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l.a PARTE
INTRODUÇÃO

Excelentíssimo Senhor Ministro
Tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência o relatório
das atividades do Departamento de Administração deste Ministério, durante o passado exercício financeiro de 1947.
Elaborado, escrupulosamente, de acordo com as normas legais
que regem sua feitura, o presente relatório resultou muito mais
sucinto que os anteriores, não só porque julgo dever ser relatado
a Vossa Excelência apenas o essencial, a fim de que o acúmulo
de pormenores dispensáveis não perturbe a visão do conjunto, mas
também porque me coube narrar os fatos da gestão de meu antecessor, o que é sempre mais difícil do que falar daquilo que foi
realizado ou ideado sob nossa própria orientação.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência
js protestos de minha perfeita estima e distinta consideração. —
FLORIANO AUGUSTO RAMOS, Diretor do D.A.
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As finalidades e objetivos deste Departamento, comuns aos
demais Ministérios, já são sobejamente conhecidas por todos os
que possuem alguma idéia da estrutura da administração pública,
brasileira, nos últimos 10 (dez) anos; são todas aquelas e só
aquelas que se acham lapidarmente sintetizadas em rnais de um
texto legal relativo a este setor, v . g . , no arí. 1.° do Decreto-lei
n.° 9.759, de 5-9-46, que lhe define a competência:

lü

s

0
*^C

q

E
•*â
O

OTÍ

H
>f)
Z

3 — DEFINIÇÃO DAS FINALIDADES E OBJETIVOS
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"Ao Departamento de Administração (D. A . ) do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, como órgão central
de administração geral do Ministério, cabe promover ou
superintender a execução das atividades relativas a pessoal,
material, orçamento, organização, obras e comunicações". . .
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Decreto-lei n.° 2.650, de 1-10-40 — Cria o Departamento
de Administração, no Ministério da Justiça e Negócios Interiores,
e dá outras providências (Diário Oficial 3-10-40) .
Decreto-lei n.° 4.473, de 14-7-42 — Cria uma Tesouraria no
Departamento de Administração do Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, e dá outras providências (Diário Oficial de 16-7-42).
Decreto-lei n." 5.971, de 5-11-43 — Cria o Serviço de Documentação do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, e dá
outras providências (Transferiu para o S . D . J . a Biblioteca do
D. A. ) (Diário Oficial 8-11-43).
Decreto-lei n.° 6.751, de 29-7-44 — Dispõe sobre órgãos específicos de edifícios públicos dos Ministérios Civis. (Previu, em
cada Ministério Civil, um órgão específico de edifícios integrando
o Departamento de Administração, e determinou passasse a denominar-se Divisão de Obras, o Serviço de Obras do D. A. do M.
J. N . I . ) (Diário Oficial l -8-44) .
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Decreto-lei n." 9.759, de 5-9-46 — Dispõe sobre a competência do Departamento de Administração do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (Diário Oficial 6-9-46) .
Decreto-lei n.° 9.813, de 9-9-46 — Centraliza no Ministério da
Fazenda os pagamentos à conta de diversos Ministérios, dispõe
sobre o recolhimento da arrecadação federal, e dá outras providências. (Extinguiu a Tesouraria do D . A . do M . J . N . I . ) (Diário
Oficial 11-9-46).
Decreto n.° 21.826, de 5-9-46 - - Aprova o Regimento do
Departamento de Administração do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. (Diário Oficial 6-9-46).
5 — ESTRUTURA E POSIÇÃO HIERÁRQUICA
a)

Estrutura

A atual estrutura do Departamento de Administração, resultante de várias e pequenas transformações por que tem passado,
desde a criação, foi-lhe dada pelo seu Regimento, aprovado pelo
Decreto n.° 21.826, de 5-9-46, e modificado pelo Decreto-lei número 9.813, de 9-9-46 que lhe extinguiu a Tesouraria.
Eis o art. 2.° do Regimento:
"Àrt. 2.° O D.A. é constituído dos seguintes órgãos:
Divisão do Pessoal (D. P.)
Divisão do Material ( D . M . )
Divisão do Orçamento (D. O.)
Divisão de Obras (D. Ob.)
Serviço de Comunicações ( S . C . )
Portaria
Garage".
Ainda pela mesma lei interna, cada uma das Divisões e o
Serviço de Comunicações se subdividem em seções — últimas
unidades administrativas, aqui, de cunho legal — sendo que quaisquer outros desmembramentos ulteriores são de caráter extra-lcgem
exigidos ou aconselhados por uma indispensável distribuição de
tarefas. O anexo organograma proporcionará idéia mais exata e

completa da organização do D . A . As atribuições de cada setor
acham-se miuclamente discriminadas no Regimento.
Os arts. 26 a 31 especificam, com grande minúcia, as tarefas
da Divisão de Orçamento; eis a sua medula: elaborar a proposta
orçamentária do Ministério, procedendo, para isso, aos estudos
necessários a uma previsão mais exata, a um maior rendimento e
economia, assim corno acompanhar, atentamente, a execução da
Lei de Meios.
Através de três seções deve ela atingir o escopo a que se
destina:
Seção de Previsão Orçamentária (S. P. O . )
Seção de Controle da Execução Orçamentária ( S . C . O . )
Seção de Organização ( S . O . O . )
As da Divisão do Pessoal -- arts. 9.° a 18 -- talvez possam
resumir-se em algumas palavras:
"Aplicar ou, conforme o caso, orientar e fiscalizar a
aplicação, no Ministério, da legislação de pessoal". . .
e são executadas por sete seções:
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção
Seção

de Classificação e Lotação ( S . L . P . )
de Movimentação (S. M. P . )
de Direitos e Deveres ( S . D . P . )
de Cadastro (S. C. P . )
Financeira ( S . F . P . )
de Assistência Social (S. S. P . )
de Polícia Militar (S. P. P . )

À Divisão do Material compete :
"diretamente ou através de outros órgãos de material,
a execução, orientação, coordenarão e fiscalização de todas
as medidas de caráter técnico, administrativo, orçamentário e de controle, relativas a material, em todos os setores
do Ministério, qualquer que seja a natureza e a forma de
aplicação dos créditos"
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e mais os encargos constantes dos arts. 19 a 26, desempenhadas
por quatro seções:

Abrange três seções:
Seção de Recebimento e Expedição ( S . R . E . )
Seção de Arquivamento ( S . A . ) e
Seção de Orientação e Reclamações ( S . O . R . ) .

Seção Administrativa (S. A. M . )
Seção de Contabilidade ( S . C . M . )
Seção de Abastecimento ( S . A b . M . )
Seção de Aplicação e Recuperação (S.Ap. M . )

A portaria
"tem a seu cargo o asseio e vigilância do edifício-sede do
Ministério, com todos os seus pertences, e a execução e
direção do serviço de elevadores e dos demais que lhe
são pertinentes.
(art. 42)

A Divisão de Obras, em que se transformou, pelo Decretolei n.° 6.751, de 29-7-44, o antigo Serviço de Obras, tem sua competência definida nos arts. 31 a 35, dos quais o primeiro indicado
é a súmula:
"Art. 31. À D. Ob. compete, com relação aos
edifícios públicos, sob a jurisdição do Ministério, promover, executar e fiscalizar as medidas de ordem técnica,
administrativa e econômica, concernentes a obras e equipamentos .
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, consideram-se edifícios públicos sob a jurisdição do Ministério, aqueles onde estiverem instalados quaisquer dos
seus órgãos, embora de propriedade particular.
Art. 32.

A D. Db. compreende :

Seção Administrativa (S. A. Ob.) e
Seção Técnica ( S . T . O b . ) " .
Ao Serviço de Comunicações — arts. 35 a 40 — estão inerentes
as seguintes atribuições:
"I •—• receber, registrar, distribuir, expedir e arquivar
a correspondência das repartições localizadas no edifíciosede do Ministério;
II — atender ao público em seus pedidos de informações, bem tomo orientá-lo quanto ao modo de apresentar
solicitações, sugestões ou reclamações; e
III — superintender os serviços telefônicos do edifício-sede".

A Garage
"tem a seu cargo a guarda, conservação, reparação e registro dos veículos do Ministério",
(art. 44)
b)

Posição hierárquica

O D . A . , conforme disposição expressa do art. 1.° do Regimento, está "diretamente subordinado ao Ministro de Estado";
sua direção é exercida por um funcionário em comissão, sendo da
mesma modalidade de provimento os cargos dos Diretores de Divisão e do Chefe do Serviço de Comunicações. A Portaria funciona sob as ordens imediatas de um Chefe e a Garage, sob a de
um Encarregado, designados, assim como os Chefes das várias
Seções, para exercer essas funções gratificadas, por ato do Diretor
do Departamento.
Preceitua o Decreto-lei n.° 9.759, de 5-9-46, em seus artigos
2.° e 3.°:
"Ari. 2,° Os Serviços e Seções de Administração,
ou quaisquer outros órgãos que executem, exclusivamente,
atividades-meios, nas diversas repartições do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, funcionarão articulados
com o Departamento de Administração, formando sistema com este e recebendo, diretamente, de suas divisões,
no respectivo campo de ação, orientação sob a forma de
realizar os trabalhos que lhes são pertinentes.

Àrt. 3.° Todo expediente relativo às atividadesmeios do Ministério da Justiça e< Negócios Interiores será
endereçado aos órgãos do respectivo Departamento de
Administração".
Tais dispositivos, porém, não devem ser entendidos e, de fato,
não o são, de maneira rígida; pois o excesso de centralização congestiona o centro e estiola a periferia. Assim, aquelas Repartições de
maior desenvolvimento desfrutam de relativa independência para
suprirem as suas necessidades com respeito à administração geral,
v. g.: controlam, sozinhas, suas carreiras privativas; às que possuem
Tesouraria são redistribuídas certas verbas que aplicam à revelia
deste D.A.

2.» PARTE
l — SITUAÇÃO EM 1946
O ano de 1946 foi, para o D . A . , o das alterações e mudanças:
a) Mudança do Gabinete do Ministro para a rua do México;
i bem sabido que tais mudanças acarretam consigo, antes e depois,
um natural período de esterilidade; a saída do Gabinete, além de
significar acréscimo de trabalho para as Divisões do Material, de
Obras e para a Portaria, desviando-as de seus afazeres normais,
ocasionou nova localização de várias Seções.
b) a feitura e o advento da lei interna.
c) a promulgação da Constituição.
c?) a Justiça Eleitoral, ainda em grande atividade, valeu-se,
freqüentemente, dos servidores deste D. A.
Todas essas circunstâncias são fatores de queda de produção,
com a fase de espectativa que as antecede e a de adaptação que
as segue.
2 — PROGRAMA PARA 1947
Do relatório para 1946 consta o seguinte plano de trabalho para
o exercício de 1947, aqui resumido em seus principais itens:
Diretoria Geral — Organização do serviço interno de maneira
a dar maior incremento aos seus sistemas de informações e controle.
Divisão de Orçamento —• Aperfeiçoar o sistema de trabalho,
lio sentido de facilitar a execução dos seus encargos; orientar e
assistir os órgãos do Ministério no preparo das respectivas propostas orçamentárias; apreciar a real necessidade de créditos adicionais e alterações orçamentárias; controlar a execução do orçamento
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na parte referente à despesa do Ministério; organizar o cadastro
de entidades subvencionadas; fazer balanços mensais e de exercício, relativos à situação orçamentária das repartições do Ministério; pesquisar, por meio de levantamentos e estudos nas repartições, a fim de racionalizar, se necessário, as respectivas estruturas
e funcionamento, com o objetivo de obter maior rendimento com
menor custo na execução dos serviços.
Divisão do Pessoal — Preparar o almanaque dos funcionários
do Ministério; simplificar o processo de pagamento, em face de
modificações feitas pelo serviço de mecanização do mesmo; fazer
a relotação do pessoal; rever todas as tabelas de pessoal extranumerário, mensalista e diarista, e fazer sua publicação em um único
trabalho.
Divisão do Material - - Evitar suplementaç.ão dos créditos de
material; recuperar o material em desuso; examinar os inventários
de bens móveis e semoveníes das repartições, atualizando-os; conseguir maiores informes estatísticos relativos a material; intensificar à fiscalização de todo material de consumo destinado a presos
e menores; regularizar o registro de prazos e vencimentos das
prestações de contas dos responsáveis por adiantamentos.
Divisão de obras — Prosseguimento das seguintes obras :
escola para menores no Alto da Boa Vista, reforma e ampliação do
Supremo Tribunal Federal, edifício para o 16.° Distrito Policial,
edifício para o Depósito Público, conjunto de residências para os
funcionários da Colônia Penal Cândido Mendes.
3 — EXECUÇÃO DO PROGRAMA
I — CONSIDERAÇÕES DE ORDEM GERAL
Tendo 1946 sido ano de alterações, de natureza vária, mas
profundas algumas e que atingiram em cheio ao D. A . , no exercício
de 1947 procurou-se reconduzir a máquina administrativa à bitola
cia normalidade. Conseguiu-se em parte. O que não foi resolvido, foi encarado cie perto, de molde a se localizarem as falhas
e desajustes. A novidade de certas atribuições e normas de procedimento, oriundas quer da Constituição, quer do Regimento nov»,
já passou. Este ano foi, sobretudo, de adaptação.
Ã parte essas dificuldades, por sua natureza transitórias, mas
a cuja remoção foi dedicada a melhor das atenções deste Depar-

tamento, alguns Diretores e Chefes de serviço têm alegado, com
insistência, falta de pessoal. Tal queixa ainda não pode ser examinada bem perto, nem mesmo por ocasião da relotação dos funcionários, a que se procedeu em circunstâncias desfavoráveis, como
adiante se relatará; constará do programa para 1948.
As condições materiais continuam as mesmas dos anos anteriores. Uma tecla que, de algum tempo a esta parte, os relatórios têm ferido, sistematicamente, são as precárias instalações do
D. A.; prédio impróprio e pequeno, mobiliário e restante material
em muito mau estado. Enquanto perdurar o regime de economia
que o Governo se impôs, reconhecemos que não há probabilidade de
se obviar a tais deficiências, o que não impede sejam, mais uma vez,
apontadas.

II — UNIDADES, OPERAÇÕES E PROJETOS
a)

Direção do Departamento

O Gabinete do Diretor do D. A . , sendo o desembocadouro
obrigatório do volumoso expediente dos órgãos internos do Departamento, poderia contentar-se com ser somente isso, agindo apenas
mediata e indiretamente, porquanto aí já está um grande arsenal de
trabalho; daqui, partiram, entretanto, numerosas iniciativas e algumas realizações diretas.
As iniciativas constam das 123 (cento e vinte e três) Portarias e, sobretudo, dos 869 (oitocentos e sessenta e nove) Memorandos, expedidos em 1947. Sem dúvida, a maior parte das Portarias
é atinente a assuntos estudados nos diversos setores desta Repartição ou deles oriundos; todas, porém, ligam-se estreitamente ao
serviço, determinando providência ou regularizando situações.
Aproveitando-se trabalho anterior do Secretário do Diretor,
procedeu-se à adaptação do "Código de Assuntos", pelo sistema
decimal de Melvil Dewey, para o Serviço de Comunicações.
O material de consulta, fichado e classificado, ascendeu a
5.489 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove), entre leis, decretos, decisões administrativas, pareceres do D. A. S. P. e de outros
órgãos do Serviço Público. Tudo isto se encontra mais bem especificado nas tabelas anexas.
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Expediente encaminhado ao Ministro de Estado
Ante-projetos de Leis
Apostilas
Avisos

Papéis Arquivados na Diretoria Geral
16
15

••

Cartas Patentes
Circulares
Decretos nominais
Decretos numerados
Exposições de Motivos

355
55
4
939
74
456

Mensagens

25

Portarias

90

Processos com pareceres
Telegramas
Total

2.819
88

4.936

Total .

70

Cartas

14

Cartões

61

Cartas de Provisão

643

Memorandos

869

Notas

67

Ofícios

622
30
123

Processos despachados

3.160

Processos distribuídos

2.S10

Publicações

148

Telegramas

154

Total .

8.771

6.576

Legislação:
Decretos fichados e classificados
Leis fichadas e classificadas . . •
Total

Apostilas

Portarias

•

Fichártos

Papéis expedidos pela Diretoria Geral

Ordens de pagamento

6
176
50
84
118
3.505
411
867
79
399
102
120
484
175

Atas das reuniões do D . A
Boletim de produção
Cartas
Cartões
Diversos
Fichas
Guias do S . C .
Memorandos
Notas
Ofícios
Pareceres
Portarias
Publicações
Telegramas

476
161
637

Jurisprudência:
Pareceres do D . A . S . P . fichados e classificados
Processos do D. A.

1.501
3.351

Total

4.852

Total Geral

5.489

Mccanografia
Cópias
Fichas anotadas
Fichas utilizadas . . . .
Papéis dactilografados
Total

1.245
3.691
6.296
527
11.759

Audiências Públicas
Estranhos
Servidores

782
1.137

Total

1.919
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MOVIMENTO DE PROCESSOS

TRÂNSITO DE PROCESSOS

1-10-40 a 31-12-47

1 S47

Anos
553
2.843
4.160
6.087

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

9.615
14.253

54.60,4

Total
M. J.N.Í. - D. A.
MOVIMENTO DE PROCESSOS
1-10 - 40 - 3 1 - 1 2 - 4 7
15.000
13.500
12.000
10.500
9.000

PAPÉIS ENCAMINHADOS AO GABINETE DO SR. MINISTRO
7.500

1-10-40 a 31-12-47
Anos

6.000

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947

4.500
3.000
1 500

Total
1940 1941 1942

1943 1944 1945

1946

1947

340
856
1.541
4.460
4.532
4.765
7.201
4.936

28.631
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M. J. N.! - D. A

PORTARIAS

M. J. N. i. -

FICHAS

EXPEDIDAS

UTILIZADAS
1947

1940

A

TOTAL- 6.29e]

1947
125
1 OO _

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

FICHAS UTILIZADAS

b)

1-10-40 a 31-12-47
Anos

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
Total

1947

1.601
4.778
9.106
9.666
6.708
6.775
9.013
6.296
53.943

Orçamento

Ã D. O. não foi possível sequer aperfeiçoar as suas tarefas de
rotina, quanto mais entregar-se a trabalhos que, embora regimentais, fugiam um pouco à praxe de cada dia. Isso, por motivos vários.
Estando afeta à D.O. a centralização de todas as atividades orçamentárias e, sobretudo, à elaboração da proposta do Ministério,
ocupações de si complexas e delicadas, pois nelas vão apoiar-se,
ern parte, os demais fatores da administração, como pessoal, material, etc., ela depende, para cabal de empenho de sua obrigação,
do funcionamento em sistema perfeitamente harmônico, das demais
Repartições. Ora, o que se tem verificado, até hoje, é a elaboração mais ou menos tumultuaria e não fundamentada das propostas

.
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parciais, e, sobretudo, a intolerável inobservância dos prazos predeterminados para sua entrega. Esses prazos são: até 25 de dezembro, recebimento, na D. O., dos impressos próprios, com as dotações pleiteadas pelas Repartições, e até 15 de fevereiro, remessa
ao D . À . S. P. da proposta de todo o Ministério. Em 1947, 25
(vinte e cinco) setores (se considerarmos os 18 (dezoito) Tribunais Eleitorais como um só setor) ainda não tinham manifestado
suas pretensões orçamentárias, em 5 de fevereiro; como seria possível à D. O. respeitar, por sua vez, os prazos, e proceder a um
estudo razoável, se cada proposta ainda deveria passar pelas diversas Divisões do D. A., para que examinassem a verba de sua
especialidade? Somente em maio foi que certa Repartição apresentou o quadro demonstrativo de arrecadação da receita no ano
anterior e a correspondente estimativa para o exercício seguinte.
Em tais circunstâncias, é bem de ver que não se obterão resultados
satisfatórios; tanto mais que, ainda às voltas com a proposta do
ano vindouro, já a D. O. tem que se haver com a execução do
orçamento recém-promulgado.
Achando-se, ainda, a proposta orçamentária na Comissão de
Finanças da Câmara dos Deputados, a D. O., solicitada pelas Repartições, aí apresentou 53 (cinqüenta e três) alterações, das quais
apenas 21 (vinte e uma) foram aceitas.
Quanto às atividades menos rotineiras, a D.O. atende-as pela
sua Seção de Organização. Um balanço da Seção de Organização,
em 1947, demonstra que a produção desse órgão foi bem modesta,
principalmente se consideradas suas atribuições características, ou
seja, o trabalho de organizar e reorganizar serviços e de estabelecer
meios de controle da eficiência das repartições ministeriais. Diversas foram as causas dessa produção, qualitativa e quantitativamente pobre. A mais séria reside na escassez de pessoal técnico,
capaz de proceder à análise do trabalho e de planejar os meios
para sua mais eficiente realização nas diversas reparações ministeriais.
O cadastro das entidades subvencionadas, foi, entretanto, organizado, apesar de todas as dificuldades, o mesmo não acontecendo com o das unidades orçamentárias q.ue, embora estudado'
e planejado, não pode ser levado a termo por não ter a D.O.
conseguido a impressão das fichas próprias.
Quanto às tabelas de registro, distribuição e redistribuição
dos créditos, obteverse um bom aperfeiçoamento: em 1946, ainda
em outubro, faziam-se redistribuições; em 1947, já em abril, estavam elas terminadas, tendo conseguido a D. O. achar-se, em 23
de dezembro, perfeitamente aparelhada para iniciar as redistri-

buições, relativas ao orçamento de 1948, logo a l de janc'ro desse
ano.
Outro fator que observou grande atividade foram os créditos
adicionais; também na execução dessa parte do seu programa a
D.O. trabalhou com afinco, apreciando e controlando essas alterações orçamentárias.
Em 1946, foram abertos 33 (trinta e três) créditos adicionais, sendo 24 (vinte e quatro) suplementares e 9 (nove) especiais; em 1947 houve 16 (dezesseis) créditos adicionais, entre autorizados e abertos: 15 (quinze) especiais e l ( u m ) extraordinário; além desses, foram ainda solicitados 24 (vinte e quatro), mas
não solucionados nesse mesmo exercício: 11 (onze) especiais,
l ( u m ) extraordinário e 12 (doze) suplementares.
Algumas atividades da D.O., no período de 1-1-47 a 31
de dezembro de 1947:
' Ofícios
Ofícios circulares
Exposições de Motivos
Avisos
•. ••
Avisos circularej
Memorandos
Telegramas
Processos (estudados e encaminhados)
Pagamento i\ conta de Verba 3 — Serviço e
Encargos — centralizada na Divisão . . . .
Tomadas de Contas, examinadas e remetidas
ao Tribunal de Contas
••

c)

522
46
,

66
14
16

2.909
74

Pessoal

As atribuições normais da D. P. sendo, permanentemente,
muito vultosas, quase não deixam margem a empreendimentos que,
embora úteis e necessários, fogem um pouco à rota batida. Mesmo
assim, conseguiu-se levar à prática alguns dos itens do programa
planejado para 1947. Fez-se a relotação de todo o pessoal permanente do Ministério. Esse trabalho, por fatores vários, foi deficiente: a Circular n.° 262, de 29-3-46, do D. A. S. P., e aprovada
pelo Senhor Presidente da República, previu com bastante antecedência, o início dos estudos, sob a assistência de um Técnico
daquele Departamento, Técnico esse solicitado reiteradamente e
jamais cedido à D. P.; de sorte que, ao sobrevir, em meados do
ano, a ordem da Presidência da República para se proceder, em
60 (sessenta) dias, a uma melhor distribuição do pessoal, a Seção
a quem cumpria executar essa decisão estava desapercebida por
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completo. 'A isso sornou-se a impossibilidade de qualquer alteração nas. Tabelas Numéricas de extranumerários, em obediência à
Circular, reservada, da Secretaria da Presidência da República,
de 26-7-47.
Apesar dos pesares, com grande trabalho, apresçntou-se a
relotação em 12 de setembro, a qual, depois de estudada pelo
D. A.S. P., foi aprovada pelo Decreto n.° 24.003, de 4-11-47.
Onde, porém, a D.P. teve que empregar os mais árduos esforços foi na execução ,do orçamento, relativamente à Verba l, Pés- .
soai. Quase todas as dotações foram deficientes; mas deficientes
por larga margem, para atender ao pagamento do pessoal já
existente em 1946, e aos compromissos decorrentes de leis e que
poderiam e deveriam ter sido previstos. Quando foi, de todo, impossível remediar à situação, recorreu-se aos créditos adicionais,
mas, quando, por exemplo, a dotação era global, houve a maior
atenção em se comprimirem despesas de um lado para possibilitar o socorro de outro; tal orientação importou, com freqüência,
em se contrariarem os diretores de repartições, frustrando-lhes,
antes das determinações Presidenciais, as solicitações de admissão
ou melhoria de salários de mensalistas e diaristas, por mais justos
que fossem os motivos alegados.
Em números exatos, eis a diferença para menos do que o
rigorosamente indispensável, na Verba l do Orçamento para 1947:
Cr$ 3.093.58-2,00 (três milhões, noventa e três mil, quinhentos e
oitenta e dois cruzeiros) .
Foram atualizados 755 (setecentos e cinqüenta e cinco) processos de pagamento por "exercícios findos", que, de longa data,
achavam-se na D. P, sem andamento.
Quanto ao restante do programa, não se concretizou por motivos os mais diversos: v.g., sobre a simplificação do processo de
pagamento, muito limitada é a ação da D. P';, sujeita às normas
da Diretoria da Despesa Pública do Ministério da Fazenda ; o
almanaque dos funcionários ainda não foi organizado porque o
pessoal em exercício mal dá para as tarefas de rotina.
Algumas atividades da D. P. no período de 1-1-47 a 31 de
dezembro de 1947:
Processos (estudados c encaminhados)
Portarias Ministeriais
Portarias do Diretor do D.A
Portarias do Diretor da D. P
Decretos registrados
..••....
Projetos de Decretos
Ofícios
'
Termos de Posse

22.765
• 129
87
210

1.055
801

3.104
170

27

,

d)

Avisos
Exposições de Motivos
Telegramas
;
Memorandos
>
Apostilas
Concessões de Salário-Família
Concessões de Abono-Pamiliar
Circulares
Pareceres e Informações
.
Cartas
••
Certidões
Provisões
Cartas Patentes
Licenças concedidas por intermédio da Seção de
Assistência Social
.
Idem, idem negadas
•••
Inspeções de saúde para posse
Visitas médicas domiciliares
Exames médicos eventuais
Cheques de pagamento (com auxílio dos Serviços
Hollerith)
Folhas de pagamento (com auxilio dos Serviços
Hollerith)

254
26
3.447
838
159
210
3.114
17
616
59
l .940
55
l. 196
577
50.232
1.538

Material

O programa da Divisão do Material só deixou de ser integralmente cumprido na parte referente à suplementação dos
créditos, que não pôde ser evitada por motivo de força maior.
Mesmo assim atente-se para o fato de que aquela medida só
foi pleiteada para se atender às deficiências verificadas nas dotações em que não competia à D . M . exercer compressão de
despesas, sem exorbitar de suas atribuições, pois tratava-se de
gastos com gêneros de alimentação, aluguéis, iluminação, passagem e telefones.
A recuperação do material, julgado imprestável, e sua redistribuição, foram feitas, regularmente, pela Seção própria, num
montante de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros).
Da venda do material inservível e indenização pelo extraviado
reverteram aos Cofres da União Cr$ 565.471,10 (quinhentos e
sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e um cruze'ros e dez
centavos) .
Foi iniciado o arrolamento dos bens móveis a cargo do Ministério, nos termos do Decreto-lei n.° 9.633, de 22-8-46, combinado
com o de n.° 9.824, de 10-9-46, e de acordo ainda com a Portaria
Ministerial n.° 12.340, de 13-5-47.
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Na forma do que dispõe o art. 25, n.° VII, do Regimento do
D. A., foram estudadas as propostas orçamentárias das repartições, na parte referente à Verba 2; sobre isso, cabe um reparo:
devido ã inobservância dos prazos pelas Repartições, a maioria
das propostas não chega à D. M. em tempo útil para o exame.
Aliás, há uma coincidência de prazos para cumprimento de
várias obrigações da D. M., no fim de um exercício e início de
outro, que bastantes dificuldades lhe acarretam.
Até 30 da novembro: organização da proposta orçamentária
da Divisão; coleta de dados para a Mensagem do Senhor Presidente da República ao Parlamento.
De 30 de novembro a 31 de janeiro: exame da parte referente
à Verba 2, nas propostas orçamentárias das Repartições; liquidação de contas de exercício; organização das Tabelas de distribuição e redistribuirão dos créditos orçamentários sobre material;
abertura da escrituração das dotações; extração de empenhos; exame das comprovações de adiantametno referentes ao terceiro trimestre do exercício anterior; relação de responsáveis; delegação de
competência; extração de notas de créditos; relatório da Divisão.
Seria útil e interessante, sob vários aspectos, apreciar aqui,
o movimento (dotação, despesa e saldo) da Verba 2, pelas subconsignações; mas, nos dois primeiros meses do ano, a D.M. ainda não
enfeixa todos os elementos imprescindíveis a tal síntese.

Obras

Para o exercício de 1947, foi concedida a este Ministério
(excluídos os Territórios) à conta da Verba 4, a dotação de Cr$
27.690.000,00 (vinte e sete milhões, seiscentos e noventa mil
cruzeiros) .
Em julho, porém, atendendo a ordens superiores, procedeu
a D. Ob. ao reexame do plano de obras, conservando apenas as
estritamente indispensáveis, e reduzindo para Cr$ 20.020.000,00
(vinte milhões e vinte mil cruzeiros) o crédito disponível. Dessa
última quantia dispenderam-se Cr$ 6.160.297,80 (seis milhões
e cento e sessenta mil duzentos e noventa e sete cruzeiros e
oitenta centavos), restando, portanto, o saldo de Cr$ 13.859.702,20
(treze milhões, oitocentos e cinqüenta e nove mil, setecentos e dois
cruzeiros e vinte centavos) . Além dessa parcela da Verba 4,
foram despendidas, no exercício de 1947, as seguintes importâncias;
Cr$

"Restos a Pagar" do Plano Especial de
Obras Públicas e Aparelhamento da
Defesa Nacional
"Restos a Pagar" do Plano de Obras e
Equipamentos
Ligeiros Reparos (Verba 2)
Créditos Especiais
Total.

Dados estatísticos da D. M., referentes ao período de 1-1-47
a 31-12-47:
Processos (estudados e encaminhados) . .
Ofícios .
Avisos
Exposições de Motivos
Telegramas
Memorandos
Portarias
Publicações
Pareceres
Circular
Requisições de passagem
Requisições de transporte
Requisições ao Departamento Federal de Compras
Adiantamentos solicitados ao D.F.C
Notas de fornecimentos
Pagamentos
*

2.292
1.554

6.768.813,80
1.200.000,00
1.279.826,40
9.371.695,20

Eis a súmula dos trabalhos da D.Ob. :
l . Estudos e projetos para construção e instalação, na cidade de Boa Vista, capital do Território de Rio Branco, de:

47
7

—•
-

72

381
10
10
1.232
l
549
18
1.029
67
2.790
170

123.055,00

hotel com cinqüenta quartos;
edifício para a Divisão de Saúde;
prédio para a Divisão de Segurança;
quartel para a Guarda Territorial;

2.
randa;

Estudos para construção de uma ponte sobre o rio Mi-

3.
paros;

Foram feitas ou continuadas as obras, ou executados re— no Instituto Médico Legal;
— no Presídio do Distrito Federal;
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no quartel da Diretoria de Instrução da Polícia Militar.
em Bonsucesso;
na Imprensa Nacional;
na Estação Rodoviária Mariano Procópio;
no Pretório;
no Serviço de Assistência a Menores;
no Supremo Tribunal Federal;
na Escola Agrícola Artur Bernardes;
no Instituto Profissional Quinze de Novembro;
no Arquivo Nacional;
no Palácio Tiradentes.

própria natureza, não estuda processos, nem elabora Exposição de
Motivos, Avisos, etc.; fora algumas atividades típicas, como extração de certidões, arquivamento, informações sobre localização de
papéis etc., nas demais, esse setor do D. À. funciona somente
como canal.
Movimento do S. C., no período de 1-1-47 a 31-12-47:
Processos constituídos
Processos em trânsito
Processos arquivados
Processos enviados para o Arquivo Nacional
Processos requisitados ao Arquivo Nacional . ,
Documentos recebidos
Documentos expedidos
Certidões extraídas
Informações (em processo, telefônicas, etc.)
Encadernação de documentos (vols.)

Em números, aqui estão as demais atividades da D. Ob.
Concorrências públicas
Concorrências administrativas
Coletas de preços
Contratos celebrados • ..
Plantas confeccionadas
Plantas consultadas
Cópias extraídas pelo Laboratório Heliográfico. . .
Processos (estudados e encaminhados)
Ofícios
Exposições de Motivos
Avisos
Memorandos
Telegramas

f)

11
27
3
45
206
1.250
2.016
1.238
602
27
48
42
20

Distribuição geral de processos:
Presidência da República
Gabinete do Ministro
Diretor do D. A
Divisão do Pessoal
Divisão do Material
Divisão do Orçamento
Divisão de Obras
Serviço de Comunicações
Portaria
Garage

Comunicações

Dentre todos os órgãos do D. A. o Serviço de Comunicações
foi, talvez, o que menos eficiência apresentou em 1947.
Esse desajuste, que não vem de agora, agravou-se, entretanto,
não só com as mudanças locais por que passou o S. C., parceladamente, mas sobretudo com as modificações em sua direção e,
consequentemente, em suas chefias internas, ocorridas em meados
do ano. Passando da rua Senador Dantas para a do México, o
S.C. se, por um lado, ficou vantajosamente próximo do Gabinete
do Ministro e mais bem instalado materialmente, por outro lado,
distanciou-se mais de sua Repartição e dos órgãos que com ele
possuem relações mais estreitas e diretas. O Chefe do S. C., que
lhe assumiu a responsabilidade, no meio do ano de 1947, e seus
auxiliares imediatos não tiveram tempo suficiente para imprimir
ao Serviço o ritmo que todos reclamavam.
Para se compreender o sentido exato dos dados estatísticos,
abaixo apresentados, importa saber que eles representam, em
geral, apenas movimentação de papéis; pois, o S.C., por sua

41.532
47.163
14.159
3.320
56
47.165
27.687
76
18.910
19

Total do D. A. .
Departamento do Interior e da Justiça
Contadoria Seccional
Serviço de Documentação
Conselho Nacional do Trânsito
Total dos processos distribuídos

g)

1.370
1.434
1 . 859
26.007
6.600
3.273
1 . 862
4.958.
6
7

44.172
34.711
396
145
10
82.638

Portaria

Nada de importante a assinalar nas atividades deste órgão,
além do seu grande trabalho e precioso auxílio, às vezes até altas
horas da noite, nas diversas mudanças de Seções, dentro do próprio
edifício-sede do D . A . , ou deste para outro; quanto às suas atribuições de limpêsa do prédio, deixaram, certamente, muito a desejar,
devido princip.:;!mente ao reduzido número de serventes e à difide determinados materiais.
culdad
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Garage

Este setor foi uma fonte de constantes preocupações para o
Diretor do D. A., devido, ainda uma vez, à escassez do pessoal,
mas, acima de tudo, ao mau estado, péssimo mesmo, dos seus veículos.
Além de servir ao Diretor do Departamento e de encargos
eventuais trabalham os carros permanentemente, para: Gabinete do
Ministro, Divisão do Material, Divisão do Pessoal, Divisão de Obras
e Serviço de Comunicações.
Pam tais misteres houve, em 1947, uma média mensal de 13
(treze) veículos; devido, porém., às suas precárias condições, o
serviço por eles prestado ficou muito aquém do ideal e não compensou, em absoluto, os gastos em consertos, peças e lubrificantes.
Todas essas deficiências tiveram de ser contrabalançadas pelo
esforço ingente, para que, ao menos as tarefas imprescindíveis, não
fossem sacrificadas.
lil — INFORMAÇÕES SINTÉTICAS SOBRE os MEIOS DE AÇÃO E RECURSOS
UTILIZADOS

Nesta parte, as questões a veicular seriam, de acordo com as
instruções oficiais, as referentes a comunicações, pessoal, material etc.
Ora, pela própria natureza de um Departamento de Administração, tais assuntps já constaram do corpo do relatório, quando se
tratou das atividades específicas desta Repartição.
Consignaremos aqui, portanto, unicamente o elemento humano
com que contou o D . A . , em 1947, para desobrigar-se de seus
deveres.
Direção do Departamento:
l

retor

Diretor,- em comissão — l Secretário — l auxiliar do Di3 Diaristas. Total: 6 servidores.
Divisão do Orçamento;

l Diretor, em comissão — 2 Técnicos de Administração 9 Oficiais Administrativos — 8 Escriturários — l Estatístico Auxiliar — 2 Dactilógrafos •— 4 Auxiliares de Escritório -- 2 Praticantes de Escritório — 2 Contínuos. Total: 31 servidores.

Divisão do Pessoal :
l Diretor, em comissão —• 2 Técnicos de Administração —
20 Oficiais Administrativos — 38 Escriturários — 9 Médicos —
1 Contador — H Dactilógrafos — 17 Auxiliares de Escritório —
2 Praticantes de Escritório — l Correntista — 2 Enfermeiros Aaxiliares — 7 Diaristas. Total: 114 servidores.
Divisão do Material:
l Diretor, em comissão — 7 Oficiais Administrativos — l
Estatístico Auxiliar — 7 Escriturários — 4 Dactilógrafos — l Almoxarife — 3 Fiscais de Material — 3 Merceologistas — 3 Merceologistas Auxiliares — 3 Armazenistas •—• 11 Auxiliares de Escritório — 4 Praticantes de Escritório — l Contínuo — 6 Diaristas. Total: 55 servidores.
Divisão de Obras :
l Diretor, em comissão — l Engenheiro — 3 Oficiais Administrativos — 2 Escriturários — l Arquivista — l Dactilógrafo —
3 Fiscais de Obras — l Projetador — l Projetador Auxiliar —
2 Auxiliares de Escritório — l Artífice — l Contínuo — Total :
18 servidores.
Serviço de Comunicações:
l Chefe, em comissão — l Oficial Administrativo — 15 Escriturários - 4 Dactilógrafos — 7 Arquivistas — 13 Auxiliares
de Escritório - 5 Telefonistas — 4 Diaristas. Total: 50 servidores.
Portaria :
l Contínuo — 16 serventes — 4 Ascensoristas — Total: 21
servidores.
Garage:
14 Motoristas — 2 Ajudantes de Motorista — 2 Diaristas.
Total: 18 servidores.
Total geral do D.A.: 313 servidores.
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PROGRAMA DE TRABALHO PARA 1948'

Além dos afazeres rotineiros, cujo aperfeiçoamento integra,
tàcitamente, todo e qualquer programa de administração, o D. À.
propõe-se realizar, em 1948, um plano, intencionalmente bem modesto, convencidos que estamos ser o desajuste geral, tantas vezes
diagnosticado na burocracia, apenas o acúmulo de pequeninas desordens, postergadas, com freqüência, por solenes projetos e pomposas realizações.
Direção do Departamento — Revisão do Regimento Interno.
Divisão de Orçamento — a) Levantamento minucioso de uma
•ou duas repartições ministeriais, e estudo da racionalização de seus
serviços; b) grande atenção na elaboração da proposta orçamentária
do Ministério acompanhando-a, o mais de perto possível, até à sua
votação final pelo Parlamento.
Divisão do Pessoal — a) Redistribuição interna do pessoal do
D. À., inclusive dos extranumerários cujas Tabelas Numéricas
deverão ser unificadas; b) entrega aos órgão do Poder Judiciário,
que obtiverem orçamento próprio, do serviço de pagamento de seu;
pessoal .
Divisão do Material — a) Prosseguimento na recuperação do
material dado como imprestável; b) conclusão do inventário dos
bens móveis do Ministério.
Divisão de Obras — Continuação ou início de obras, nas seguintes repartições: Instituto Médico Legal, Casa Maternal Melo
Maios, Supremo Tribunal Federal, Estação Rodoviária Mariano
Procópio, Corpo de Bombeiros, Presídio do Distrito Federal, Escola
Agrícola Artur Bernardes, Instituto Profissional Quinze de Novembro, Quartel da Diretoria de Instrução da Polícia Militar, Arquivo Nacional.
Serviço de Comunicações — a) Adoção do novo código decimal para os fichados; b) consecução de maior rapidez e segurança
no andamento de processos .
Garage ~- Substituição de alguns veículos e uma sumária organização interna deste setor.

