
MP da reforma administrativa é aprovada em 

comissão mista 
    

A MP (MP) 696/2015) que integra o conjunto de ações do pacote fiscal do governo, 

redesenha a estrutura e as competências de ministérios e de órgãos da Presidência da 

República foi aprovada nesta terça-feira (1º) na comissão mista que trata do assunto. O 

relator, senador senador Donizeti Nogueira (PT-TO), acolheu oito das 

60 emendasapresentadas por parlamentares. 

O texto aprovado reduz de 39 para 31 o número de ministérios. Algumas dessas 

mudanças são a fusão dos Ministérios do Trabalho e da Previdência Social; e a extinção 

do Ministério da Pesca, que vai se transformar em uma secretaria do Ministério da 

Agricultura. 

Nogueira incluiu a palavra “Juventude” ao nome do Ministério das Mulheres, da Igualdade 

Racial e dos Direitos Humanos, criado pela MP. A nova pasta surge com a fusão de três 

secretarias ligadas à Presidência da República: Políticas para as Mulheres, Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial e de Direitos Humanos. 

Micro e pequena empresa 

O relator também optou por incorporar a Secretaria da Micro e Pequena Empresa ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Esse arranjo, segundo ele, 

vai facilitar demandas na área de tributação e compras governamentais, temas da 

competência do ministério. 

No texto original da MP, as secretarias presidenciais (Relações Institucionais e Micro e 

Pequena Empresa) seriam absorvidas pela Secretaria de Governo da Presidência da 

República, novo nome da Secretaria-Geral da Presidência. 

Além disso, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) sairá da Secretaria de Governo da 

Presidência e passará a ser vinculada à Casa Civil. 

Donizeti Nogueira afirmou que as alterações na estrutura do Executivo, além de reduzir 

gastos, buscam proporcionar um funcionamento mais ágil e adequado à realidade atual. 

- A junção de pastas diminui espaços físicos e gera economia com aluguéis e energia 

elétrica. O impacto financeiro pode não ser tão grande, mas mostra que o governo está 

fazendo sua parte - comentou o relator. 

Tramitação 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 696 DE 2 DE OUTUBRO DE 2015. Extingue e 

transforma cargos públicos e altera a Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, 

que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. 

 

 A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 

seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art. 1o Ficam extintos os cargos de: I - Ministro de Estado do 

Trabalho e Emprego; II - Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura; III - Ministro de Estado Chefe do 
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Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; IV - Ministro de Estado Chefe da 

Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; V - Ministro de Estado Chefe da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; VI - Ministro de Estado Chefe da Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; VII - Ministro de Estado Chefe da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República; VIII - Ministro de Estado Chefe da 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República; e IX - Natureza Especial de Secretário-

Executivo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Art. 2o A Lei no 10.683, de 28 

de maio de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art.1 

. II - pela Secretaria de Governo;. C Â M A R A D O S D E P U T A D O S VI - pela Casa Militar da Presidência da 

República; ...................................................................................” (NR) “Art. 3o À Secretaria de Governo da 

Presidência da República compete assistir direta e imediatamente o Presidente da República no 

desempenho de suas atribuições, especialmente:  

 IX - na coordenação política do Governo federal; X - na condução do relacionamento do Governo federal 

com o Congresso Nacional e com os partidos políticos; XI - na interlocução com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios; XII - na prevenção da ocorrência e na articulação do gerenciamento de crises, em 

caso de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional; XIII - na coordenação das atividades de 

inteligência federal e de segurança da informação; XIV - na formulação da política de apoio à 

microempresa, à empresa de pequeno porte e ao artesanato; e XV - no exercício de outras atribuições que 

lhe forem designadas pelo Presidente da República. § 1o À Secretaria de Governo da Presidência da 

República compete ainda: \ § 2 o A Secretaria de Governo da Presidência da República tem como estrutura 

básica:  

 V - até duas Subchefias; VI - a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN; VI - uma Secretaria Especial; VII - 

até duas Secretarias; e VIII - um órgão de Controle Interno.” (NR) C Â M A R A D O S D E P U T A D O S “Art. 

5o Ao Gabinete Pessoal do Presidente da República competem as atividades de assessoramento na 

elaboração da agenda futura e na preparação e formulação de subsídios para os pronunciamentos do 

Presidente da República, de coordenação de agenda, de secretaria particular, de cerimonial, de ajudância 

de ordens e de organização do acervo documental privado do Presidente da República.” (NR) “Art. 6o À 

Casa Militar da Presidência da República compete: . 

 § 3o Os locais onde o Presidente da República e o Vice-Presidente da República trabalham, residem, 

estejam ou haja a iminência de virem a estar, e adjacências, são áreas consideradas de segurança das 

referidas autoridades e cabe à Casa Militar da Presidência da República, para os fins do disposto neste 

artigo, adotar as necessárias medidas para a sua proteção e coordenar a participação de outros órgãos de 

segurança nessas ações. § 4o A Casa Militar da Presidência da República tem como estrutura básica:  

 II - o Gabinete; e . 

. IV - até duas Secretarias.” (NR) “Art. 16. ....................................................................... Parágrafo único. O 

Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República terão como Secretários-Executivos, 

respectivamente, o Chefe da Casa Militar da Presidência da República e o Ministro de Estado Chefe da 

Secretaria de Governo da Presidência da República.” (NR) “Art. 25. XXI - do Trabalho e Previdência Social;  

XXI - do Ministério do Trabalho e Previdência Social, o Conselho Nacional de Previdência Social, o Conselho 

de Recursos da Previdência Social, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, a Câmara de 

Recursos da Previdência Complementar, o Conselho Nacional do Trabalho, o Conselho Nacional de 



Imigração, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Conselho Deliberativo do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador, o Conselho Nacional de Economia Solidária e até quatro Secretarias; 

§ 2o Os Conselhos Nacional do Trabalho, Nacional de Imigração, Curador do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço e Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, órgãos colegiados integrantes da estrutura 

do Ministério do Trabalho e Previdência Social, terão composição tripartite, observada a paridade entre 

representantes dos trabalhadores e dos empregadores, na forma estabelecida pelo Poder Executivo 

Art. 3o Ficam transformados os cargos: I - de Ministro de Estado da Previdência Social em Ministro de 

Estado do Trabalho e Previdência Social 

V - de Natureza Especial de Secretário-Executivo do Ministério da Previdência Social no cargo de Natureza 

Especial de Secretário Especial da Previdência Social do Ministério do Trabalho e Previdência Social; 

Art. 6o Fica o Poder Executivo federal autorizado a remanejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações 

orçamentárias aprovadas pela Lei no 13.115, de 20 de abril de 2015 em favor dos órgãos extintos, 

transformados, transferidos, incorporados ou desmembrados por esta Medida Provisória, mantida a 

mesma classificação funcionalprogramática, expressa por categoria de programação em seu menor nível, 

conforme definida pelo § 2o do art. 7o da Lei no 13.080, de 2 de janeiro de 2015 , inclusive os títulos, os 

descritores, as metas, os objetivos e o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de 

despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso. Art. 7o Ficam transferidas 

aos órgãos que receberam as atribuições pertinentes e a seus titulares as competências e as incumbências 

estabelecidas em leis gerais ou específicas aos órgãos transformados, transferidos ou extintos por esta 

Medida Provisória ou a seus titulares. Art. 8o Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei no 10.683, 

de 28 de maio de 2003: C Â M A R A D O S D E P U T A D O S I - os incisos III, VII a X e XIII do caput do art. 1o 

; II - o art. 2o -A; III - o § 3o do art. 3o ; IV - os incisos I a III e V do caput do art. 3o ; V - os incisos I e IV do § 

2o do art. 3o ; VI - os incisos II e IV do caput do art. 6o ; VII - os incisos I e III do § 4o do art. 6o ; VIII - os § 1o 

a § 3o do art. 8o ; IX - o art. 22; X - o art. 24; XI - o art. 24-B; XII - o art. 24-C; XIII - o art. 24-E; XIV - os incisos 

XVIII e XXIV do caput do art. 25; XV - o inciso V do parágrafo único do art. 25; XVI - os incisos XVIII e XXIV do 

caput do art. 27; e XVII - os incisos XVIII e XXIV do caput do art. 29. Art. 9o Esta Medida Provisória entra em 

vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos: I - quanto à alteração das estruturas dos órgãos 

abrangidos, a partir da data de entrada em vigor dos respectivos decretos de estrutura regimental; e II - 

quanto às transformações, às extinções de cargos e às demais disposições, de imediato. Brasília, 2 de 

outubro de 2015; 194o da Independência e 127o da República.  
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