
PORTARIA N o 32, DE 18 DE JULHO DE 2007 
(publicada no DOU de 20/07/2007, seção 2, página 27) 

 
 

 
A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO FEDERAL , no uso da atribuição que lhe 

confere o inciso XII do art. 13 do Anexo IX da Portaria MP no 232, de 3 de agosto de 2005, que dispõe 
sobre o regimento interno desta Secretaria, resolve: 

 
  Art. 1o Delegar competência ao Diretor do Departamento de Gerenciamento Estratégico e 
de Tecnologia para exercer as atribuições previstas nos incisos III, V, VI e XI do art. 13 do Anexo IX da 
Portaria MP no 232, de 3 de agosto de 2005. 
 

Art. 2o Delegar competência ao Diretor do Departamento de Assuntos Fiscais para: 
 
I – aprovar Pareceres e Notas Técnicas sobre: 

 
a) disponibilidade orçamentária com vistas ao cumprimento do art. 169 da Constituição e 

outras matérias relacionadas a despesas de pessoal e encargos sociais; 
 
b) assuntos pertinentes à criação, vinculação ou destinação de receitas públicas de todos 

os órgãos, fundos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e outras 
questões relativas às receitas orçamentárias da União; e 

 
c) demais temas referentes à criação, ampliação e alteração de despesas obrigatórias e 

outros assuntos referentes às despesas em comento. 
 
II – assinar em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda: 
 
a) os relatórios quadrimestrais previstos no § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000; e 
 
b) os relatórios bimestrais de avaliação de receitas e despesas, previstos na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, elaborados para fins de cumprimento do disposto no caput do artigo referido 
na alínea “a” deste inciso. 

 
III – encaminhar ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão os 

relatórios de que trata a alínea “b” do inciso II. 
  

  Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

CÉLIA CORRÊA 


