, quando não implicar em 
aumento de despesa, em criação ou em extinção de 
órgãos, serão disciplinados exclusivamente por decreto; 

• o projeto de decreto que dispuser sobre extinção de 
funções ou cargos públicos, quando vagos, não 
disciplinará nenhuma outra matéria; 

• a expressão "entra em vigor na data de sua publicação", 
geralmente é utilizada nos projetos de estruturação por 
se tratar de assunto de menor repercussão; 



23

nos projetos de ato normativo de maior repercussão 
deverá ser estabelecido um período de vacância razoável 
para que haja tempo suficiente para conhecimento da 
matéria; 

a cláusula de revogação relacionará, de forma expressa, 
todas as disposições que serão revogadas com a entrada 
em vigor do ato normativo proposto; 

a unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela 
abreviatura "art.", seguida de numeração ordinal até o 
nono artigo e cardinal, acompanhada de ponto, a partir 
do décimo; 

a numeração do artigo é separada do texto por dois 
espaços em branco, sem traços ou outros sinais; 

o texto do artigo inicia-se com letra maiúscula e termina 
com ponto ou, nos casos em que se desdobrar em 
incisos, com dois-pontos; 

o artigo desdobra-se em parágrafos ou em incisos e o 
parágrafo, em incisos; 

o parágrafo único de artigo é indicado pela expressão 
"Parágrafo único", seguida de ponto e separada do texto 
normativo por dois espaços em branco; 

os parágrafos de artigo são indicados pelo símbolo "§", 
seguido de numeração ordinal até o nono parágrafo, e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do décimo; 

a numeração do parágrafo é separada do texto por dois 
espaços em branco, sem traços ou outros sinais;
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• o texto do parágrafo único e dos parágrafos inicia-se com 
letra maiúscula e termina com ponto ou, nos casos em 
que se desdobrar em incisos, com dois-pontos; 

• os incisos são indicados por algarismos romanos seguidos 
de hífen, o qual é separado do algarismo e do texto por 
um espaço em branco; 

• o texto do inciso inicia-se com letra minúscula, salvo 
quando se tratar de nome próprio, e termina com: 

a) ponto-e-vírgula; 

b) dois pontos, quando se desdobrar em alíneas; ou 

c) ponto, caso seja o último. 

• o inciso desdobra-se em alíneas, indicadas com letra 
minúscula seguindo o alfabeto e acompanhada de 
parêntese, separado do texto por um espaço em branco; 

• o texto da alínea inicia-se com letra minúscula, salvo 
quando se tratar de nome próprio, e termina com: 

a) ponto-e-vírgula; 

b) dois pontos, quando se desdobrar em itens; ou 

c) ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. 

• a alínea desdobra-se em itens, indicados por algarismos 
arábicos, seguidos de ponto e separados do texto por um 
espaço em branco;
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o texto do item inicia-se com letra minúscula, salvo 
quando se tratar de nome próprio, e termina com: 

a) ponto-e-vírgula; ou 

b) ponto, caso seja o último e anteceda artigo ou 
parágrafo. 

o agrupamento de artigos pode constituir subseção; o de 
subseções, seção; o de seções, capítulo; o de capítulos, 
título; o de títulos, livro; e o de livros, parte; 

os capítulos, os títulos, os livros e as partes são grafados 
em letras maiúsculas e identificados por algarismos 
romanos;

as subseções e seções são indicadas por algarismos 
romanos, grafadas em letras minúsculas e postas em 
negrito; 

os agrupamentos de artigos podem também ser 
subdivididos em "Disposições Preliminares", "Disposições 
Gerais", "Disposições Finais" e "Disposições 
Transitórias"; 

utiliza-se um espaço simples entre capítulos, seções, 
artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens; 

o texto deve ter dezoito centímetros de largura, com 
margem esquerda de dois centímetros e direita de um 
centímetro, ser digitado em "Times New Roman", corpo 
12, em papel de tamanho A4 (vinte e nove centímetros e 
quatro milímetros por vinte e um centímetros); 

as palavras e as expressões em latim ou em outras 
línguas estrangeiras são grafadas em negrito; 
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a epígrafe, formada pelo título designativo da espécie 
normativa e pela data de promulgação, é grafada em 
letras maiúsculas, sem negrito, de forma centralizada; e 

a ementa é alinhada à direita, com nove centímetros de 
largura. 

5.3 Regras de Redação 

As disposições normativas serão redigidas com clareza, 
precisão e seqüência lógica, observados os seguintes 
aspectos: 

- para a obtenção da clareza: 

a) usar as palavras e as expressões em seu sentido 
comum, salvo quando a norma versar sobre assunto 
técnico, hipótese em que se pode empregar a 
nomenclatura própria da área em que se está 
legislando; 

b) usar frases curtas e concisas; 

c) construir as orações na ordem direta, evitando 
preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis; 

d)buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto 
das normas legais, de preferência usando o tempo 
presente ou o futuro simples do presente; e 

e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, 
evitando os abusos de caráter estilístico. 

- para a obtenção da precisão: 

a)articular a linguagem, técnica ou comum, com 
clareza, de modo  que  permita  perfeita  compre- 
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ensão do objetivo, do conteúdo e do alcance do ato 
normativo; 

b) expressar a idéia, quando repetida no texto, por meio 
das mesmas palavras, evitando o emprego de 
sinonímia com propósito meramente estilístico; 

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira 
duplo sentido ao texto; 

d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e 
significado na maior parte do território nacional, 
evitando o uso de expressões locais ou regionais; 

e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o 
princípio de que a primeira referência no texto seja 
acompanhada de explicitação de seu significado; 

f) indicar, expressamente, o dispositivo objeto de 
remissão, por meio do emprego da abreviatura "art." 
seguida do correspondente número, ordinal ou 
cardinal; 

g)utilizar as conjunções "e" ou "ou" no penúltimo inciso, 
alínea ou item, conforme a seqüência de dispositivos 
seja, respectivamente, cumulativa ou disjuntiva; 

h)escrever por extenso quaisquer referências a números 
e percentuais, exceto data, número de ato normativo e 
casos em que houver prejuízo para a compreensão do 
texto;

i) expressar valores monetários em algarismos arábicos, 
seguidos de sua indicação por extenso, entre 
parênteses;
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j) empregar nas datas as seguintes formas: 
1- 4 de março de 1998 e não 04 de março de 1998; e 
2- 1.º de maio de 1998 e não 1 de maio de 1998; 

k) escrever a remissão aos atos normativos das seguintes 
formas: 

1- Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na 
ementa, no preâmbulo, na primeira remissão e na 
cláusula de revogação; e 

2- Lei n.º 8.112, de 1990, nos demais casos; e 

I) escrever a indicação do ano sem o ponto entre as casas 
do milhar e da centena. 

- para a obtenção da seqüência lógica:

a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, 
seção, capítulo, título e livro - apenas as disposições 
relacionadas com a matéria nelas especificada; 

b) restringir o conteúdo de cada artigo a um único 
assunto ou princípio; 

c) expressar, por meio de parágrafos, os aspectos 
complementares à norma enunciada no caput do artigo 
e as exceções à regra por este estabelecida; e 

d) promover as discriminações e enumerações por meio 
dos incisos, das alíneas e dos itens. 
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6 Formulação 
de Propostas 
de Estrutura 
Regimental

6.1 Marco Referencial 

O Ministério da Saúde tem demarcado o seu campo de 
atuação em que os principais indicativos foram delimitados no 
estabelecimento da missão do órgão, na sua visão de futuro, na 
determinação dos objetivos estratégicos e no mapeamento dos 
macroprocessos setoriais. 

Quanto à missão, a tendência é de que o seu enunciado 
permaneça válido por longo tempo, não demandando ajustes 
ou revisões, uma vez que não houve mudança no contexto em 
que o ministério está inserido. A seguir, apresenta-se a missão 
do MS: 

A visão de futuro, ao contrário da missão, não é 
imutável, por ser projetada considerando um determinado 
horizonte de tempo. No momento em que a expectativa se 

"A missão institucional do Ministério da Saúde é
promover a saúde da população mediante a integração e a 
construção de parcerias com os órgãos federais, as unidades 
da Federação, os municípios, a iniciativa privada e a
sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
e para o exercício pleno da cidadania."
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transforma em realidade e quando surgirem inadequações ou 
incompatibilidades em relação aos cenários projetados 
proceder-se-á a revisão do seu enunciado. 

Os objetivos estratégicos do Ministério da Saúde 
constituem as prioridades refletidas, tanto na sua adequação ao 
cumprimento da missão, como em ações que visem a aproximar 
o MS à sua visão de futuro. 

A caracterização dos macroprocessos setoriais, ou seja, 
as grandes funções que condicionam o trabalho do Ministério, 
dos seus órgãos e das entidades vinculadas, complementam as 
informações de caráter relevante para que se proceda a um novo 
arranjo institucional para o órgão. 

6.2 Critérios para a Elaboração de 
Proposta de Arranjo Institucional

Para a elaboração de propostas de revisão de estruturas 
organizacionais devem ser observados os seguintes critérios: 

a) eliminação de superposições e fragmentação de ações 
- no processo de reorganização, identificar os órgãos e 
unidades que tenham competências concorrentes e 
suprimi-las, como forma de evitar a fragmentação de 
ações; 

b) redução de custos - trata-se de esforço que deve 
nortear as prioridades e metas no âmbito do 
ministério, considerando-se a escassez de recursos; 

c) redução de níveis 
hierárquicos e au- 
mento da amplitu- 
de de comando

- eliminação de superposições e
fragmentação de ações 
- redução de custos 
- redução de níveis hierárquicos
e aumento da amplitude de
comando
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– no processo de reorganização é fundamental a redução 
dos níveis hierárquicos, substituindo-se unidades 
organizacionais por cargos de gerência, assessoria e 
assistência. 

6.3 Metodologia

O processo de estruturação e reestruturação 
organizacional deverá ser desenvolvido de acordo com as 
normas legais fixadas e com as diretrizes e orientações técnicas 
emanadas do órgão de modernização administrativa, 
observando-se os passos a seguir: 

1.º passo – identificação da necessidade de  
intervenção na estrutura 

Esta atividade normalmente é atribuída ao titular do órgão 
ou entidade, em decorrência de avaliações realizadas, aos 
titulares das diversas unidades que integram o órgão ou 
entidade, em decorrência de necessidades detectadas nos 
trabalhos do dia-a-dia e, ainda, à unidade de modernização 
administrativa e desenvolvimento institucional no cumprimento 
de sua competência legal de assessoramento às necessidades 
organizacionais dos órgãos ou entidades. 

2.º passo – constituição de equipe de trabalho

Identificada a necessidade de estruturação e 
reestruturação, deverá ser constituída uma equipe de trabalho 
composta de técnicos do órgão ou entidade a ser estruturado ou 
reestruturado e da unidade de modernização e desenvolvimento 
institucional, sendo esta última, a responsável técnica pelo 
desenvolvimento do projeto. 

3.º passo – levantamento dos dados 

A equipe de trabalho procederá ao levantamento da 
legislação específica sobre o órgão/entidade, incluindo o ato 
legal de criação, a estrutura regimental em vigor, o 
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decreto que aprovou a estrutura regimental vigente e o 
regimento interno. Para complementação das informações 
deverão ser mapeados os processos de trabalho e o quadro 
quantitativo dos recursos humanos do órgão, objeto da 
reestruturação. Os dados obtidos deverão ser consolidados em 
formulários elaborados para este fim. 

4.º passo – análise dos dados levantados

Na análise dos dados levantados deve-se identificar os 
problemas relativos à estrutura do órgão, suas causas principais e 
os efeitos deles decorrentes. O conhecimento do órgão em estudo, 
obtido por meio da análise dos dados, facilitará a sistematização 
das conclusões e permitirá a elaboração de alternativas de 
estrutura, visando à correção dos problemas detectados. 

5.º passo – elaboração de alternativas de 
estruturação organizacional 

Na definição de propostas de estrutura organizacional devem 
ser observados aspectos e orientações relacionadas com a 
efetividade das ações, bem como os objetivos estabelecidos para o 
órgão ou entidade, considerando-se a natureza, finalidade, área de 
competência e os serviços prestados aos usuários, além do 
contexto normativo no qual está inserido. As alternativas deverão 
ser discutidas com o titular do órgão interessado e equipe técnica. 

6.º passo – redação das propostas

Definida a alternativa mais viável para o órgão ou entidade, 
caberá à equipe responsável redigir a proposta, observando 
critérios e modelos próprios que conterá a especificação dos 
órgãos/unidades organizacionais, de suas competências e das 
atribuições de seus dirigentes. Na redação das propostas devem 
ser observados os conceitos gerais e os princípios de técnica 
legislativa, constantes dos documentos técnicos e legais existentes 
sobre o assunto. 
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7.º passo – análise da proposta 

Uma vez concluída a proposta, esta passará 
necessariamente por uma análise interna dos técnicos do órgão, 
objeto da estruturação ou reestruturação e dos técnicos da área 
de organização e modernização, devendo ser apreciados os 
aspectos técnicos e formais do projeto, especialmente os 
relativos à sua adequação às necessidades do órgão em questão, 
sua compatibilidade com políticas administrativas, operacionais 
e estratégicas e a legislação pertinente. 

O estudo realizado nesta fase deverá ser consubstanciado 
em parecer conclusivo do órgão e da área técnica de 
organização e modernização, devendo compor a proposta. 

8.º passo – encaminhamento da proposta 

Os projetos de estruturação ou reestruturação serão 
encaminhados à Secretaria de Gestão do Ministério do 
Planejamento, quando se tratar de estrutura básica, estrutura 
regimental ou estatuto e, ao Ministro de Estado, quando se 
tratar de regimento interno. 

6.4 Projeto de Estrutura Regimental e Estatuto 

A elaboração de decreto de estrutura regimental deve ser 
orientada pelos critérios adotados a seguir, adaptados pelo 
órgão de modernização e desenvolvimento institucional do 
ministério, às peculiaridades de cada órgão/unidade 
organizacional. 

6.4.1 Critérios para elaboração de Decreto de 
Estrutura Regimental 

para cada ministério adota-se apenas um decreto de 
estrutura regimental; 
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integram a estrutura básica apenas os órgãos 
subordinados diretamente ao Ministro de Estado; 

o decreto de estrutura regimental é composto de: a) texto 
inicial contendo a ementa e os dispositivos normatizados 
(Modelo 1); b) Anexo I contendo a Estrutura Regimental 
subdividida em capítulos (Modelo 2); c) Anexo II 
contendo o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 
Comissão e das Funções Gratificadas (Modelo 3); e 
Anexo III contendo o Remanejamento de Cargos, quando 
houver (Modelo 4); 

no Anexo I ao Decreto, devem constar a área de 
competência do Ministério, a estrutura organizacional 
básica, as competências dos órgãos até o 5.º nível, ou 
seja: departamentos e subsecretarias, as atribuições dos 
dirigentes e por fim, as disposições gerais e transitórias. 
Para cada assunto tratado corresponde um capítulo; 

na elaboração dos projetos de estrutura regimental 
devem participar, além dos técnicos do órgão de 
modernização e desenvolvimento institucional, os 
técnicos dos órgãos que compõem a estrutura básica do 
ministério; 

ao órgão de modernização caberá a responsabilidade 
pela coordenação do processo, desde a concepção dos 
projetos, até a sua publicação em Diário Oficial da União; 

cada órgão/unidade organizacional tem uma posição 
hierárquica própria em relação ao conjunto da estrutura 
em que se integra. O nível hierárquico determina o papel 
que o órgão/unidade organizacional representa para o 
cumprimento da competência geral do ministério; 

a estrutura regimental é aprovada pelo Presidente da 
República, mediante decreto.
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Apresentam-se, a seguir, os modelos adotados para 
estruturar órgão constante de estrutura regimental. Os 
modelos em questão não devem ser considerados como um 
mecanismo cerceador, mas sim como um instrumental para 
orientar a elaboração de propostas de estrutura regimental, 
segundo as necessidades identificadas. 

6.4.2 Modelos de documentos normativos 

6.4.2.1 Modelo de Aviso 
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Obs.: o modelo apresentado e as informações abaixo, 
foram obtidos do Manual de Redação da Presidência da 
República, endereço: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/manual/manual.htm 

o aviso é expedido exclusivamente por Ministro de 
Estado para autoridades de mesma hierarquia. 
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6.4.2.2 Modelo de EM/Interministerial 

EM Interministerial n.°       /MP/MS

Brasília, de               de 200    .

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

1. Submetemos à elevada consideração de Vossa 
Excelência o anexo Projeto de Decreto que ...(indicar o 
problema que exige a adoção da medida ou do ato 
normativo proposto). 

2. A medida proposta objetiva... (descrever a finalidade da 
medida ou do ato normativo indicado para solucionar o 
problema e eventuais alternativas existentes para 
equacioná-lo). 

3. Nesse sentido, a proposta apresenta...(de preferência 
descrever, de forma sucinta, o detalhamento da 
proposta, adequações ou alterações sugeridas). 

4. Do ponto de vista orçamentário...(indicar se houve 
acréscimo ou redução de custos e descrever a origem 
dos recursos para arcar com as despesas decorrentes 
da implantação da medida, além de outras 
considerações a respeito do cumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 

5. (na conclusão, deve-se novamente referir-se a qual 
medida deve ser adotada ou qual ato normativo deve 
ser editado para solucionar o problema, justificando-se 
a necessidade da alteração para cumprimento dos 
objetivos institucionais.) 

6. São essas, Senhor Presidente, as razões que nos levam 
a propor a Vossa Excelência a edição do Decreto em 
questão. 

 Respeitosamente, 
 (Nome e cargo do 

signatário) 
(Nome e cargo do 

signatário) 
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Obs.: O modelo apresentado e as informações  
abaixo, foram obtidos do Manual de Redação da  
Presidência da República, endereço: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/manual/manual.htm 

A exposição de motivos é o expediente dirigido ao 
Presidente da República com as seguintes finalidades: 

a) informá-lo de determinado assunto; 

b) propor alguma medida; ou 

c) submeter à sua consideração projeto de ato 
normativo.

A exposição de motivos é dirigida ao Presidente da 
República por um Ministro de Estado ou Secretário da 
Presidência da República. 

Nos casos de assunto que envolva mais de um 
ministério a exposição de motivos será assinada pelos 
respectivos ministros, sendo, por está razão, 
chamada de interministerial. 

Ao contrário dos demais expedientes na exposição de 
motivos não consta o destinatário. 

6.4.2.3 Modelo de Anexo à EM/Interministerial 

Anexo à EM INTERMINISTERIAL N.(indicar nome dos 
ministérios) de ______ de________de 200__. 

1. Síntese do problema ou da situação 
que reclama providências 
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2. Soluções e providências contidas no ato 
normativo ou na medida proposta 

3. Alternativas existentes às medidas 
propostas 

Mencionar: 

se há outro projeto do Executivo sobre a matéria; 

se há projetos sobre a matéria no Legislativo; 

outras possibilidades de resolução do problema.

4. Custos 

Mencionar: 

se a despesa decorrente da medida está prevista na lei 
orçamentária anual; se não, quais as alternativas para 
custeá-la; se é o caso de solicitar-se abertura de 
crédito extraordinário, especial ou suplementar; valor 
a ser despendido em moeda corrente;

5. Conformidade com o disposto na 
Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)



40

6. Razões que justificam a urgência (a ser 
preenchido somente se o ato proposto for 
medida provisória ou projeto de lei que deva 
tramitar em regime de urgência)

Mencionar: 
se o problema configura calamidade pública; 
por que é indispensável a vigência imediata; 
se trata-se de problema cuja causa ou agravamento 
não tenham sido previstos;
se trata-se de desenvolvimento extraordinário de 
situação já prevista.

7. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o 
ato ou medida proposta possa vir a tê-lo) 

8. Alterações propostas 

Texto atual Texto proposto 

9. Síntese do parecer do órgão jurídico 

a síntese do parecer do órgão de assessoramento 
jurídico não dispensa o encaminhamento do parecer 
completo.

Obs.: o exemplo apresentado e as informações abaixo, 
foram obtidos no Manual de Redação da Presidência da 
República localizado no endereço: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/manual/manual.htm 
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O preenchimento do anexo à EM é obrigatório por se 
tratar de medida que requer a edição de ato normativo 
no âmbito do Poder Executivo que tem como finalidade a 
solução de problemas relacionados à estrutura 
organizacional. 

Ao elaborar uma exposição de motivos, devem ser 
atendidos os requisitos básicos da redação oficial 
(clareza, concisão, impessoalidade, formalidade, 
padronização e uso do padrão culto de linguagem). 

6.4.2.4 Modelo de Decreto 

DECRETO N.°     , DE            DE                       DE 200 

Aprova a Estrutura Regimental e o 
Quadro Demonstrativo dos Cargos em 
Comissão e das Funções Gratificadas 
do Ministério ..................... e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições 
que lhe confere o artigo 84, incisos IV e VI, alínea "a" da 
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 47 e 50 da 
Lei n.º 10.683, de 28 de maio de 2003, 

DECRETA: 

Art. 1.º ............................

Art. 2.º .....................
I – 

II – 

Art. 3.º Os apostilamentos.............................  

Parágrafo único ...................................................  



42

Art. 4.º Os regimentos internos ... 

Art. 5.º Este Decreto entra em vigor .................  

Art. 6.º Fica revogado o Decreto n.º ........ , de ......... 
de ...................... de 200... 

Brasília, ..... de ................... de 200...;  000.º da 
Independência e 000° da República. 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Ministro da Saúde 

Ministro do Planejamento
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ANEXO I 
ESTRUTURA REGIMENTAL 

MINISTÉRIO..... 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1.º O Ministério ........ tem, como área de competência, 
os seguintes assuntos: 

I – 

II – 
(transcrever a área de competência estabelecida na lei de 

criação)

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 2.º O Ministériotem a seguinte Estrutura 
Organizacional: 

I – Órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de 
Estado: 

a) Gabinete;

b) Secretaria-Executiva. 

II – Órgãos setoriais: 

a) Consultoria Jurídica; 

III – Órgãos específicos singulares: 

a) .... (denominação do órgão) 

1.
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2. 

b)..... 

1. 

2. 

IV – Unidades descentralizadas: 

a).... (denominação da unidade) 

1. 

2. 
b)..... 

1. 

2. 

V – Órgãos colegiados: 

a).... (denominação do órgão) 

1. 

2. 

b).... 

1. 

2. 

VI – Entidades vinculadas: 

a) Autarquias:
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1.

2.

b) Fundações: 

1.

2.

c) Empresas Públicas: 

1.

2.

d) Sociedades de Economia Mista: 

1. 

2.

CAPÍTULO III 
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 

Seção I 
Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao 

Ministro de Estado 

Art. 3.º Ao Gabinete compete: (descrever a competência) 

I –
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II – 

Art. 4.º À Secretaria-Executiva compete: 

I – 

II – 

Parágrafo único. 

Seção II 
Dos Órgãos Setoriais

Art. 5.º À Consultoria Jurídica compete: 

I – 

II – 

Art. 6.º Ao .......compete: 

I – 

II – 

Seção III 
Dos Órgãos Específicos Singulares

Art. 7.º À Secretaria (nome do órgão) compete: 
(descrever a competência, itemizando conforme o caso) 

I – 

II – 
Art. 8.º À Secretaria (nome do órgão) compete: 

(descrever a competência, itemizando conforme o caso)
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I – 

II – 

(Nesta Seção deve-se usar um artigo para cada órgão 
específico). 

Seção IV 
Das Unidades Descentralizadas 

Art. 9.º Ao (denominação da unidade ou órgão), 
subordinada diretamente ao Ministro ............., compete (descrever 
a competência, itemizando conforme o caso): 

I – 

II – 

Seção V 
Dos Órgãos Colegiados 

Art. 10. Ao ...(denominação do órgão), compete: 
(descrever a competência, itemizando conforme o caso): 

I – 

(Usar um artigo para cada órgão, se for o caso). 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES 

Seção I 
Do Secretário-Executivo

Art. ... Ao Secretário-Executivo incumbe: 

I –
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Seção II 
Dos Secretários e demais Dirigentes

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

Parágrafo único. Incumbe, ainda, aos Secretários exercer 
as atribuições que lhe forem expressamente delegadas, 
admitida a subdelegação à autoridade diretamente subordinada. 

Art. ... Ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor 
Jurídico, aos Subsecretários, aos Diretores, aos Coordenadores-
Gerais e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, 
coordenar e orientar a execução das atividades das respectivas 
unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas 
em suas áreas de competência. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. .... Os Regimentos Internos definirão o 
detalhamento dos órgãos integrantes da Estrutura Regimental, 
as competências das respectivas unidades, as atribuições de 
seus dirigentes, e as áreas de jurisdição das (nominar as 
unidades descentralizadas, se for o caso) 

Art. ..... 

Art. ...... 
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ANEXO II 

a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM 
COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Obs.: As indicações constantes do quadro acima, devem 
ser consideradas como exemplos no processo de elaboração de 
estrutura regimental. 

Nome do órgão ou da unidade organizacional 
hierarquizada. 

Quantidade de cargo/função correspondente ao 
órgão/unidade organizacional.
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Denominação do cargo/função correspondente ao 
órgão/unidade organizacional. 

Nível do DAS/FG correspondente ao órgão/unidade 
organizacional. 

b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DE CARGOS EM 
COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Na coluna "situação atual" preencher com o número de 
cargos/funções existentes na estrutura atual. 

Na coluna "situação nova" preencher com o número de 
cargos/funções propostos para a nova estrutura.
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Nas colunas "valor total" multiplicar a quantidade de 
cargo/função pelo valor constante da coluna de DAS-
Unitário.

ANEXO III 
REMANEJAMENTO DE CARGOS 

Obs.: o quadro acima constitui complemento ao processo 
de elaboração de estrutura regimental, porém, somente deve 
ser utilizado quando houver necessidade de remanejamentos de 
cargos, entre o ministério solicitante e o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Na coluna "DA SEGES/MP P/ O MS" preencher com  
o quantitativo de cargos/funções necessários à 
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complementação da estrutura proposta (diferença 
negativa entre a situação atual e a situação nova). Ex.: 
na situação atual existiam 87 DAS 101.4 e na situação 
nova foram propostos 105 DAS 101.4, portanto, uma 
diferença de 18 DAS 101.4 a serem remanejados da 
SEGES/MP para o MS. 

Na coluna "DO MS P/ SEGES/MP" preencher com o 
quantitativo de cargos/funções reduzidos na estrutura 
com a proposta nova (diferença positiva entre a 
situação atual e a situação nova) Ex.: na situação atual 
existiam 99 DAS 101.3 e na situação nova foram 
propostos 67 DAS 101.3, portanto, uma diferença de 
32 DAS 101.3 a serem remanejados do MS para a 
SEGES/MP. 

6.4.3 Nomenclatura padrão e níveis de 
cargos/funções

Quando da elaboração das estruturas regimentais e 
estatutos, ressalvado o disposto em lei especial, as unidades 
administrativas dos órgãos da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, exceto as que não estejam 
sujeitas ao Plano de Cargos da Lei n.º 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, para os fins de classificação dos seus cargos 
em comissão, deverão observar a nomenclatura padrão 
correspondente ao nível do cargo em comissão e função 
gratificada na forma especificada a seguir: (art. 4.º do Dec. n.º 
4.567, de 1.º de janeiro de 2003). 
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a) Direção Superior – DAS 

Os cargos de Diretor de Programa e de Gerente de 
Projeto deverão corresponder aos níveis determinados 
de acordo com as situações específicas (exemplo: DAS 
101.5 e DAS 101.4). 

As situações não previstas na presente nomenclatura 
deverão ser objeto de análise, em vista das 
peculiaridades e legislação vigente. 

b)Assessoramento Superior – DAS 
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c) Funções Gratificadas – FG 

6.4.4 Denominação de unidades x cargos ou 
funções de direção 

O quadro a seguir apresenta a denominação dos cargos ou 
funções de direção de unidades organizacionais integrantes da 
estrutura regimental dos órgãos dos ministérios civis, órgãos 
integrantes da Presidência da República e das autarquias 
federais:

6.4.5 Parâmetros de DAS-Unitários

De acordo com os dispositivos legais, os processos  
de análise e aprovação de estruturas regimentais e de 
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acompanhamento do gasto com remuneração de cargos em 
comissão e funções gratificadas, no âmbito do Poder Executivo 
Federal, terão como valor de referência o custo unitário efetivo 
de remuneração dos cargos em comissão e funções 
gratificadas. 

Entende-se por custo unitário efetivo o valor 
correspondente ao desembolso médio, realizado pelo Tesouro 
Nacional, para a remuneração mensal de ocupantes de cargos 
em comissão ou função gratificada, em seus diversos níveis. 

Para os fins legais, será denominado DAS-Unitário o custo 
unitário efetivo correspondente aos Cargos em Comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, códigos DAS 
101.1 e DAS 102.1, conforme demonstrado no quadro a 
seguir:

Quadro de custos unitários de remuneração e 
quantitativo equivalente de DAS-Unitário 
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6.4.6 Fluxo para elaboração de estrutura 
regimental e estatuto

Na elaboração dos projetos de decreto de estrutura 
regimental são vários os órgãos do Ministério que participarão 
do processo. Tal participação ocorre em diversos níveis de 
intensidade de trabalho.
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O quadro a seguir retrata o envolvimento de 
Órgãos/Unidades Organizacionais, na elaboração e análise de 
projetos de decreto de estrutura regimental. 

FLUXO SINTÉTICO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE 
DE PROJETOS DE ESTRUTURA REGIMENTAL E 
ESTATUTO 
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7 Projeto de 
Regimento
Interno

Os regimentos internos dos órgãos integrantes da 
estrutura regimental de Ministérios Civis e de Fundações 
Públicas são aprovados por portaria do Ministro de Estado. 

A cada órgão integrante da estrutura regimental do 
Ministério deve corresponder um só regimento interno. Com 
relação às Fundações Públicas, seu regimento interno deverá 
ser global, abrangendo todos os órgãos. 

7.1 Critérios para Elaboração de 
Regimento Interno 

O regimento interno deve ser elaborado em estrita 
consonância com as diretrizes estabelecidas no decreto de 
estrutura regimental. 

Nos regimentos internos deverão constar 
apenas matérias referentes: 

à categoria e finalidade; 

à organização; 

às competências das unidades; 

às atribuições básicas dos dirigentes; 

às disposições gerais. 
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Não devem constar de regimento interno:

a denominação "Coordenação", quando for empregada para 
designar unidades organizacionais que exerçam funções de 
execução; 

Tesouraria, como unidade organizacional; 

Assessoria, como unidade organizacional, respeitadas as 
exceções estabelecidas por legislação específica. Ex.: 
Assessoria Parlamentar, Assessoria de Assuntos 
Internacionais, Assessoria de Comunicação Social e 
Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial; 

Comissão Permanente de Inquérito, de Licitação, outras 
comissões ou comitês, como unidade organizacional; 

Vice-Presidência, Diretoria-Adjunta, Subinspetoria, outras 
análogas, como unidades organizacionais; 

expressões como "Direção", "Chefia", "Presidência" outras 
análogas, como unidades organizacionais; 

unidades organizacionais de atividades contábeis, em 
órgãos da administração direta incumbidos de gestão 
financeira; 

sistema de remuneração de membros de órgãos 
colegiados; 

expressões como "despachar com o Ministro", "despachar 
com o Secretário-Executivo", "despachar com o Diretor do 
Departamento", por se tratarem de rotinas que ocorrerão 
infalivelmente, estejam ou não previstas em regimento. 
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Também não devem constar do Regimento 
Interno as determinações relativas: 

ao horário de trabalho; 

à delegação de competência; 

à constituição de grupo de trabalho; 

à competência para autorizar viagens; 

à designação de comissão de inquérito; • à concessão de 
vantagens, diárias, etc.; 

às outras de natureza semelhante às referidas acima, que 
podem ser reguladas por ato do Ministro de Estado, 
dirigente de Órgão da Presidência da República ou de 
Autarquia Federal sem que seja necessária uma 
reformulação do regimento interno. 

Observações complementares: 

1. A finalidade do órgão deve guardar estrita consonância 
com a respectiva competência, definida no Decreto que 
aprovou a estrutura Regimental do Ministério. Assim, 
no Regimento Interno não cabe a inserção de assunto 
novo ou diverso daquele que figurou nesse Decreto. De 
acordo com a hierarquia das leis, não se altera decreto 
por portaria. Por esta razão, a Portaria Ministerial que 
aprovou o Regimento Interno não é o instrumento 
adequado para corrigir, ampliar ou suprimir assunto 
que tenha figurado no Decreto que aprovou a Estrutura 
Regimental. 

2. Organização – É o conjunto de unidades que  
compõem a estrutura organizacional de um  
órgão. Essa estrutura reflete as relações de inter- 
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dependência e de hierarquia entre as diferentes unidades 
administrativas. 

3. As atribuições dos dirigentes das unidades organizacionais 
representam uma forma de consolidar e representar 
formalmente todas as responsabilidades, atribuindo poderes, 
deveres e direitos às unidades. 

4. No capítulo das Disposições Gerais são abordados os 
seguintes aspectos: 

a. os casos omissos; 
b. as dúvidas surgidas na aplicação do Regimento Interno; e 
c. outros assuntos de ordem geral que não se enquadraram nos 

vários itens do Regimento Interno. 

5. Quanto ao Regimento Interno de Órgãos Colegiados devem-
se considerar: 

Órgãos Colegiados são aqueles em que há representações 
diversas e as decisões são tomadas em grupo, com 
aproveitamento de experiências diferenciadas. São exemplos 
de órgãos colegiados: Conselhos, Comitês, Juntas, Câmaras, 
etc. 
Por órgão colegiado entende-se aquele que tem composição 
pluripessoal, constituído por representantes de órgão ou 
entidades do Poder Público e, se for o caso, também de 
entidades privadas.
A elaboração e a análise de projetos de Regimento Interno de 
órgão colegiado devem ser orientadas em seus aspectos 
formais pelo disposto em algumas normas específicas, 
descritas a seguir, cabendo aos órgãos setoriais seccionais de 
organização e modernização administrativa proceder às 
necessárias adaptações que atendam às peculiaridades de 
cada caso.
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Os órgãos colegiados que não possuam competência 
judicante: 

Não podem remunerar, a qualquer título, pessoal que 
participa de suas reuniões; 
Têm os seus serviços de secretaria-executiva 
obrigatoriamente promovidos por órgãos já 
integrantes da estrutura; 
A participação em órgãos colegiados com funções não 
judicantes, a exemplo: normatização, deliberação, 
fiscalização, consulta, coordenação, assessoramento 
e formulação de políticas setoriais, deve ser 
considerada prestação de serviços relevantes. 

Nos regimentos internos dos órgãos colegiados devem 
constar, tratados em capítulos e seções, guardadas as 
peculiaridades de cada um: 

Categoria e Finalidade; 
Organização do Colegiado; 
Secretaria-Executiva; 
Disposições Gerais. 

A composição do colegiado, quando definida no ato de 
criação, deve ser transcrita do texto legal; e 

As normas básicas e específicas estabelecidas em ato de 
criação de órgãos colegiados não podem ser alteradas 
por Regimento Interno. 

7.2 Orientações para a Descrição das 
Competências 

Para a descrição das competências, algumas orientações 
básicas se fazem necessárias: 

a) a descrição da competência de cada unidade ou 
subunidade deve ser feita em artigos distintos, 
independentemente da subordinação desta àquela;
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b) a eventual superposição, ainda que parcial, de competências 
entre unidades ou subunidades indica a necessidade de 
revisão mais acurada do projeto, a qual pode resultar até 
mesmo na eliminação de uma delas; 

c) na descrição de competências adotam-se geralmente os 
seguintes critérios: 

– a descrição de competências das unidades e subunidades deve 
seguir rigorosamente a ordem em que aparecem no artigo 2.º 
do Regimento Interno (CAPITULO II – Organização); 

– as competências das unidades subordinadas diretamente ao 
titular do órgão, mesmo quando divididas em subunidades, 
serão descritas de forma sucinta, em um só artigo, sem 
incisos; 

– as competências das subunidades, de qualquer nível, das 
unidades subordinadas diretamente ao titular do órgão serão 
necessariamente descritas de forma pormenorizada, em 
artigo próprio (para cada subunidade), ordenadas em incisos, 
para efeito de maior clareza; 

– as competências das unidades subordinadas diretamente ao 
titular do órgão, quando não divididas em subunidades, serão 
descritas de forma sucinta no caput do artigo, e podem ser 
pormenorizadas em incisos; 

d) competência refere-se a atividades básicas ou específicas de 
órgão, unidade ou subunidade, que sejam permanentes e 
imanentes à sua própria razão de existir, e não a intenções, 
procedimentos rotineiros, expectativas de resultados ou 
formas de as desempenhar;
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e) a descrição de competência far-se-á, sempre, com 
verbo no infinitivo; 
Exemplo: " À Divisão... compete supervisionar...." 

f) os verbos utilizados para descrever a competência de 
uma unidade organizacional devem corresponder a 
seu nível hierárquico. Por exemplo, órgãos e entidades 
normatizam e estabelecem, enquanto suas unidades 
subordinadas propõem, executam, etc. Recomenda-
se, ainda, evitar banalizar a utilização de verbos como 
definir e gerar, que são abusivamente utilizados – 
algumas vezes com prejuízo a uma exata especificação 
ou compreensão – em substituição a, 
respectivamente, formular, elaborar estabelecer, 
especificar, determinar, decidir, designar, escolher, 
criar, propiciar, extrair, fornecer, etc.; 

Exemplo: 

g) deve-se evitar excesso de pormenorização ao 
estabelecer as competências de uma unidade, 
recomendando-se, sempre que possível, um número 
de incisos não superior a doze. 
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7.3 Fluxo para Elaboração de Projeto de 
Regimento Interno

Assim como os projetos de decreto de estrutura 
regimental, os de regimento interno também exigem a 
participação efetiva dos vários órgãos da instituição, uma vez 
que as competências a serem detalhadas devem estar em 
sintonia com as ações desenvolvidas em todos os níveis de 
atuação de cada órgão. 

Uma vez concluída a redação do Regimento Interno, este 
deve ser encaminhado ao Gabinete do Ministro, acompanhado 
dos seguintes documentos: 

a) texto da portaria que aprovará o Regimento Interno; 

b) anexos contendo os Regimentos Internos dos órgãos 
da estrutura regimental básica; 

c) parecer do órgão de assessoramento jurídico; 

d) parecer conclusivo do órgão setorial de organização e 
modernização administrativa. 

O quadro a seguir apresenta o envolvimento de 
órgãos/unidades do Ministério, quando da elaboração e análise 
de projetos de regimento interno.
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FLUXO SINTÉTICO DE ELABORAÇÃO E 
ANÁLISE DE PROJETOS DE REGIMENTO 
INTERNO
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7.4 Modelos de Regimento Interno 

Os modelos a seguir, adaptados pelo órgão de 
modernização e desenvolvimento institucional às peculiaridades 
de cada órgão/unidade organizacional do Ministério da Saúde e 
aos dispositivos legais vigentes, servirão de base à elaboração 
dos projetos de regimentos internos. 

7.4.1 Modelo de Regimento Interno de 
Órgãos Singulares 

REGIMENTO INTERNO DO(A) (nome do órgão) 

CAPÍTULO I 
CATEGORIA E FINALIDADE 

Art. 1.º O(A) (denominação do órgão), órgão (indicar a 
categoria, de acordo com disposto no decreto de estrutura 
regimental), diretamente subordinado ao Ministro de Estado, 
tem por finalidade (transcrever as finalidades indicadas no 
decreto de estrutura regimental) e, especificamente: 

I - (detalhar as finalidades) 

II - 

III - 

CAPÍTULO II 
ORGANIZAÇÃO

Art. 2.º O(A) (denominação do órgão) tem a seguinte 
estrutura: 

1. (denominação da 1.ª unidade organizacional) 

1.1. (denominação da 1.ª unidade em que se subdivide)
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1.2. 

2. (denominação da 2.ª unidade organizacional) 

2.1. 

Art. 3.º O(A) (denominação do órgão) será dirigido(a) por 
(titulo da função de direção); a (denominação da unidade 
organizacional) será dirigida por (título da função de direção), 
cujas funções serão providas na forma da legislação pertinente. 

Art. 4.º Os ocupantes das funções previstas no artigo 
anterior serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, 
por servidores por eles indicados e previamente designados na 
forma da legislação específica. 

CAPÍTULO III 
COMPETÊNCIA DAS UNIDADES 

Art. 5.º Ao(À) (denominação da unidade) compete: 

I - (detalhar a competência) 

II - 

Art. 6.º Ao(À) (denominação da unidade) 

I - (detalhar a competência) 

II - 

CAPÍTULO IV 
ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES 

Art. 7.° Ao (dirigente do órgão) incumbe: 

I - 

II -
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Art. 8.° Aos (dirigentes das unidades e subunidades) 
incumbe:

I - 

II - 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 9.º Os casos omissos e as dúvidas surgidas na 
aplicação do presente Regimento Interno serão solucionados 
pelo (dirigente do órgão). 

7.4.2 Modelo de Regimento Interno de 
Órgãos Colegiados 

REGIMENTO INTERNO DO(A) 
(nome do órgão colegiado) 

CAPÍTULO I 
CATEGORIA E FINALIDADE 

Art. 1.º O(A) (denominação do órgão), órgão colegiado, 
diretamente subordinado(a) (indicar o titular a quem o órgão se 
subordina), tem por finalidade (transcrever as competências 
indicadas no decreto de estrutura regimental ou ato próprio a 
finalidade do órgão) e, especificamente: 

I - (detalhar a finalidade) 

II - (admite-se o detalhamento da finalidade quando, em 
face de necessidades operacionais, for necessário especificá-la 
em funções ou assuntos tratados, guardada sempre estrita 
consonância com o decreto de estrutura regimental).
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CAPÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO DO COLEGIADO 

Seção I 
Composição

Art. 2.º O(A) (denominação do órgão) tem a seguinte 
composição: 

a) representante do(a) 
b) (relacionar os membros que o compõem). 

Parágrafo único. Os suplentes serão indicados por 
(autoridade competente) e designados na forma da legislação 
pertinente. 

Art. 3.º O(A) (denominação do órgão) será presidido pelo 
§ 1.º O Presidente, em suas faltas ou impedimentos, será 
substituído pelo Vice-Presidente. 

§ 2.º Nas ausências do Presidente e do Vice-Presidente, a 
presidência será exercida pelo(a) (autoridade competente). 

§ 3.º O Presidente do(a) (nome do órgão) terá direito a 
voto nominal e de qualidade. 

Art. 4.º Os membros do(a) (nome do órgão) e seus 
suplentes terão mandato de (número de anos), permitida a 
recondução por (número de vezes). 

Seção II 
Funcionamento

Art. 5.º (A) (denominação do órgão) reunir-se-á, 
ordinariamente (número de vezes por mês ou por ano) e 
extraordinariamente, por convocação do Presidente, ou em 
decorrência de requerimento de (número de) membros. 
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Parágrafo único. As reuniões serão realizadas com a 
presença mínima de (número) membros. 

Art. 6.º As deliberações do(a) (nome do órgão), 
observado o "quorum" estabelecido, se tomadas pela maioria 
(absoluta ou simples) de seus membros, por meio de 
(resoluções, portarias...) assinadas pelo Presidente. 

Art. 7.º O(A) (nome do órgão), observada a legislação 
vigente, estabelecerá normas complementares relativas ao 
seu funcionamento e à ordem dos trabalhos. 

Art. 8.º Para a consecução de suas finalidades, o(a) 
(denominação do órgão) deliberará sobre: 

I - (especificar a natureza dos assuntos sobre os quais 
deva o colegiado decidir, em razão da finalidade expressa 
no art. 1.º). 

SEÇÃO III 
Atribuições dos Membros do Colegiado 

Art. 9.º Ao Presidente incumbe: 

I - 

II - 

III - 

Art. 10. Aos membros do (denominação do órgão) 
incumbe:

I - (as atribuições devem ser expressas de forma 
objetiva, sucinta e clara). 

II - 

III -
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CAPÍTULO III 
SECRETARIA-EXECUTIVA

(opção 1: aplicável a órgãos judicantes) 

Seção I 
Organização

Art. 11. O(A) (denominação do órgão) disporá de uma 
Secretaria-Executiva, diretamente subordinada a seu Presidente. 

Art. 12. À Secretaria-Executiva compete: 

I - 

II - 

Art. 13. A Secretaria-Executiva terá a seguinte estrutura: 
1 (denominação da 1.ª unidade organizacional); 
1.1 (denominação da 1.ª subunidade em que o item 1 se 

divide); 
2 (denominação da 2.ª unidade organizacional); 
2.1 (denominação da 1.ª subunidade em que o item 2 se 

divide). 

Art. 14. A Secretaria-Executiva será dirigida por 
Secretário-Executivo; (denominação da unidade organizacional) 
será dirigida por (título da função de direção) cujas funções 
serão providas na forma da legislação pertinente. 

Art. 15. Os ocupantes das funções previstas no artigo 
anterior serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, 
por servidores por eles indicados e previamente designados, na 
forma da legislação específica.
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Seção II 
Competência das Unidades 

Art. 16. Ao(À) (nome da unidade) compete: 

I - 

II - 
(detalhar a competência da 1.ª unidade da Secretaria-

Executiva) 

Seção III 
Atribuições dos Dirigentes 

Art. 17. Ao Secretário-Executivo incumbe: 

I - 

II - 

Art. 18. Aos (dirigentes de unidades e subunidades) 
incumbe:

I - 

II - 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 19. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na 
aplicação do presente Regimento Interno serão solucionados 
pelo (dirigente do órgão). 

(Este capítulo final é reservado ao tratamento de outros 
assuntos inerentes à estrutura do órgão que, pela sua 
generalidade, não comportam definição nos capítulos 
anteriores). 
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7.4.3 Modelo de portaria de aprovação de 
Regimentos Internos 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N.º         , DE       DE             DE 200   .

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no art. ......° do Decreto 
n.º........, de.......de....................de 200..., resolve: 

Art. 1.º Aprovar os Regimentos Internos dos órgãos do 
Ministério da Saúde, na forma dos Anexos I a .... à presente 
Portaria. 

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Ministro de Estado
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Anexos

ANEXO A – Temas Pesquisados, 
Analisados e Selecionados 

Os estudos realizados nesta fase do trabalho foram 
direcionados para a identificação de conteúdos que, por sua 
natureza técnica e legal, subsidiasse a elaboração de uma 
proposta de manual, que seja compatível com o objetivo 
proposto. Dessa forma, destacam-se a seguir, alguns temas, 
dentre os vários consultados, para constar deste relatório. 

O Plano Diretor e a Estratégia da Reforma – nesse 
texto, constante do Caderno MARE n.º 15, (Anexo I), são 
encontradas importantes informações e princípios que nortearão 
os trabalhos de produção de novos modelos institucionais e de 
reestruturação. Ressalte-se que nesse contexto estão inseridas 
orientações para mudanças que implicam em uma reorganização 
das estruturas e da forma de gestão, abordando-se os temas 
relacionados ao fortalecimento de núcleos estratégicos; à 
revitalização de autarquias e fundações, na forma de Agências; 
às atividades não exclusivas de Estado "publicização"; e, por 
fim, à produção de bens e serviços para o mercado 
"privatização". 

Agências Executivas – Planejamento e Efetividade - 
são temas encontrados no Caderno MARE n.º 9 (Anexo II) que 
trazem orientações sobre contrato de gestão, projeto de 
agências executivas, diferentes esferas de gestão, além de 
vários conteúdos referentes à missão, à visão de futuro, à 
identificação de macroprocessos, aos resultados, aos fatores 
críticos, à análise de ambiente, dentre outros. Esses conteúdos 
são relevantes quando da elaboração de propostas de 
reorganização institucional e da definição de glossário de termos 
que fará parte do manual. 
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Publicização e Organizações Sociais – tema 
encontrado no Caderno MARE n.º 2, (Anexo III) que traz 
subsídio para a organização e implantação deste modelo de 
organização pública não-estatal. O conteúdo foi selecionado 
para estudo por constituir uma inovação institucional, devendo 
fazer parte do trabalho, principalmente como subsídio para a 
formulação de alternativas de organização, de acordo com as 
atividades a executar e as competências do órgão. 

O Ano da Saúde no Brasil - 1997 - Ações e Metas 
Prioritárias - nos estudos realizados foram analisados três 
textos desse documento pela sua compatibilidade com os 
assuntos a serem tratados no manual. O 1.º texto refere-se à 
descrição da missão institucional do Ministério da Saúde, e o 2.º 
e 3.º textos Vencendo os Desafios Estruturais e 
Descentralização e Reestruturação, apresentam conteúdos 
relevantes para as propostas de reorganização e reestruturação 
de órgãos/entidades. 

Manual de Elaboração e Análise de Estrutura 
Organizacional e Regimento Interno – 1994 - nesse 
documento foram analisados e selecionados diversos textos, 
principalmente aqueles que se referem à formulação de 
conceitos básicos e às orientações para o desenvolvimento de 
projetos de reestruturação. 

Diretrizes e Metas para Revisão das Estruturas 
Organizacionais do MS e de suas Entidades Vinculadas – 
trata-se de orientações gerais enviadas aos órgãos do MS no 
ano de 1999, orientando quanto às diretrizes e metas relativas 
à revisão das estruturas organizacionais dos órgãos e das 
entidades do Ministério da Saúde, em cumprimento ao disposto 
no Decreto n.º 3.134, de 10 de agosto de 1999. A utilização 
desse texto, no presente estudo, visa à compatibilização das 
informações atuais que tratam do assunto com aquelas 
utilizadas nas propostas elaboradas, no período de vigência do 
documento.
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Decreto n.º 4.567, de 1.º de Janeiro de 2003 (Anexo 
IV) – esse ato normativo estabelece metas e diretrizes relativas 
à revisão de estruturas dos Ministérios, autarquias e fundações, 
fixa os parâmetros a serem observados para a criação, por 
transformação, ou transferência de cargos em comissão ou 
funções gratificadas. Estabelece também a nomenclatura 
padrão correspondente ao nível do cargo em comissão e função 
gratificada a ser utilizada na formulação dos projetos de 
estruturação e reestruturação de órgãos/entidades. 

Decreto n.º 4.176, de 28 de março de 2002 (Anexo 
V) – esse instrumento legal estabelece normas e diretrizes para 
a elaboração, a consolidação e o encaminhamento de projetos 
de atos normativos de competência dos órgãos do Poder 
Executivo Federal, devendo ser consultado, quando da 
elaboração dos atos normativos que acompanharão os projetos 
de estruturação e reestruturação encaminhados ao ministério 
correspondente e à Casa Civil da Presidência da República para 
aprovação. 

Reestruturação e Qualidade nos Ministérios – o
texto, constante do Caderno MARE n.º 15 (Anexo VI), trata da 
definição e implementação de medidas voltadas para a revisão 
de estruturas e competências dos ministérios com o 
planejamento estratégico e a melhoria da gestão. O conteúdo 
subsidiará a elaboração de novos desenhos organizacionais, de 
acordo com o perfil de atuação dos órgãos/entidades.
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ANEXO B – Decreto n.º 4.567, de 1.º de Janeiro 
de 2003 

Dispõe sobre o quantitativo de cargos 
em comissão e funções de confiança 
da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, 
estabelece metas e diretrizes relativas 
à revisão de estruturas dos 
ministérios, autarquias e fundações 
federais, fixa os parâmetros a serem 
observados para a criação, por 
transformação, ou transferência de 
cargos em comissão ou funções 
gratificadas, e dá outras providências. 

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

DECRETA:

Art. 1.º Os cargos de Natureza Especial, os do 
Grupo de Direção e Assessoramento Superiores e as 
Funções de Confiança nos órgãos da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional, exceto os das 
instituições federais de ensino, observarão, quanto ao 
número total e classificação, as quantidades constantes do 
Anexo I a este Decreto. 

Art. 2.º O quantitativo constante do Anexo I, exceto 
nas instituições federais de ensino, compreende todos os 
cargos e funções existentes no âmbito da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em 
decorrência de legislação específica vigente em 31 de 
dezembro de 2002 e do disposto na Medida Provisória n.º 
103, de 1.o de janeiro de 2003.
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Art. 3.º As criações, mediante transformação ou 
transferências de cargos em comissão ou funções gratificadas, 
no âmbito do Poder Executivo Federal, adotarão como 
referência os quantitativos equivalentes de DAS-Unitário, por 
nível de cargo ou função, constantes no Anexo II a este 
Decreto. 

Art. 4.º Quando da publicação das estruturas regimentais 
e estatutos, ressalvados o disposto em lei especial, as unidades 
administrativas dos órgãos da Administração Pública Federal 
direta, autáquica e fundacional, exceto as que não estejam 
sujeitas ao Plano de Cargos da Lei n.º 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, para os fins de classificação de seus cargos 
em comissão, deverão observar a nomenclatura padrão 
correspondente ao nível do cargo em comissão e função 
gratificada na forma especificada: 

I - DAS 101.6: secretário de órgãos finalísticos, dirigentes 
de autarquias e fundações, subsecretários de órgãos da 
Presidência da República; 

II - DAS 101.5: chefe de gabinete de Ministro de Estado, 
diretor de departamento, consultor jurídico, secretário de 
controle interno, subsecretário de planejamento, orçamento e 
administração; 

III - DAS 101.4: coordenador-geral, chefe de gabinete de 
autarquias e fundações, chefe de assessoria de gabinete de 
Ministro de Estado; 

IV - DAS 101.3: coordenador; 

V - DAS 101.2: chefe de divisão; 

VI - DAS 101.1: chefe de serviço; 

VII - FG-1: chefe de seção, assistência intermediária; 

VIII - FG-2: chefe de setor, assistência intermediária; e 
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IX - FG-3: chefe de núcleo, assistência intermediária. 

Parágrafo único. Os cargos em comissão de gerente de 
programa e de gerente de projeto deverão corresponder aos 
níveis determinados de acordo com as situações específicas. 

Art. 5.º Os cargos em comissão de assessoramento nos 
níveis DAS 102.6, 102.5, 102.4, 102.3, 102.2 e 102.1 receberão 
a nomenclatura de Assessor Especial, Assessor Especial de 
Ministro de Estado, Assessor, Assessor Técnico, Assistente e 
Assistente Técnico, respectivamente. 

Art. 6.º Os ministérios, as autarquias e as fundações, 
exceto as instituições federais de ensino, o Banco Central do 
Brasil e as agências reguladoras deverão apresentar, até 31 de 
janeiro de 2003, proposta de revisão de suas estruturas, 
observando os seguintes critérios: 

I - eliminação de superposições e fragmentações de 
ações; 

II - redução de custos; e 

III - redução de níveis hierárquicos e aumento da 
amplitude de comando. 

§ 1.º Na revisão das estruturas, os ministérios deverão 
reduzir em pelo menos dez por cento a despesa com a 
remuneração dos cargos em comissão e funções de confiança, 
mediante ajuste nos seus respectivos quantitativos e níveis. 

§ 2.º Para os fins previstos no § 1.º, serão considerados 
na despesa de cada Ministério e órgão da Presidência da 
República os cargos em comissão e funções de confiança, vagos 
e ocupados, em 31 de dezembro de 2002, e os cargos extintos, 
criados ou transformados pela Medida Provisória n.º 103, de 
2003, e que integram, inclusive, as estruturas das autarquias e 
fundações vinculadas.
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§ 3.º O cálculo da redução da despesa deverá tomar como 
referência o custo unitário efetivo dos cargos em comissão e 
das funções de confiança, expresso em DAS-Unitários, conforme 
dispõe no Anexo II, ou o valor unitário equivalente para as 
Funções Comissionadas Técnicas e Funções Gratificadas e 
Gratificações de Representação e demais funções de confiança 
que não integram o Grupo de Direção e Assessoramento 
Superiores (DAS). 

Art. 7.º Deverão apresentar ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, até 31 de janeiro de 2ºº3, propostas de 
estrutura regimental e de quadros de cargos em comissão e 
funções de confiança, observados os critérios referidos nos incisos 
I e III do art. 6.º, os seguintes órgãos: 

I - Assessoria Especial do Presidente da República; 

II - Casa Civil da Presidência da República; 

III - Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de 
Segurança Alimentar e Combate à Fome; 

IV - Gabinete Pessoal da Presidência da República; 

V - Ministério das Cidades; 

VI - Ministério da Assistência e Promoção Social; 

VII - Ministério do Esporte; 

VIII - Ministério do Turismo; 

IX - Porta-Voz da Presidência da República; 

X - Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão 
Estratégica da Presidência da República; 

XI - Secretaria de Imprensa e Divulgação da Presidência 
da República; 
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XII - Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da 
Presidência da República; 

XIII - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 
da Presidência da República; 

XIV - Secretaria Especial do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da 
República; 

XV - Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República; e 

XVI - Secretaria-Geral da Presidência da República. 

Art. 8.º O Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão promoverá a análise técnica das propostas de estruturas 
de que tratam os arts. 6.º e 7.º conjuntamente com a Casa 
Civil, encaminhando-as à aprovação do Presidente da República. 

Art. 9.º O Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, por intermédio de sua Secretaria de Gestão, é o 
responsável pela orientação técnica dos ministérios na revisão 
de suas estruturas. 

Art. 10. Fica vedado, até a publicação das estruturas 
regimentais dos Ministérios e órgãos da Presidência da República, 
autarquias e fundações de que trata o art. 5.º da Medida 
Provisória n.º 103, de 1.º de janeiro de 2003, o provimento dos 
cargos em comissão integrantes da reserva técnica de cargos 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou que, 
em virtude do encerramento de prazo de destinação 
temporária, retornem àquela reserva. 

Parágrafo único. A vedação de que trata o caput destina-
se a dar cumprimento ao contido nos arts. 47 e 48 da Medida 
Provisória no 103, de 2003. 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Art. 12. Fica revogado o Decreto n.º 1.515, de 6 de junho 
de 1995. 

Brasília, 1.º de janeiro de 2003; 182.º da Independência e 
115.º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
José Dirceu de Oliveira e Silva 
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ANEXO C – Decreto n.º 4.176, de 28 de Março 
de 2002

Estabelece normas e diretrizes para a 
elaboração, a redação, a alteração, a 
consolidação e o encaminhamento ao 
Presidente da República de projetos de 
atos normativos de competência dos 
órgãos do Poder Executivo Federal, e 
dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", 
da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar n.º 95, de 26 de fevereiro de 1998, 

DECRETA:

Objeto e Âmbito de Aplicação 

Art. 1.º Este Decreto estabelece normas e diretrizes para 
a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação de atos 
normativos a serem encaminhados ao Presidente da República 
pelos ministérios e órgãos da estrutura da Presidência da 
República. 

Parágrafo único. Consideram-se atos normativos para 
efeitos deste Decreto as leis, as medidas provisórias e os 
decretos.
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TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES 

Capítulo I 
DA NUMERAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 

Leis

Art. 2.º As leis complementares, ordinárias e delegadas 
terão numeração seqüencial em continuidade às séries iniciadas 
em 1946. 

Medidas Provisórias 

Art. 3.º As medidas provisórias terão numeração 
seqüencial, iniciada a partir da publicação da Emenda 
Constitucional n.º 32, de 11 de setembro de 2001. 

Decretos

Art. 4.º Somente os decretos de caráter normativo terão 
numeração, que se dará seqüencialmente em continuidade às 
séries iniciadas em 1991. 

§ 1.º Os decretos pessoais e os de provimento ou de 
vacância de cargo público serão identificados apenas pela data. 

§ 2.º Os demais decretos serão identificados pela data e 
pela ementa, elaborada na forma do art. 6.º. 
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Capítulo II 
DA ELABORAÇÃO, DA ARTICULAÇÃO, DA REDAÇÃO 

E DA ALTERAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS

Seção I 
Das Regras Gerais de Elaboração 

Estrutura

Art. 5.º O projeto de ato normativo será estruturado em 
três partes básicas: 

I - parte preliminar, com a epígrafe, a ementa, o 
preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de 
aplicação das disposições normativas; 

II - parte normativa, com as normas que regulam o objeto 
definido na parte preliminar; e 

III - parte final, com as disposições sobre medidas 
necessárias à implementação das normas constantes da parte 
normativa, as disposições transitórias, se for o caso, a cláusula 
de vigência e a cláusula de revogação, quando couber. 

Art. 6.º A ementa explicitará, de modo conciso e sob a 
forma de título, o objeto do ato normativo. 

Objeto e Assunto

Art. 7.º O primeiro artigo do texto do projeto indicará o 
objeto e o âmbito de aplicação do ato normativo a ser editado. 

§ 1.º O âmbito de aplicação do ato normativo será 
estabelecido de forma específica, em conformidade com o 
conhecimento técnico ou científico da área respectiva.
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§ 2.º O projeto de ato normativo terá um único objeto, 
exceto quando se tratar de projeto de codificação. 

§ 3.º Os projetos de atos normativos não conterão matéria 
estranha ao objeto a que visa disciplinar, ou a este não vinculado 
por afinidade, pertinência ou conexão. 

Art. 8.º Idêntico assunto não será disciplinado por mais de 
um projeto de ato normativo da mesma espécie, salvo quando 
um se destinar, por remissão expressa, a complementar o 
outro, considerado básico. 

Art. 9.º Evitar-se-á projeto de ato normativo de caráter 
independente quando existir em vigor ato normativo que trate 
do mesmo assunto. 

Parágrafo único. Na hipótese do caput será preferível a 
inclusão dos novos dispositivos no texto do ato normativo em 
vigor. 

Autorização Legislativa

Art. 10. O projeto de lei não estabelecerá autorização 
legislativa pura ou incondicionada. 

Lei Penal

Art. 11. O projeto de lei penal manterá a harmonia da 
legislação em vigor sobre a matéria, mediante: 

I - a compatibilização das novas penas com aquelas já 
existentes, tendo em vista os bens jurídicos protegidos e a 
semelhança dos tipos penais descritos; e 

II - a definição clara e objetiva de crimes. 

Parágrafo único. A formulação de normas penais em 
branco deverá ser evitada. 
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Lei Tributária

Art. 12. No projeto de lei ou de medida provisória que 
institua ou majore tributo, serão observados os princípios da 
irretroatividade e da anterioridade tributárias, estabelecidas, 
respectivamente, nas alíneas "a" e "b" do inciso III do art. 150 
da Constituição. 

Parágrafo único. O disposto no caput, quanto ao princípio 
da anterioridade tributária, não se aplicará aos projetos que 
visem à majoração dos impostos previstos nos arts. 153, incisos 
I, II, IV e V, e 154, inciso II, da Constituição. 

Art. 13. No projeto de lei ou de medida provisória que 
institua ou majore contribuição social, incluir-se-á dispositivo 
com a previsão de cobrança do tributo somente após noventa 
dias da data da publicação do ato normativo. 

Art. 14. No projeto de lei ou de medida provisória que 
institua ou majore taxa, o valor do tributo deverá ser 
proporcional ao custo do serviço público prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição. 

Lei Processual

Art. 15. As manifestações da Advocacia-Geral da União 
serão obrigatórias quando se tratar de projeto de lei processual. 

Regulamentação de Lei ou de Medida Provisória

Art. 16. Os projetos de atos normativos regulamentares 
não estabelecerão normas que ampliem ou reduzam o âmbito de 
aplicação da lei ou da medida provisória a ser regulamentada ou 
que sejam estranhas ao seu objeto.
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Decreto Autônomo 

Art. 17. Serão disciplinadas exclusivamente por decretos 
as matérias sobre: 

I - extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; 
e

II - organização e funcionamento da administração 
federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação 
ou extinção de órgãos públicos. 

§ 1.º O projeto de decreto que dispuser sobre extinção de 
funções ou cargos públicos, quando vagos, não disciplinará 
nenhuma outra matéria. 

§ 2.º O projeto de decreto que tratar da matéria referida 
no inciso II do caput não deverá regulamentar disposições de lei 
ou de medida provisória. 

§ 3.º Quando impossível ou inconveniente a observância 
do disposto no § 2.º, os dispositivos que tratam da matéria 
referida no inciso II do caput serão separados daqueles que têm 
natureza regulamentar e agrupados por meio de especificação 
temática do seu conteúdo. 

Remissão a Normas 

Art. 18. A remissão a normas de outros atos normativos 
far-se-á, de preferência, mediante explicitação mínima de seu 
conteúdo e não apenas por meio da citação do dispositivo. 

Vigência e Contagem de Prazo 

Art. 19. O texto do projeto indicará de forma expressa a 
vigência do ato normativo.
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§ 1.º A cláusula "entra em vigor na data de sua 
publicação" somente será utilizada nos projetos de ato 
normativo de menor repercussão. 

§ 2.º Nos projetos de ato normativo de maior 
repercussão, será: 

I - estabelecido período de vacância razoável para que 
deles se tenha amplo conhecimento; e 

II - utilizada a cláusula "esta lei entra em vigor após 
decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial". 

Art. 20. A contagem do prazo para entrada em vigor dos 
atos normativos que estabeleçam período de vacância far-se-á 
incluindo a data da publicação e o último dia do prazo, entrando 
em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral. 

Cláusula de Revogação

Art. 21. A cláusula de revogação relacionará, de forma 
expressa, todas as disposições que serão revogadas com a 
entrada em vigor do ato normativo proposto. 

Seção II 
Da Articulação

Art. 22. Os textos dos projetos de ato normativo 
observarão as seguintes regras: 

I - a unidade básica de articulação é o artigo, indicado 
pela abreviatura "Art.", seguida de numeração ordinal até o nono 
e cardinal, acompanhada de ponto, a partir do décimo; 

II - a numeração do artigo é separada do texto por dois 
espaços em branco, sem traços ou outros sinais;
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III - o texto do artigo inicia-se com letra maiúscula e 
termina com ponto ou, nos casos em que se desdobrar em 
incisos, com dois-pontos; 

IV - o artigo desdobra-se em parágrafos ou em incisos e o 
parágrafo, em incisos; 

V - o parágrafo único de artigo é indicado pela expressão 
"Parágrafo único", seguida de ponto e separada do texto 
normativo por dois espaços em branco; 

VI - os parágrafos de artigo são indicados pelo símbolo 
"§", seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal, 
acompanhada de ponto, a partir do décimo; 

VII - a numeração do parágrafo é separada do texto por 
dois espaços em branco, sem traços ou outros sinais; 

VIII - o texto do parágrafo único e dos parágrafos inicia-se 
com letra maiúscula e termina com ponto ou, nos casos em que 
se desdobrar em incisos, com dois-pontos; 

IX - os incisos são indicados por algarismos romanos 
seguidos de hífen, o qual é separado do algarismo e do texto 
por um espaço em branco; 

X - o texto do inciso inicia-se com letra minúscula, salvo 
quando se tratar de nome próprio, e termina com: 

a) ponto-e-vírgula; 

b) dois pontos, quando se desdobrar em alíneas; ou 

c) ponto, caso seja o último. 

XI - o inciso desdobra-se em alíneas, indicadas com letra 
minúscula seguindo o alfabeto e acompanhada de parêntese, 
separado do texto por um espaço em branco; 
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XII - o texto da alínea inicia-se com letra minúscula, salvo 
quando se tratar de nome próprio, e termina com: 

a) ponto-e-vírgula; 

b) dois pontos, quando se desdobrar em itens; ou 

c) ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou 
parágrafo. 

XIII - a alínea desdobra-se em itens, indicados por 
algarismos arábicos, seguidos de ponto e separados do texto 
por um espaço em branco; 

XIV - o texto do item inicia-se com letra minúscula, salvo 
quando se tratar de nome próprio, e termina com: 

a) ponto-e-vírgula; ou 

b) ponto, caso seja o último e anteceda artigo ou 
parágrafo. 

XV - o agrupamento de artigos pode constituir subseção; 
o de subseções, seção; o de seções, capítulo; o de capítulos, 
título; o de títulos, livro; e o de livros, parte; 

XVI - os capítulos, os títulos, os livros e as partes são 
grafados em letras maiúsculas e identificados por algarismos 
romanos; 

XVII - a parte pode subdividir-se em parte geral e parte 
especial, ou em partes expressas em numeral ordinal, por 
extenso; 

XVIII - as subseções e seções são indicadas por 
algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e postas 
em negrito; 

XIX - os agrupamentos referidos no inciso XV, podem 
também serem subdivididos em "Disposições Prelimi- 
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nares", "Disposições Gerais", "Disposições Finais" e "Disposições 
Transitórias"; 

XX - utiliza-se um espaço simples entre capítulos, seções, 
artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens; 

XXI - o texto deve ter dezoito centímetros de largura, com 
margem esquerda de dois centímetros e direita de um, ser 
digitado em "Times New Roman", corpo 12, em papel de tamanho 
A4 (vinte e nove centímetros e quatro milímetros por vinte e um 
centímetros);

XXII - as palavras e as expressões em latim ou em outras 
línguas estrangeiras são grafadas em negrito; 

XXIII - a epígrafe, formada pelo título designativo da espécie 
normativa e pela data de promulgação, é grafada em letras 
maiúsculas, sem negrito, de forma centralizada; e 

XXIV - a ementa é alinhada à direita, com nove centímetros 
de largura. 

Seção III 
Da Redação 

Art. 23. As disposições normativas serão redigidas com 
clareza, precisão e ordem lógica, observado o seguinte: 

I - para a obtenção da clareza: 

a) usar as palavras e as expressões em seu sentido 
comum, salvo quando a norma versar sobre assunto 
técnico, hipótese em que se pode empregar a 
nomenclatura própria da área em que se está 
legislando; 

b) usar frases curtas e concisas; 

c) construir as orações na ordem direta, evitando 
preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis; 
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d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o 
texto das normas legais, de preferência o tempo 
presente ou o futuro simples do presente; e 

e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, 
evitando os abusos de caráter estilístico; 

II - para a obtenção da precisão: 

a) articular a linguagem, técnica ou comum, com 
clareza, de modo que permita perfeita 
compreensão do objetivo, do conteúdo e do 
alcance do ato normativo;

b) expressar a idéia, quando repetida no texto, por 
meio das mesmas palavras, evitando o emprego de 
sinonímia com propósito meramente estilístico;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
confira duplo sentido ao texto;

d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e 
significado na maior parte do território nacional, 
evitando o uso de expressões locais ou regionais;

e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado 
o princípio de que a primeira referência no texto seja 
acompanhada de explicitação de seu significado;

f) indicar, expressamente, o dispositivo objeto de 
remissão, por meio do emprego da abreviatura 
"art." seguida do correspondente número, ordinal ou 
cardinal;

g) utilizar as conjunções "e" ou "ou" no penúltimo 
inciso, alínea ou item, conforme a seqüência de 
dispositivos seja, respectivamente, cumulativa ou 
disjuntiva;

h) grafar por extenso quaisquer referências a 
números e percentuais, exceto data, número de ato
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normativo e casos em que houver prejuízo para a 
compreensão do texto; 

i) expressar valores monetários em algarismos 
arábicos, seguidos de sua indicação por extenso, 
entre parênteses; 

j) empregar nas datas as seguintes formas: 

1. 4 de março de 1998 e não 04 de março de 1998; e 

2. 1.º de maio de 1998 e não 1 de maio de 1998; 

l) grafar a remissão aos atos normativos das seguintes 
formas: 

1. Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na 
ementa, no preâmbulo, na primeira remissão e na 
cláusula de revogação; e 

2. Lei n.º 8.112, de 1990, nos demais casos; e 

m) grafar a indicação do ano sem o ponto entre as 
casas do milhar e da centena; 

III - para a obtenção da ordem lógica: 

a) reunir sob as categorias de agregação – subseção, 
seção, capítulo, título e livro – apenas as disposições 
relacionadas com a matéria nelas especificada; 

b) restringir o conteúdo de cada artigo a um único 
assunto ou princípio; 

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos 
complementares à norma enunciada no caput do
artigo e as exceções à regra por este estabelecida; e 

d) promover as discriminações e enumerações por 
meio dos incisos, das alíneas e dos itens.
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Seção IV 
Da Alteração

Art. 24. A alteração de atos normativos far-se-á mediante: 

I - reprodução integral em um só texto, quando se tratar 
de alteração considerável; 

II - revogação parcial; ou 

III - substituição, supressão ou acréscimo de dispositivo. 

Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso III, serão 
observadas as seguintes regras: 

I - a numeração dos dispositivos alterados não pode ser 
modificada; 

II - é vedada toda renumeração de artigos e de unidades 
superiores a artigo, referidas no inciso XV do art. 22, devendo ser 
utilizados, separados por hífen, o número do artigo ou da 
unidade imediatamente anterior e as letras maiúsculas, em 
ordem alfabética, tantas quantas forem necessárias para 
identificar os acréscimos; 

III - é permitida a renumeração de parágrafos, incisos, 
alíneas e itens, desde que seja inconveniente o acréscimo da 
nova unidade ao final da seqüência; 

IV - é vedado o aproveitamento de número ou de letra de 
dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal ou cuja execução tenha sido suspensa 
pelo Senado Federal com fundamento no art. 52, inciso X, da 
Constituição; 

V - nas publicações subseqüentes do texto integral do ato 
normativo, o número ou a letra de dispositivo revo- 
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gado, vetado, declarado inconstitucional ou cuja execução tenha 
sido suspensa devem ser acompanhados tão-somente das 
expressões "revogado", "vetado", "declarado inconstitucional, em 
controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal", ou 
"execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, 
X, da Constituição Federal"; 

VI - nas hipóteses do inciso V, devem ser inseridas na 
publicação notas de rodapé explicitando o dispositivo e a lei de 
revogação, a mensagem de veto do Presidente da República, a 
decisão declaratória de inconstitucionalidade proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal ou a resolução de suspensão da 
execução do dispositivo editada pelo Senado Federal; e 

VII - o artigo com alteração de redação, supressão ou 
acréscimo no caput ou em seus desdobramentos deve ser 
identificado, somente ao final da última unidade, com as letras 
"NR" maiúsculas, entre parênteses. 

Art. 25. O projeto que alterar significativamente ato 
normativo existente conterá, ao final de seu texto, artigo 
determinando a republicação do ato normativo alterado, com as 
modificações nele realizadas desde a sua entrada em vigor. 

Capítulo III 
DA CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 

Definição de Consolidação da Legislação Federal 

Art. 26. As leis federais serão reunidas em codificações e 
consolidações, compostas por volumes com as matérias 
conexas ou afins, constituindo em seu todo a Consolidação da 
Legislação Federal. 
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Parágrafo único. A consolidação consistirá na reunião de 
todas as leis pertinentes a determinada matéria em um único 
diploma legal, com a revogação formal das leis incorporadas à 
consolidação e sem modificação do alcance nem interrupção da 
força normativa dos dispositivos consolidados. 

Alterações Admitidas

Art. 27. Preservado o conteúdo normativo original dos 
dispositivos consolidados, os projetos de lei de consolidação 
conterão apenas as seguintes alterações: 

I - introdução de novas divisões do texto legal básico; 

II - diferente colocação e numeração dos artigos 
consolidados;

III - fusão de dispositivos repetitivos ou de valor 
normativo idêntico; 

IV - atualização da denominação de órgãos e de 
entidades da Administração Pública Federal; 

V - atualização de termos e de modos de escrita 
antiquados; 

VI - atualização do valor de multas e de penas 
pecuniárias, com base em indexador padrão; 

VII - eliminação de ambigüidades decorrentes do mau uso 
do vernáculo; 

VIII - homogeneização terminológica do texto; 

IX - supressão de dispositivos declarados inconstitucionais 
pelo Supremo Tribunal Federal, observada, no que couber, a 
suspensão pelo Senado Federal de execução de dispositivos, na 
forma do art. 52, inciso X, da Constituição;
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X - supressão de dispositivos não recepcionados pela 
Constituição em vigor; 

XI - declaração expressa de revogação de dispositivos 
implicitamente revogados por leis posteriores; e 

XII - declaração expressa de revogação de dispositivos de 
leis temporárias cuja vigência tenha expirado. 

§ 1.º As providências a que se referem os incisos IX, X, XI 
e XII serão expressamente fundamentadas, com a indicação 
precisa das fontes de informação que lhes serviram de base. 

§ 2.º Os dispositivos de leis temporárias ainda em vigor à 
época da consolidação serão incluídos na parte das disposições 
transitórias. 

Art. 28. Admitir-se-á projeto de lei de consolidação 
destinado exclusivamente à: 

I - declaração de revogação de leis e de dispositivos 
implicitamente revogados ou cuja eficácia ou validade encontre-
se completamente prejudicada; ou 

II - inclusão de dispositivos ou diplomas esparsos em leis 
preexistentes, revogando-se as disposições assim consolidadas 
nos termos do parágrafo único do art. 26. 

Matriz de Consolidação

Art. 29. Considera-se matriz de consolidação a lei geral 
básica, à qual se integrarão os demais atos normativos de 
caráter extravagante que disponham sobre matérias conexas ou 
afins àquela disciplinada na matriz. 

Art. 30. Leis complementares e leis ordinárias não 
poderão ser consolidadas em uma mesma matriz. 
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Medida Provisória

Art. 31. Não serão objeto de consolidação as medidas 
provisórias ainda não convertidas em lei. 

Decretos 

Art. 32. Na consolidação dos decretos observar-se-á o 
disposto nos arts. 27 e 28. 

TÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES AUTÔNOMAS 

Capítulo I 
DA COMPETÊNCIA PARA PROPOR E PARA EXAMINAR 

OS PROJETOS DE ATOS NORMATIVOS

Órgãos Proponentes 

Art. 33. Compete aos ministérios e aos órgãos da 
estrutura da Presidência da República a proposição de atos 
normativos, observadas as suas respectivas áreas de 
competências. 

Casa Civil da Presidência da República

Art. 34. Compete à Casa Civil da Presidência da República: 

I - examinar a constitucionalidade, a legalidade, o mérito, 
a oportunidade e a conveniência política das propostas de 
projeto de ato normativo; 

II - decidir sobre a ampla divulgação de texto básico de 
projeto de ato normativo de especial significado político ou 
social, até mesmo por meio da Rede Mundial de Computadores 
ou mediante a realização de audiência pú- 
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blica, tudo com o objetivo de receber sugestões de órgãos, 
entidades ou pessoas; 

III - supervisionar a elaboração dos projetos de atos 
normativos e, no tocante à iniciativa do Poder Executivo, 
solicitar a participação dos órgãos competentes nos casos de: 

a) declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo 
Tribunal Federal, em ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão; e 

b) deferimento de mandado de injunção pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

IV - na hipótese de regulamentação exigida por lei, instar 
os Ministérios e os órgãos da estrutura da Presidência da 
República ao cumprimento dessa determinação; e 

V - zelar pela fiel observância dos preceitos deste Decreto, 
podendo devolver aos órgãos de origem os atos em desacordo 
com as suas normas. 

Análise de Mérito 

Art. 35. Compete à Subchefia de Coordenação da Ação 
Governamental da Casa Civil: 

I - examinar os projetos quanto ao mérito, à oportunidade 
e à conveniência política, mesmo no tocante à compatibilização 
da matéria neles tratada com as políticas e diretrizes 
estabelecidas pelas Câmaras do Conselho de Governo; 

II - articular com os órgãos interessados para os ajustes 
necessários nos projetos de atos normativos; e 

III - solicitar informações, quando julgar conveniente, a 
outros ministérios e a órgãos da Administração Pública Federal, 
para instruir o exame dos atos normativos sujeitos à apreciação 
do Presidente da República.
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Parágrafo único. No caso do inciso III, os ministérios e os 
órgãos da Administração Pública Federal que não participaram da 
elaboração do projeto deverão examinar a matéria objeto da 
consulta, impreterivelmente, no prazo fixado pela Subchefia de 
Coordenação da Ação Governamental da Casa Civil, sob pena de 
concordância tácita com a proposta de ato normativo. 

Análise Jurídica

Art. 36. Compete à Subchefia para Assuntos Jurídicos da 
Casa Civil emitir parecer final sobre a constitucionalidade e 
legalidade dos projetos de ato normativo, observadas as 
atribuições do Advogado-Geral da União previstas no art. 4.º da 
Lei Complementar n.º 73, de 10 de fevereiro de 1993. 

Capítulo II 
DO ENCAMINHAMENTO E DO EXAME DOS PROJETOS 

DE ATO NORMATIVO 

Encaminhamento de Projetos

Art. 37. As propostas de projetos de ato normativo serão 
encaminhadas à Casa Civil por meio eletrônico, com observância 
do disposto no Anexo I, mediante exposição de motivos do titular 
do órgão proponente, à qual se anexarão: 

I - as notas explicativas e justificativas da proposição, em 
consonância com o Anexo II; 

II - o projeto do ato normativo; e 

III - o parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, a 
legalidade e a regularidade formal do ato normativo proposto, 
elaborado pela Consultoria Jurídica ou pelo órgão de 
assessoramento jurídico do proponente. 

§ 1.º A exposição de motivos e o parecer jurídico 
conclusivo serão assinados eletronicamente. 
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§ 2.º A proposta que tratar de assunto relacionado a dois 
ou mais órgãos será elaborada conjuntamente. 

§ 3.º Na hipótese do § 2.º e sem prejuízo do disposto no 
caput, os titulares dos órgãos envolvidos assinarão a exposição 
de motivos, à qual se anexarão os pareceres conclusivos das 
Consultorias Jurídicas e dos órgãos de assessoramento jurídico 
de todos os proponentes. 

§ 4.º As Consultorias Jurídicas dos ministérios manterão 
permanente interlocução com a Consultoria-Geral da União na 
elaboração de projetos de atos normativos, inclusive enviando-
lhe cópia dos projetos encaminhados à Casa Civil. 

Exposições de Motivos 

Art. 38. A exposição de motivos deverá: 

I - justificar e fundamentar a edição do ato normativo, de 
tal forma que possibilite a sua utilização como defesa prévia em 
eventual argüição de inconstitucionalidade; 

II - explicitar a razão de o ato proposto ser o melhor 
instrumento normativo para disciplinar a matéria; 

III - apontar as normas que serão afetadas ou revogadas 
pela proposição; 

IV - indicar a existência de prévia dotação orçamentária, 
quando a proposta demandar despesas; e 

V - demonstrar, objetivamente, a relevância e a urgência 
no caso de projeto de medida provisória. 

Projeto de Medida Provisória 

Art. 39. Os projetos de medida provisória somente  
serão apreciados pela Presidência da República quando 
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devidamente demonstradas a relevância e a urgência da 
matéria objeto da proposta. 

Art. 40. Não será disciplinada por medida provisória 
matéria: 

I - relativa a: 

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos 
políticos e direito eleitoral; 

b) direito penal, processual penal e processual civil; 

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
a carreira e a garantia de seus membros; e 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orça-
mento e créditos adicionais e suplementares, ressalvada 
a hipótese de abertura de crédito extraordinário, prevista 
no art. 167, § 3.º, da Constituição. 

II - que vise à detenção ou ao seqüestro de bens, de 
poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro; 

III - reservada a lei complementar; 

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo 
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente 
da República; e 

V - que possa ser aprovada dentro dos prazos 
estabelecidos pelo procedimento legislativo de urgência previsto 
na Constituição. 

§ 1.º Caso se verifique demora na apreciação de projetos 
de lei de iniciativa do Poder Executivo, poderá o órgão 
competente, configuradas a relevância e a urgência, propor a 
edição de medida provisória. 

§ 2.º É vedada a adoção de medida provisória na 
regulamentação de artigo da Constituição cuja redação te- 
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nha sido alterada por meio de emenda promulgada a partir de 
1.º de janeiro de 1995 até 11 de setembro de 2001. 

Rejeição de Proposta 

Art. 41. O ato normativo, objeto de parecer contrário da 
Casa Civil quanto à legalidade, à constitucionalidade ou ao 
mérito, será devolvido ao órgão de origem com a justificativa do 
não-seguimento da proposta. 

Capítulo III 
DAS COMISSÕES E DO PROCEDIMENTO 

DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 

Coordenação das Consolidações 

Art. 42. Até o prazo de trinta dias a contar da publicação 
deste Decreto, o Chefe da Casa Civil instituirá Grupo Executivo 
de Consolidação dos Atos Normativos, com a atribuição de 
coordenar e implementar os trabalhos de consolidação dos atos 
normativos no âmbito do Poder Executivo. 

§ 1.º O Grupo Executivo de que trata o caput: 

I - terá como supervisor o Subchefe para Assuntos 
Jurídicos da Casa Civil; e 

II - será composto por, no mínimo, cinco membros. 

§ 2.º O Grupo Executivo terá como coordenador-executivo 
um bacharel em Direito em exercício na Subchefia para 
Assuntos Jurídicos da Casa Civil e um de seus membros será 
integrante de carreira jurídica da Advocacia-Geral da União. 

§ 3.º Os membros do Grupo Executivo terão dedicação 
exclusiva à coordenação e à implementação dos trabalhos de 
consolidação dos atos normativos, sendo-lhes assegurado pela 
Casa Civil o apoio técnico e administrativo necessário para o 
cumprimento de suas atribuições.
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Comissões Permanentes de Consolidação e 
Revisão de Atos Normativos

Art. 43. Até o prazo de trinta dias a contar da publicação 
deste Decreto, os ministérios e os órgãos da estrutura da 
Presidência da República instituirão Comissões Permanentes de 
Consolidação e Revisão de Atos Normativos, com a atribuição 
de proceder ao levantamento dos atos normativos pertinentes à 
sua esfera de atuação e das entidades a eles vinculadas, com 
vistas a consolidar os textos legais. 

§ 1.º As Comissões Permanentes de Consolidação e 
Revisão de Atos Normativos serão compostas por, no mínimo, 
quatro membros, terão como coordenador um bacharel em 
Direito e um de seus membros será integrante de carreira 
jurídica da Advocacia-Geral da União. 

§ 2.º Nos ministérios, o coordenador será escolhido entre 
os bacharéis em Direito em exercício na respectiva Consultoria 
Jurídica. 

§ 3.º A Comissão Permanente de Consolidação e Revisão 
de Atos Normativos do Ministério da Justiça, além das matérias 
que lhe são diretamente afetas, terá competência residual para 
todas as matérias legais não incluídas na esfera específica dos 
demais ministérios e dos órgãos da estrutura da Presidência da 
República. 

§ 4.º Observado o disposto no caput e no § 1.º, as 
autarquias, fundações e empresas públicas instituirão 
Subcomissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos 
Normativos, cujos trabalhos serão submetidos às Co-missões 
Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos dos 
ministérios e dos órgãos da estrutura da Presidência da 
República aos quais estão vinculadas. 

§ 5.º Os membros das comissões e das subcomissões de 
que trata este artigo deverão dedicar-se exclusivamente aos 
trabalhos de consolidação dos atos normativos. 
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§ 6.º Constatada a necessidade de alteração de mérito na 
legislação vigente, a Comissão Permanente de Consolidação e 
Revisão de Atos Normativos do respectivo ministério ou órgão 
da estrutura da Presidência da República proporá o 
encaminhamento de projeto de lei específico e independente do 
projeto de consolidação. 

Comissões de Especialistas 

Art. 44. Poderá ser instituída comissão de especialistas, 
escolhidos entre juristas de notável conhecimento sobre 
determinada área, para elaborar projetos de consolidação em 
matérias que exijam maior nível de especialização. 

Comissões Mistas 

Art. 45. Para a consolidação de leis que estejam na esfera 
de atuação de dois ou mais ministérios ou órgãos da estrutura 
da Presidência da República, o Grupo Executivo de Consolidação 
dos Atos Normativos da Casa Civil definirá a competência para a 
realização do trabalho de consolidação ou a instituição de grupo 
de trabalho misto, podendo ser desmembrada a lei de uso 
interministerial, para aglutinação em diferentes matrizes de 
consolidação, conforme a matéria específica a ser tratada. 

Encaminhamento dos Projetos de Lei de 
Consolidação 

Art. 46. As Comissões e as Subcomissões Permanentes de 
Consolidação e Revisão de Atos Normativos realizarão os 
trabalhos de consolidação de acordo com os parâmetros, os 
prazos e a apresentação gráfica definidos pelo Grupo Executivo 
de Consolidação dos Atos Normativos da Casa Civil. 

§ 1.º Após a conclusão dos trabalhos de consolidação, 
serão eles encaminhados, com a respectiva exposição de 
motivos, ao Grupo Executivo de Consolidação dos Atos 
Normativos da Casa Civil, para revisão final. 
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§ 2.º Realizada a revisão final, o Grupo Executivo de 
Consolidação dos Atos Normativos submeterá o trabalho de 
consolidação à Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, 
para emissão de parecer final sobre a matéria. 

Fundamentação dos Projetos de Consolidação 

Art. 47. Ao projeto de consolidação será anexada a 
fundamentação de todas as supressões ou alterações realizadas 
nos textos dos atos normativos consolidados. 

Art. 48. A justificação básica das alterações indicará: 

I - o dispositivo da lei posterior que revogou 
expressamente a lei anterior; 

II - o dispositivo da lei posterior que estaria em conflito 
com a lei anterior, revogando-a implicitamente; 

III - o dispositivo da Constituição em vigor que estaria em 
conflito com a lei anterior, revogando-a implicitamente; 

IV - a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a 
inconstitucionalidade ou a revogação de dispositivo de lei; 

V - a resolução do Senado Federal que suspendeu a 
execução de lei na forma do art. 52, inciso X, da Constituição; e 

VI - as medidas provisórias ainda não convertidas que 
tratam da matéria consolidada. 

Solução de Controvérsias pela 
Advocacia-Geral da União 

Art. 49. As controvérsias existentes sobre a 
constitucionalidade ou a revogação tácita de dispositivos legais 
objeto de consolidação serão submetidas à Advocacia-Geral da 
União.
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Consulta Pública e Encaminhamento dos 
Projetos de Consolidação 

Art. 50. A critério do Chefe da Casa Civil, as matrizes de 
consolidação de leis federais já concluídas poderão ser 
divulgadas para consulta pública, por meio da Rede Mundial de 
Computadores, pelo prazo máximo de trinta dias. 

Parágrafo único. Findo o prazo da consulta pública e após 
a análise das sugestões recebidas, a versão final do projeto de 
consolidação será encaminhada ao Congresso Nacional. 

Consolidação de Decretos 

Art. 51. Concluída a consolidação dos decretos, a Casa 
Civil fará publicar no Diário Oficial da União a relação dos 
decretos em vigor. 

Capítulo IV 
DA SANÇÃO E DO VETO DE PROJETO DE LEI 

Art. 52. Na apreciação de projetos de lei, enviados pelo 
Congresso Nacional ao Presidente da República para sanção, 
compete à Secretaria de Assuntos Parlamentares da Secretaria-
Geral da Presidência da República solicitar aos Ministérios e aos 
demais órgãos da Administração Pública Federal as informações 
que julgar convenientes, para instruir o exame do projeto. 

§ 1.º Salvo determinação em contrário, os ministérios e 
demais órgãos da Administração Pública Federal examinarão o 
pedido de informações no prazo máximo de dez dias. 

§ 2.º Quando necessárias informações do Poder Judiciário 
e do Ministério Público, compete ao Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República solicitá-las, com indicação da data em 
que a proposta de sanção ou veto deve ser apresentada ao 
Presidente da República. 

§ 3.º A proposição de veto por inconstitucionalidade será 
fundamentada em afronta flagrante e inequívoca à Constituição. 
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§ 4.º A Secretaria de Assuntos Parlamentares da 
Secretaria-Geral da Presidência da República encaminhará à 
Advocacia-Geral da União cópia dos projetos de lei referidos no 
caput.

Capítulo V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Comissões Autorizadas pelo Presidente da 
República 

Art. 53. A criação de delegações, comissões, comitês ou 
grupos de trabalho, que dependa de autorização ou aprovação 
do Presidente da República, far-se-á: 

I - mediante exposição de motivos; ou 

II - por decreto, nos casos de a criação ter sido deter-
minada em lei ou em despacho do Presidente da República. 

§ 1.º A exposição de motivos, devidamente fundamentada 
e instruída com os anexos, indicará: 

I - a autoridade encarregada de presidir ou de coordenar 
os trabalhos; 

II - a composição do colegiado; e 

III - quando for o caso, os membros, o órgão encarregado 
de prestar apoio administrativo, a autoridade encarregada de 
estabelecer o regimento interno ou as normas de 
funcionamento, o custeio das despesas e o prazo de duração 
dos trabalhos. 

§ 2.º Terminado o prazo para a conclusão dos trabalhos, 
será obrigatória a apresentação de relatório circunstanciado das 
atividades desenvolvidas à Casa Civil ou à Câmara do Conselho 
de Governo de que trata o § 4.º. 

§ 3.º O decreto de criação dos colegiados referidos no 
caput não será numerado e conterá as indicações referidas no § 
1.º.
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§ 4.º As comissões, comitês ou grupos de trabalho serão 
vinculados a uma Câmara do Conselho de Governo sempre que 
tiverem por finalidade a elaboração de proposta de diretrizes e 
políticas públicas, ou a ação integrada de órgãos do governo. 

§ 5.º É vedada a divulgação, pelos membros dos 
colegiados criados na forma deste artigo, das discussões em 
curso ou dos resultados finais dos trabalhos, sem a prévia 
anuência das autoridades que propuseram a sua criação. 

§ 6.º Será obrigatória a participação da Advocacia-Geral 
da União nas delegações, comissões, comitês ou grupos de 
trabalho criados com a finalidade de elaborar sugestões ou 
propostas de atos normativos da competência ou iniciativa do 
Presidente da República. 

§ 7.º A participação de delegações, comissões, comitês ou 
grupos de trabalho na elaboração de propostas de atos 
normativos terminará com a apresentação dos trabalhos à 
autoridade que os tenha criado, os quais serão recebidos como 
sugestões, podendo ser aceitos, no todo ou em parte, alterados 
ou não considerados pela respectiva autoridade ou seus 
superiores, independentemente de notificação ou consulta aos 
seus autores. 

§ 8.º Serão considerados relevantes os serviços prestados 
pelos membros dos colegiados referidos neste artigo. 

Comissões para Elaboração de Projetos de Lei 

Art. 54. É facultada aos ministérios e aos órgãos da 
estrutura da Presidência da República a criação de comissões de 
especialistas para elaboração de projetos de atos normativos. 

§ 1.º 0 trabalho das comissões poderá ser acolhido, no 
todo ou em parte, ou alterado pela autoridade que os criou. 

§ 2.º Às comissões aplica-se o disposto nos §§ 5.º e 6.º 
do art. 53. 
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Divulgação de Projetos

Art. 55. Compete à Subchefia para Assuntos Jurídicos da 
Casa Civil divulgar, por meio da Rede Mundial de 
Computadores, os textos das medidas provisórias em vigor, da 
legislação básica e dos projetos de consolidação elaborados. 

Art. 56. Compete à Secretaria de Assuntos Parlamentares 
da Secretaria-Geral da Presidência da República divulgar, por 
intermédio da Rede Mundial de Computadores, os projetos de 
lei de iniciativa do Poder Executivo em tramitação no Congresso 
Nacional.

Republicação de Decretos

Art. 57. 0 Chefe da Casa Civil fica autorizado a ordenar a 
republicação de decretos: 

I - que tenham sofrido sucessivas alterações de co-
mandos normativos, com o fim de facilitar o conhecimento de 
seu conteúdo integral; ou 

II - regulamentadores de medidas provisórias que tenham 
sido convertidas em lei, para atualizar a sua fundamentação e 
as suas remissões. 

Retificação

Art. 58. A correção de erro material que não afete a 
substância do ato singular de caráter pessoal far-se-á mediante 
apostila. 

Elaboração dos Demais Atos Normativos do 
Poder Executivo

Art. 59. As disposições deste Decreto aplicam-se, no que 
couber, à elaboração dos demais atos normativos de 
competência dos órgãos do Poder Executivo. 
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Manual de Redação da Presidência da República 

Art. 60. As regras do Manual de Redação da Presidência 
da República aplicam-se, no que couber, à elaboração dos atos 
normativos de que trata este Decreto. 

Disposições Transitórias 

Art. 61. Enquanto não constituído o Grupo Executivo de 
Consolidação dos Atos Normativos de que trata o art. 42, as 
suas atribuições serão exercidas pela Subchefia para Assuntos 
Jurídicos da Casa Civil. 

Art. 62. Enquanto não constituídas as Comissões e as 
Subcomissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos 
Normativos de que trata o art. 43, as suas atribuições serão 
exercidas pelas Comissões de Consolidação e Revisão de Atos 
Normativos criadas pelos ministérios e pelos órgãos da 
estrutura da Presidência da República. 

Vigência 

Art. 63. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Revogações

Art. 64. Ficam revogados os Decretos n.os 2.954, de 29 de 
janeiro de 1999, 3.495, de 30 de maio de 2000, 3.585, de 5 de 
setembro de 2000, 3.723, de 10 de janeiro de 2001, e 3.930, 
de 19 de setembro de 2001. 

Brasília, 28 de março de 2002; 181.º da Independência e 
114.º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Parente
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ANEXO D – Decreto n.º 1.515, de 6 de Junho de 
1995

Dispõe sobre os parâmetros a serem 
observados para a criação, por 
transformação ou transferência de 
cargos em comissão ou funções 
gratificadas, estabelece regras para o 
acompanhamento da despesa com a 
remuneração dos mesmos e dá outras 
providências. 
(Revogado pelo Decreto n.º 
4.567/2003) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em 
vista o disposto na legislação em vigor, 

DECRETA: 

Art. 1.º Os processos de análise e aprovação de estruturas 
regimentais e de acompanhamento do gasto com remuneração 
de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito do 
Poder Executivo Federal, terão como valor de referência o custo 
unitário efetivo de remuneração dos cargos em comissão e 
funções gratificadas. 

Parágrafo único. Entende-se por custo unitário efetivo o 
valor correspondente ao desembolso médio, realizado pelo 
Tesouro Nacional, para a remuneração mensal de ocupante de 
cargo em comissão ou função gratificada, em seus diversos 
níveis.

Art. 2.º Para os fins previstos neste Decreto, será 
denominado DAS-Unitário o custo unitário efetivo 
correspondente ao Cargos em Comissão do Grupo de Direção e 
Assessoramento Superiores códigos DAS 101.1 e DAS 102.1.
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Art. 3.º As criações mediante transformação ou 
transferências de cargos em comissão ou funções gratificadas, 
no âmbito do Poder Executivo Federal, adotarão como 
referência os quantitativos equivalentes de DAS-Unitário, por 
nível de cargo ou função, constantes no Anexo a este Decreto. 

Art. 4.º Compete aos Ministros de Estado e aos dirigentes 
máximos dos órgãos da Presidência da República, autarquias e 
fundações, quando da nomeação ou designado de ocupantes 
para os cargos em comissão e funções gratificadas, zelar pela 
manutenção da despesa total com os referidos cargos e funções 
em nível equivalente ao quantitativo de DAS-Unitário alocado 
nas respectivas estruturas organizacionais. 

Art. 5.º Caberá ao Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado informar o quantitativo de DAS-Unitário 
alocado nos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional e submeter ao 
Presidente da República relatório periódico de acompanhamento 
da despesa com remuneração de cargos em comissão e funções 
gratificadas. 

Art. 6.º Sempre que a despesa com remuneração dos 
cargos em comissão e funções gratificadas dos órgãos e 
entidades referidos no art. 5.º exceder ao nível de despesa de 
que trata o art. 4.º, será o excedente compensado, 
obrigatoriamente, no trimestre subseqüente. 

Art. 7.º Concluído o processo de revisão e aprovação das 
estruturas regimentais dos Ministérios e órgãos da Presidência 
da República, o Ministro da Administração Federal e Reforma do 
Estado proporá ao Presidente da República a extinção dos 
cargos em comissão e funções gratificadas que venham a vagar 
em decorrência do processo de inventário dos extintos 
ministérios do Bem-Estar Social e da Integração Regional e das 
Fundações Legião Brasileira de Assistência e Centro Brasileiro 
para a Infância e Adolescência.
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Art. 8.º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 6 de junho de 1995; 174.º da Independência e 
107.º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Pedro Malan 
José Serra 
Luiz Carlos Bresser Pereira 
DOU 7/6/1995
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Anexo I 
(Decreto n.º 1.515, de 6/6/1995)

QUADRO DE CUSTOS UNITÁRIOS EFETIVOS DE 
REMUNERAÇÃO E QUANTITATIVO EQUIVALENTE DE 

DAS-UNITÁRIO
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