MINISTÉRIO

DAS RELAÇÕES EXTERIORES

QUESTIONÁRIO
PARA A

VISITAÇÃO DE CHANCELARIAS

SERVIÇO

DE

PUBLICAÇÕES

O Ministro de Estado das Relações Exteriores, tendo em vista
o que dispõe o artigo 3.°, do Decreto n.° 4.219, de 7 de junho
de 1939,
Resolve baixar as seguintes normas e instruções para serem
observadas na visitação das Chancelarias das Missões diplomáticas,
Delegações junto aos Organismos Internacionais e Repartições consulares brasileiras :
Art. 1.° Os funcionários designados pelo Governo para inspecionar as Chancelarias das Missões diplomáticas, Delegações junío
aos Organismos Internacionais e Repartições consulares gozarão
das prerrogativas e da autoridade necessárias ao bom desempenho
de suas funções.
§ 1.° Os Chefes das repartições visitadas deverão franquear-lhes o arquivo, exibir-lhes os livros existentes na chancelaria
e prestar-lhes as informações necessárias ao bom processamento da
inspeção.
Art. 2.° Uma vez chegado à cidade em que deva inspecionar
uma repartição, apresentar-se-á o inspetor ao respectivo Chefe e
iniciará imediatamente sua tarefa.
Art. 3.° Para auxiliá-lo no serviço da inspeção o Inspetoi
poderá requisitar do respectivo chefe do posto um dos funcionários
da repartição visitada.
Art. 4.° A inspeção, que deverá, pelo menos, abranger o
período de seis meses anteriores à data da visitação, compreenderá:

i.
f»

a) exame do prédio em que se ache instalada a chancelaria,
sua situação e estado de conservação;
b) verificação dos móveis e menção de seu estado de conservação;
c) verificação da existência, ordem e devida escrituração dos
livros regulamentares;
cf ) verificação da organização, disposição e ordem do arquivo
e da existência dos classificadores e armários regulamentares;
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e) exame das condições de arrecadação, guarda e garantia
da renda diária;
/) verificação dos comprovantes de despesa e correto emprego das verbas "aluguel de casa" e "expediente";
g) exame dos selos e carimbos regulamentares;
h) verificação da existência, em estoque, de material regulamentar necessário ao expediente;
/') verificação dos livros de consulta e publicações existentes;
/') verificação do andamento dos pedidos de informação da
Secretaria de Estado;
/c) verificação do horário de abertura e encerramento de
expediente;
/) enumeração dos funcionários e dos serviços confiados a
cada um;
m) controle do sistema de cobrança de horas extraordinárias
e exame de queixas porventura existentes a respeito.
Art. 5.° Nas chancelarias consulares e nas diplomáticas, que
desempenhem funções consulares, a inspeção compreenderá
tsmbém :
a) verificação do estoque de estampilhas;
fo) verificação da execução da tabela de emolumentos;
c) apreciação das reclamações, porventura existentes, de autoridades locais, companhias de navegação, comerciantes ou outros
interessados;
c?) verificação da observância da forma e preceitos legais dos
atos de notariado;
e) exame das relações com os consulados honorários subordinados e da conveniência de serem os mesmos mantidos ou suprimidos .
Art. 6.° Cada inspeção de chancelaria será descrita no folheto
"Questionário para a Visitação de Chancelarias" que o inspetor
receberá da Secretaria de Estado.
§ 1.° Do questionário, preenchido em duplicata, será dada
cópia ao Chefe da repartição visitada e o original encaminhado, pelo
inspetor, diretamente à Secretaria de Estado.
Art. 7.° O inspetor, no caso de verificar, nos serviços da chancelaria, o emprego de métodos inadequados ou contrários aos estabelecidos pela Secretaria de Estado, deverá anotar os esclarecimentos ou recomendações dados ao chefe da repartição, nas "Obser4 —

vações" constantes do "Questionário para a Visitação de Chancelarias".
§ 1.° Da mesma maneira, deverá proceder em relação a
qualquer sugestão de medida a ser tomada no sentido da maior
eficiência do serviço da chancelaria.
Art. 8.° Em todos os livros de registo e escrituração, o inspetor aporá seu visto na página que estiver sendo utilizada no
momento da inspeção.
Art. 9.° Logo que recebido o questionário da visitação de
uma repartição, a Secretaria de Estado providenciará o seu exame
pelos serviços competentes, cabendo-lhe tomar as providências necessárias para que as sugestões e medidas propostas pelo inspetor
tenham pronto andamento e aplicação.
Art. 10. Além das presentes instruções, o inspetor poderá
receber outras de caráter confidencial ou secreío.
Rio de Janeiro, em 23 de fevereiro de 1950. — Raul Fernandes.

— 5

VISITAÇÃO DE CHANCELARIA

Nos dias .
de acordo com

procedeu-se n

à visitação da

respectiva ChEncelaria, sendo chefe do posto o Senhor
e visitador o abaixo assinado.
Todos os fatos verificados nessa visita estão consignados neste folheto,
com as observações do visitador e conhecimento do Chefe do posto, o qual
declara não guardar em seu poder cópia de nenhum papel recebido ou
expedido em caráter oficial.

Chefe do posto

Visitador

O visitador dará uma cópia deste
questionário ao chefe da repartição.
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ORGANIZAÇÃO

Existe nina organização de serviços por setores?
Quais são os setores?

O itíivko é desempenhado satisfatoriamente?
No caso negativo, por que motivo?

Qual o horário do expediente interno da Chancelaria?
O movimento do serviço exige freqüentes
e<ptc!iente?

Observações :

prorrogações

das horas

de

PESSOAL

Ha deficiência ou excesso de funcionários?

Algum funcionário teve necessidade de promover a remessa de ssu Boletim
de Merecimento à Divisão do Pessoal?

Por que motivo?

Em caso de excesso quais os que podem ser removidos ou dispensados?
Trabalha na Chancelaria pessoal subalterno?

São os interessados atendidos com a devida presteza e urbanidade?

Nome, nacionalidade, sexo, idade e título de cada qual?

Há reclamações do público, de companhias de navegação, exportadores e
outros interessados contra o modo de proceder dos funcionários?

Qual o fundamento das reclamações?

A Secretaria de Estado foi avisada, em tempo, da admissão de cada empregado
subalterno?

Há necessidade de intérprete para os serviços da Chancelaria?
Foi alguma falta de assiduidade ao serviço comunicada à Secretaria de
Estado?

Existe entre os contratados ou subalternos alguém que exerça, com a eficiência
necessária, as funções de intérprete?

Houve algum desconto na remuneração de funcionário por motivo de falta?
Observações :

Verificou-se algum ato de indisciplina por parte de funcionário da Chanceisna?

Do fato foi dado conhecimento à Secretaria de Estado?

Os Boletins de Merecimento do pessoal de carreira têm sido regularmente
enviados à Divisão do Pessoal pelo Chefe do posto?
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INSTALAÇÃO

Está o prédio situado em local conveniente, com instalações condignas e
apropriadas?

o

"i

Qual a aparência externa?

Quantas salas ou ccmpartirr.entos possui a Chancelaria?

-3
•3

São suficientes em número e dimensões?
Qual o aluguel atual?

g
ti

Qual o prazo do contrato de aluguel?

I

Foi ele previamente aprovado pela Secretaria de Estadu?

Em que data?

Consta dele a cláusula diplomática?

No caso negativo, por que razão?
l
i

ti

c3

li

Necessitam o prédio ou as salas de consertos e restaurações que, nos termos
do contrato, não estejam a cargo do proprietário?

•88
| '8-3
1 11

Os bens móveis, material de escritório e obras da biblioteca existentes na
Chancelaria correspondem aos relacionados no último inventário registado
no livro regulamentar?

o
-s
H
0
U
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A quanto montariam aproximadamente esses reparos?

,0
00

3

cr
— 13

Qual o seu estado de conservação?

SELOS E CARIMBOS — MATERIAL DE EXPEDIENTE

Existe lugar adequado para a bandeira?

Existem selos regulamentares para lacre?

Existe devidamente colocado o escudo regulamentar?

Quantos?

Existe à entrada da Chancelaria uma placa com a indicação da mesma?

Existem selos regulamentares para tinta?

O horário do expediente normal está anunciado ao público, de modo visível,
no lado externo da porta de entrada da Chancelaria?

Quantos?

Existe o selo seco, com prensa e cadeado?
Qual o atual horário anunciado?
Quais os carimbos padronizados em uso?
Observações :
Existem selos ou carimbos que não sejam do tipo regulamentar?

(Nota — O visitador deverá remeter à Secretaria de Estado urna impressão
bem nítida do decalque de cada um, tirada em folha avulsa de papel
de cópia, com uma nota explicativa de seu emprego e justificativa
de sua necessidade)
Existem máquinas de escrever de tipo-padrão?

Quantas?

De que formato?

De que data?

Estão em bom estado?

Existem máquinas de escrever não padronizadas?

14 —

— 15

ARQUIVO E BIBLIOTECA

Quantas?

Estão todas elas devidamente relacionadas no termo de registo do inventário
N
da Chancelaria?

Tem sido regularmente encadernada em ordem cronológica direta a correspondência arquivada nos classificadores?

Há em estoque material necessário ao expediente?

Da entrega do arquivo entre os sucessivos Chefes da Missão diplomática ou
da Repartição consular tem sido lavrado o termo regulamentar no livro
competente?

Está o álbum de modeles de papel em boa ordem?

Foram sempre enviadas duas cópias desse termo à Secretaria de Estado?

E' todo o papel de expediente do tipo regulamentar?

Estão os exemplares do "Diário Oficial" arquivados em ord^m cronológica,
em pacotes mensais, com indicação do mês e ano?

Existem papéis ou formulários impressos que não sejam do tipo regulamentar?

Têm sido os volumes da "Coleção de Leis" regularmente pncadernados com
lombada de couro preto e título em letras douradas?

(Nota — O visitador deverá remeter à Secretaria de Estado um exemplar
dos que estiverem em uso, com uma nota explicativa sobre o seu
emprego e justificativa de sua necessidade) .

Existe na Chancelaria a Biblioteca regulamentar de obras relativas a temas
de serviço e assuntos do Brasil e do país em que tenha sede?
Existem na Chancelaria, entre outras, as seguintes publicações

Observações :

Dicionários,
Constituição da República,
Código Civil,
Código Penal,
Código Comercial,
Manual de Serviço,
Regulamento e instruções para o serviço militar,
Tarifas das alfândegas,
Regulamento das Capitanias dos Portos,
Tabela de Emolumentos Consulares,
Coleção de Leis?
Observações :
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O volume da correspondência exige classificadores suplementares?

Por quem?

Consta da correspo idência o respectivo número e data de entrada?

Foi também registada a correspondência de "Diversos"?
S

legislada

Por quem?
S5

A correspondência arquivada foi
ro "Protocolo de Entrada"?

Está devidamente numerado e rubricado?

i «i
io s

H

Está guardada no armário regulamentar de
aço?

W

3 o«

f!

A correspondência está completa e arquivada
na ordem respectiva?

Observações :

u

Qual o seu estado de conservação?

Existe o livro regulamentar?

Existe o classificador regulamentar?

NÚMEROS DE CLASSIFICADORES

PROTOCOLO DE ENTRADA

i

O

O

T—(

Foi lavrado o termo de abertura?
c-.

oo
í
\

Em que data?

E' nele registada toda a correspondência oficial, inclusive telegramas e CTTY
CD

m

a
H

*

CO

(N

i—t

l
(S

o
c

IO

$

t»
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NUMERAÇÃO DO EXPEDIENTE

Igualmente estão registadas as CTT dirigidas a :

Existe o livro regulamentar?

a)

Secretaria de Estado das Relações Exteriores?

Está devidamente numerado e rubricado?

b)

Embaixadas e Legações brasileiras?

Por quem?

c)

Consulados brasileiros?

Foi lavrado o termo de abertura?

d)

Delegacia do Tesoure do Brasil em Nova York?

Por quem?
Em que data?
Observações :
São anualmente abertas páginas para a numeração distinta da correspondência
postal dirigida & :
a)

Secretaria de Estado das Relações Exteriores?

fc)

Governo desse país?

c)

Embaixadas e Legações brasileiras?

d)

Consulados brasileiros?

e)

Delegacia do Tesouro do Brasil em Nova York?

f)

Autoridades locais?

é)

Autoridades brasileiras?

h)

Missões diplomáticas e Consulados estrangeiros?

/')

Companhias de Navegação marítima e aérea?

.;)

Diversos?

São registados em páginas distintas das reservadas para a correspondência
postal os telegramas oficiais dirigidos a :
a)

Secretaria de Estado das Relações Exteriores?

6)

Embaixadas e Legações brasileiras?

c)

Consulados brasileiros?

d)

Delegacia do Tesouro do Brasil em No vá York?

20 —
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REGISTO DE INVENTÁRIO

s
u

Existe o livro regulamentar?

\

1

o
Está devidamente numerado e rubricado?

g Bg

S
h
o
ü

o

H

i
1

Por quem?

i

o
1—l

1

Foi lavrado o termo de abertura?

ro

Por quem?
00

]

Em que data?

O
O

Os inventários registados foram lavrados de acordo com as instruções em
vigor?

to

HH

PH

wR

^

10

Têm sido efetuados os inventários no início de cada ano?

l
*5
o

o
Si
H
P
g
O
PH
O3

Têm sido remetidos regularmente à Secretaria de Estado o original e as
três cópias?

CO

Em que data foi feita a última remessa?
tN

No livro regulamentar estão também sendo registadas as declarações de
entrega do Arquivo?

l
g
i—i

l

1
22

S 1

Ê

CD
cc

l
OJ

-o
o
-a

i
c/3
CD

3
CD
CO

O
"3
31

Q

<

«

a

O

-ã

JCN.

iSü

cn í

3

£
o
C"

03
CD
T3
_0

>C3

3
o5
g

TJ
ití

1

Eijc^-

li
W

SP -S

1<

Qual a data do último registo?

8

cá

ia

volume da correspondência exige
cadores suplementares?

O—
O

correspondência está completa e ar
na ordem respectiva?

xiste o classificador regulamentar?

NÚMERO DO CLASSIFICADOR

c3
>
S
D"

A

<u

stá toda ela distintamente rumer
acordo com o seu destinatário?

oi

correspondência arquivada foi r«
no livro "Numeração de Expedien

O

As cópias dessas declarações têm sido remetidas oportunamente à Secretaria
de Estado?
Qual a data da última remessa?
a
10

Observações :

B
H

H

1 0
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COBRANÇA DE EMOLUMENTOS

São cobradas horas de expediente extraordinário para a legalização de outros
documentos apresentados por particulares?

Existe o livro regulamentar "Diário de Emolumentos"?
Está devidamente numerado e rubricado?

Existe exposta, em lugar visível ao público, a tabela cambial comparativa
de emolumentos, da qual constem as quantias em dólar americano
papel, cruzeiro ouro, e moeda do país?

Por quem?
Foi lavrado o termo de abertura?

Houve reclamação da Delegacia do Tesouro em Nova York sobre irregularidades na cobrança de emolumento consulares?

Em que data?
No caso afirmativo, do fato foi dado conhecimento à Secretaria de Estado?
São os emolumentos lançados diariamente em cruzeiros, ouro, e moeda do
país?
Quando?
São rigorosamente respeitadas na cobrança as instruções que acompanham a
Tabela de Emolumentos Consulares?
Existe reclamação a respeito de despacho de navios e aeronaves fora das
horas de expediente?
São os dois terços da quantia cobrada pelo serviço extraordinário distribuídos
pelos funcionários de carreira e contratados que se ocupam da legalização
dos papéis apresentados?
São distribuídos ao pessoal subalterno que toma parte nesse serviço os 50%
a que tem direito?

E' a renda consular recolhida, pelo menos uma vez por semana, em
um banco local?

Foi previamente aprovada pela Delegacia do Tesouro em Nova York a
escolha do banco para o depósito da renda consular?

A conta corrente da repartição no banco de depósito da renda consular, nos
últimos seis meses, concorda com o movimento da escrituração no livro
de emolumentos?

Tem havido serviço de visto em passaporte de imigrantes fora das horas
de expediente?
Existe reclamação a respeito desse serviço pelas companhias interessadas?
São os quatro quintos da quantia cobrada por esse serviço extraordinário
distribuídos pelos funcionários de carreira e contratados que se ocupam
da concessão dos vistos?

A que mês se refere o último recibo da Delegacia do Tesouro sobre o recebimento da renda recolhida?

Posteriormente ao recebimento desse recibo, quais os botdereaux do Banco
relativos ao recolhimento à Delegacia da renda consular?

São distribuídos ao pessoal subalterno que toma parte nesse serviço os 50%
a que tem direito?

24 —
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O saldo da renda consular ainda não recolhida à Delegacia, constante dos
depósitos no Banco e dinheiro em caixa, confere com o levantamento
de conta do livro de emolumentos, na data da inspeção?

Observações :

DIÁRIO DE ESTAMPILHAS

Existe í> livro regulamentar?
Está devidamente numerado e rubricado?
For quemV
Foi lavrado o termo de abertura?
Por quem?
Em que data?
E' o balanço das estampilhas feito com regularidade no fim de cada mês?

Confere o balanço das estampilhas de cada último mês do trimestre vencido
e transferido para o mês seguinte com o saldo constante da 4.a via
arqviivada na Chancelaria do mapa do respectivo trimestre enviado à
Delegacia do Tesouro em Nova York?
Confere o movimento diário de estampilhas, nos seus respectivos valores, com
o lançamento dos emolumentos no livro competente?

Houve reclamações da Delegacia do Tesouro em Nova York sobre irregularidades no serviço de estampilhas?

No caso afirmativo, do fato foi dado conhecimento à Secretaria de Estado?

Quando?
Da parte das estações de destino no Brasil, foi apontada alçuma falta no
emprego das estampilhas apostas nos documentos legalizados?
No caso afirmativo, quais as providências tomadas para se apurarem as
procedências da falta?
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PASSAPORTES
Do fato, foi dado conhecimento à Secretaria de Estado?
Quando?
Observações :

Existe o livro regulamentar?
Está devidamente numerado e rubricado?
Por quem?
Foi lavrado o termo de abertura?
Em que data?
São sempre registados no livro competente as concessões de passaporte
brasileiro, prorrogações e vistos?
Qual o número do último passaporte concedido?

Km que data?
No registo dos vistos em passaportes estrangeiros a numeração tem sido
única, consecutiva e anual?
«
No caso de visto consular em passaporte diplomático ou oficial estrangeiro
tem sido sempre dado conhecimento do fato à Secretaria de Estado?
Qual a data da última comunicação?
Existe, organizada e colocada a fácil alcance dos funcionários para que tenham
sempre presente, uma lista dos passaportes brasileiros extraviados ou
suspeitos, com as informações recebidas a respeito da Secretaria de Estado?
No caso de se ter verificado extravio ou suspeição de passaporte foi feita
a devida comunicação à Secretaria de Estado?
Quando foi feita a última comunicação?
Qual é o número de passaportes peremptos ou substituídos que se encontram
na Chancelaria?
Quando foi feita a última remessa desses passaportes à Secretaria de Estado,
depois de guardados 3 anos nos arquivos da Chancelaria?
Existe organizado e mantido permanentemente atualizado um fichário dos
indesejáveis estrangeiros expulsos e daqueles aos qums, por qualquer
motivo, não devem ser concedidos vistos para a entrada no Brasil?
Do movimento de concessão de passaporte, prorrogação e visto tem sido dado
conhecimento mensalmente à Secretaria de Estado?
— 29
28 —

Tem sido feita regularmente a comunicação anual à Secretaria de Estado
sobre o estoque de cadernetas de passaportes existentes na Chancelaria?

REGISTO CIVIL

Qual a data da última comunicação?
Existe o livro regulamentar do registo civil?
Qual é o atual estoque de cadernetas de passaportes existentes na Chancelaria e respectivos números?

Está devidamente numerado e rubricado?
Por quem?

No caso de não se terem cobrado emolumentos para a concessão, prorrogação e
visto em passaporte brasileiro e visto em passaporte estrangeiro, do
respectivo registo consta a declaração grátis?

Foi lavrado o termo de abertura?
Por quem?

Consta também o fundamento legal da gratuidade?
Qual o número de passaportes concedidos durante o trimestre anterior ao da
visitação?

Em que data?

Quantos foram concedidos grátis?

Em que data foi feito o último registo de nascimento?

No mesmo período, qual o número de prorrogações e vistos em passaportes
brasileiros?

O último registo de óbito?

Quantos foram concedidos grátis?
Ainda no referido trimestre, quantos vistos foram concedidos em passaportes
estrangeiros?

O último registo de casamento?
Do encerramento dos registos, no correr de cada ano, tem sido lavrado
o respectivo termo com o número dos registos feitos?

Quantos foram concedidos grátis?
Observações :

Observações :

30 —

— 31

SERVIÇO MILITAR

NACIONALIDADE

Existe o livro regulamentar para matrícula de brasileiros?

Tem havido recrutamento de brasileiro para o serviço militar?

Está devidamente numerado e rubricado?

Tem havido alistamento à revelia?

Por quem?
Foi lavrado o termo de abertura?

Qual foi o último caso?

Por quem?
Em que data?
Qual o nome e a data da última apresentação?
Quantos brasileiros foram matriculados nos últimos 12 meses?
Tem sido enviada à Secretaria de Estado, no fim de cada trimestre, uma
relação dos brasileiros matriculados?

Tem havido apresentação de brasileiros convocados porém ainda não alistados
para o serviço militar?

Qual a data da última remessa?

Qual o nome e a data da última apresentação?

Estão os documentos comprobatórios da nacionalidade dos cidadãos brasileiros
matriculados convenientemente numerados e arquivados?
Tem sido enviada anualmente a Secretaria de Estado uma lista, eir. duplicata,
dos brasileiros naturalizados residentes no distrito consular, com &s
devidas informações?
Ao ter conhecimento de fatos que possam importar perda de nacionalidade
de brasileiros residentes no distrito consular, tem sido feita comunicação
à Secretaria de Estado, acompanhada de elementos de prova, suficiente
para a instalação do processo legal?

Dos brasileiros apresentados tem sido feita a devida comunicação à Diretoria
do Recrutamento, acompanhada da respectiva documontação e por intermédio da Secretaria de Estado?
Qual a data da última comunicação?

Qual foi a última comunicação?
Houve alguma intervenção em defesa oficiosa de brasileiro ausente, envolvido
em processos civis ou criminais, que lhe cornam à revelia?
Qual foi a última intervenção?

Observações :
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Observações :

PROCURAÇÕES

REPATRIAÇÃO

Tem havido repatriação de brasileiros desvalidos?

Existe o livro regulamentar?

Qual o nome do beneficiado e data da última repatriação?
Está devidamente numerado e rubricado?
Qual a última importância sacada contra a Delegacia do Tesouro em Nova
York para auxílio a brasileiros desvalidos?

For quem?

Em benefício de quem?

Foi lavrado o termo de abertura?
Por quem?

Tem sido enviada à Secretaria de Estado a Folha de Identificação dos repatriados?
Em que data?
Qual foi a última remetida?
As comunicações de embarque de brasileiro repatriado têm sido feitas à
Secretaria de Estado por via aérea?

Confere o balanço das estampilhas apostas nas procurações lavradas no livro
competente com os lançamentos do Diário de Emolumentos?
Qual a última procuração lavrada no livro?

Observações :
Em que data?
Constam dos registos das procurações as assinaturas dos outorgantes, testemunhas e chefe da repartição?

Do encerramento dos registos efetuados no correr de cada ano, têm sido
lavrados regularmente os respectivos termos no último dia do ires de
dezembro?

Observações :
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TESTAMENTO E APROVAÇÕES

Quando foi feita a última remessa de testamento à Secretaria de Estado
por motivo de falecimento do testador?

Existe o livro regulamentar?
Aos depositantes de testamentos é regularmente fornecida a declaração de
depósito dos mesmos no cofre da Chancelaria?
Está devidamente numerado e rubricado?
Observações :
Por quem?

Foi lavrado o termo de abertura?

Por quem?

Em que data?

Em que data foi feito o último testamento?

Em que data foi feita a última aprovação de testamento cerrado?

Do lecebimento de testamento tem sírio feita u devida comunicação à
Secretaria de Estado com as informações sobre o testador, tais como
identidade, qualificação, etc.?

Existem testamentos confiados à guarda da repartição visitada?

Encontram-se eles guardados no cofre da Chancelaria?

E' remetida anualmente à Secretaria de Estado uma ralação dos testamentos
depositados?
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VERBAS "ALUGUEL DE CASA" E "CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO"

Do caso foi dado conhecimento à Secretaria de Estado?
Quando?

Existe o livro de escrituração n.° l?
Está devidamente numerado e rubricado?

Observações :

Por quem?
Foi lavrado o termo de abertura?
Por quem?
Em que data?
Estão mencionados os câmbios a que foram feitos os saques da respectiva
verba, no princípio de cada trimestre?
Estão igualmente mencionados os câmbios que regularam a remessa dos
saldos da verba à Delegacia do Tesouro em Nova York?
Existem devidamente arquivadas as terceiras vias dos recibos comprobatórios
das despesas que correram por conta dessa verba?
Que percentagem da verba foi aplicada no pagamento do aluguel?

Quais as principais despesas que correm por conta dessa verba?

A dotação da verba é suficiente?
Há necessidade de reforço ou pode ser diminuída?

Houve alguma reclamação da Delegacia do lesouro em Nova York sobre
irregularidade na prestação de contas?
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VERBA "EXPEDIENTE"

Quando foi feito o último recolhimento e qual a importância recolhida?

Existe o livro regulamentar n.° 2 ?
Está devidamente numerado e rubricado?

Observações :

Por quem?

Foi lavrado o termo de abertura?

Por quem?
Em que data?

Estão mencionados os câmbios a que foram feitos os saques da verba
expediente, no princípio de cada trimestre?

Quais as principais despesas que correm por conta da verba expediente?

E' servido, diariamente, café aos funcionários da Chancelaria?

E' servido café à colônia brasileira e a pessoas estrangeiras que visitam a
Chancelaria?

A dotação da verba é suficiente?

Há necessidade de reforço ou pode ser diminuída?

Os saldos porventura apurados no fim de cada ano têm sido regularmente
recolhidos à Delegacia do Tesouro em Nova York?
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ESCRITURAS E REGISTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTO DE FIRMAS

Existe o livro regulamentar?

Existe o livro regulamentar?

Está devidamente numerado e rubricado?

Está devidamente numerado e rubricado?

Por quem?

For quem?

Foi lavrado o termo de abertura?

Foi lavrado o termo de abertura?

Por quem?

Por quem?

Em que data?

Em que data?

De que natureza são os principais títulos e documentos registados no último
ano?

Estão registadas as firmas das autoridades locais, que deverão autenticar
os documentos levados à legalização do Consulado?
Estão arquivadas ou registadas as firmas das autoridades do distrito consular?
Estão registadas firmas de cidadãos brasileiros?

Em que data foi feita a última escritura?
Em que data foi feito o último registo?

Observações :
Existem a título facultativo e a pedido dos interessados registadas procurações de próprio punho e as lavradas perante os notários do país?

Observações :

tl

l
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NOMEAÇÕES DE PERITOS, INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS,
SENTENÇAS ARBITRAIS E DECLARAÇÕES

CONTRATOS MERCANTÍS, PROTESTOS E NOMEAÇÕES
REFERENTES À NAVEGAÇÃO

Existe o livro regulamentar?
Existe o livro regulamentar?
Está devidamente numerado e rubricado?
Está devidamente numerado e rubricado?
Por quem?
Por quem?
Foi lavrado o termo de abertura?
Em que data?
Por quem?
Quais os contratos mercantis e protestos mais importantes registados no
último trimestre?

Em que data?
Existe auto importante registado neste livro?

Foram as nomeações de comandantes e outras referentes à navegação nacional
(feitas pelo Cônsul na sua qualidade de Capitão d} Porto, de acordo
com o Código Comercial e com o Regulamento das Capitanias de
Portos) comunicadas à Diretoria da Marinha Mercanta no Rio de
Janeiro?

Qual o assunto?

Foi lavrada alguma sentença arbitrai?
Qual foi a última comunicação?
Qual o assunto?
Houve algum incidente com embarcações brasileiras nesse porto?
Foi comunicada às autoridades competentes?
Houve inquérito consular?
Diretamente ou por intermédio da Secretaria de Estado?
Foi comunicado à Diretoria da Marinha Mercante no Rio de Janeiro?
Qual o último incidente e a data da comunicação?

Essas comunicações têm sido feitas diretamente
Secretaria de Estado?

Observações :

ou por intermédio

da

Observações :
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REGISTO DE PATENTES DOS CÔNSULES E VICE-CÔNSULES

Em que datas?

Existe o livro regulamentar?
Obsarvações :
Está devidamente numerado e rubricado?

Por quem?

Foi lavrado o termo de abertura?

Por quem?

Em que data?

Quais as cartas patentes de Cônsules registadas?

Em que datas?

Quais as patentes de Cônsules registadas?

Em que datas?

Quais as patentes dos Vice-Cônsules registadas
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DESPACHO DE

EMBARCAÇÕES
Foi aberto o inquérito regulamentar?

Existe o livro regulamentar (talão)?
Em caso de se ter apurado o crime, foi o respectivo inquérito encaminhado ao
Ministério da Marinha no Rio de Janeiro?

Está devidamente numerado e rubricado?
Por quem?

Qual a data do último encaminhamento?
Foi lavrado o termo de abertura?
Por quem?

Existe o livro regulamentar de registo de entrada e saída no porto de embarcações brasileiras?

Em que data?
Recebem os despachantes das embarcações quitação das quantias pagas pelos
despachos, com indicação da moeda brasileira, ouro, e do câmbio de
cobrança, devidamente assinados e carimbados?
Têm sido despachadas embarcações que transportem
sejam cargueiros ou navios tanques?

Quais a data, nome e proprietário da última embarcação registada?

inflamáveis que i.ão
Observações :

Têm sido regularmente comunicados ao Ministério da Guerra, por intermédio
da Secretaria de Estado, os embarques de armas, muniçõej, explosivos,
produtos químicos agressivos ou seus componentes, viajando em trânsito
pelo território nacional com destino ao estrangeiro?
Quando foi feita a última comunicação?

Tem havido mudança de bandeira?
Quando se processou a última?'

Foi o Ministério da Fazenda informado diretamente sobre a forma do pagamento do selo proporcional?
Foram feitas as devidas comunicações acompanhadas de cópia de título de
inscrição e tradução do termo de vistoria : à Diretoria de Marinha
Mercante do Rio de Janeiro; à Secretaria de Estado e ao Serviço de
Estatística Econômica e Financeira do Ministério da Fazenda?
Como foi feito o pagamento do selo proporcional?

No caso de ter sido feito no Tesouro, oficiou-s& à Delegacia do Tesouro em
Nora York mencionando o valor exato da compra?
Verificou-se deserção ou engajamento não autorizado de pessoal da marinha
mercante brasileira?
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MALAS DIPLOMÁTICAS

AÉREAS

MALAS DIPLOMÁTICAS COMUNS
E' somente expedida pelas malas aéreas a correspondência oficial urgente?
Tem sido observadas ,no uso de malas diplomáticas, as restrições regulamentares
a respeito da remessa de correspondência ou objetos particulares?

Tem sido observado o dispositivo que veda o uso das malas aéreas para fins
privados, ressalvada a correspondência epistolar conexa com o serviço ou
destinada às famílias dos funcionários?

Obedece a expedição de malas a uma escala periódica?
Permanence retida na Chancelaria mala sobressalente, para solução de casos
imprevistos, ocorrentes entre duas remessas?
Além dessa mala, existem outras retidas na Chancelaria?

Foi examinado pela Chancelaria o transporte das malas aéreas no sentido de
usar a via mais econômica e a mais rápida?
Vem a Missão efetuando o pagamento do transporte das malas aéreas, de
acordo com as instruções em vigor?

Em caso afirmativo, qual o motivo e quantas?
Observações :
As malas são fechadas pelos funcionários que assinam a guia ou, ao menos, na
presença dos mesmos?

Observações :

Si
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LEGALIZAÇÃO DE FATURAS CONSULARES

As disposições do Regulamento de Faturas
observadas?

Consulares são

estritamente

São organizadas de acordo com o modelo oficial, observados os seus dizeres,
forma e dimensões, as faturas consulares apresentadas para a legalização?
As fórmulas da fatura impressa são distribuídas gratuitamente aos exportadores e expedidores para servirem de modelo, caso desejarem imprimi-las
por conta própria?

Da legalização de faturas consulares de armas e munições destinadas aos
Governos estaduais, tem sido feita a necessária comunicação aos Ministérios Militares?
Qual foi a última comunicação?
Tem havido reclamação do Serviço de Estatística Econômica e Financeira do
Ministério da Fazenda sobre irregularidades no serviço de legalização
das faturas consulares?
Quais as reclamações recebidas nos últimos seis meses?

Existe afixada na Chancelaria, em lugar bem visível ao público, a advertência
de que é irregular a inclusão na bagagem dos passageiros destinados e.o
Brasil de volumes com mercadorias de comércio?
Na discriminação das mercadorias são elas indicadas conj as denominações
próprias, de acordo com a venda realizada e respectiva fatura comercial
e não com designações genéricas?
Para a legalização de fatura consular referente a embarque de plantas, partes
vivas de plantas e sementes é sempre exigida a apresentação do respectivo certificado de origem e sanidade?
Para a legalização de faturas consulares referentes a embarque de animais
e despojes de animais e forragens ou qualquer outro material é sempre
exigida a apresentação do respectivo certificado sanitário de origem?
Da recusa de legalização de faturas consulares que nêo contenham os iequisitos essenciais exigidos nas disposições em vigor, terr sido dado conhecimento ao Serviço de Estatística Econômica e Financeira do Ministério
da Fazenda e à estação aduaneira indicada na fatura como destino das
mercadorias?
São sempre autenticados pela Câmara de comércio ou associação comercial
da praça do exportador ou embarcador os preços constantes das faturas
comerciais?

São enviadas semanalmente, sob registo, ao Serviço de Estatística Econômica e Financeira do Ministério da Fazenda as segundas vias das
faturas consulares legalizadas?
Houve alguma reclamação sobre a inobservância desta exigência
mentar?

regula-

São regularmente enviadas à estação aduaneira de dactino as terceiras vias?
Existem arquivadas na Chancelaria as quartas vias das faturas consulares
legalizadas nos últimos três anos?
No início do mês de janeiro é sempre comunicado ao Serviço de Estatística
Econômica e Financeira do Ministério da Fezendu a quantidade das
faturas consulares legalizadas no ano anterior?

Observações :

Tem havido reincidência de mercadorias de mesmo tipo na apresentação de
faturas comerciais referentes a encomendas postais de valor inferior a
USS 25,00 e consignadas a negociante?
No caso afirmativo, foi exigida do exportador ou embarcador a opresentação
da fatura consular obrigatória para tais casos?
Dos vistos em documentos de embarque relativos a armas, explosivos ou
a produtos químicos agressivos destinados ao estrangeiro, em trânsito
pelo território nacional, tem sido feita comunicação imediata ao Ministério da Guerra, por intermédio da Secretaria de Estado?
Qual foi a última comunicação?
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ATIVIDADES POLÍTICAS E DIPLOMÁTICAS

A Missão diplomática tem regularmente comunicado à Secretaria do Estado as
modificações havidas no Governo junto ao qual está acreditrda, bem como
da Chefia dos Estados Maiores do Exército, Marinha e Forças Aéreas?

Tem a Missão diplomática informado a Secretaria de Estado das atividades
dos intelectuais brasileiros designados pelo Itamaraty para desempenharem
missão cultural no país onde está acreditada?
Qual foi a última informação?

Existem na Chancelaria diplomática fichas confidenciais, contendo informações sobre políticos e militares de maior projeção no país, JÔbre
diretores, secretários e redatores principais dos jornais de maior circulação
ou prestígio, bem como sobre os demais Chefes de Missão?

Tem sido regularmente recebido o noticiário radiotelegráfico transmitido diariamente pela Secretaria de Estado às Missões diplomáticas e Repartições
consulares aparelhadas para esse fim?

São elas permanentemente utilizadas?

E' esse noticiário retransmitido pelo órgão receptor, em forma de boletim,
às demais repartições brasileiras no país de sua sede ou na zona de
distribuição, assim ccmo à colônia brasileira e demais interessados?

Dessas fichas, tem sido enviada cópia à Secretaria de Estado?
O relatório mensal sobre assuntos políticos tem sido regularmente (nviado à
Secretaria de Estado?

São os exemplares desse boletim, assim como cópias de todas as recepções
radiotelegráficas enviados, periodicamente, ao Serviço de Informações da
Secretaria de Estado?

Qual a data e a que mês se refere o último relatório enviado?
O relatório mensal sobre assuntos militares, navais e aeronáuticos tem sido
regularmente enviado à Secretaria de Estado?

E' regularmente enviado à Secretaria de Estado estudo da situação econômica
do país onde estiver acreditada a Missão diplomática, acentuando-se
as circunstâncias que favorecem ou contrariam, e por que razão, a expansão comercial e industrial do Brasil?

Qual a data e a que mês se refere o último relatório enviado?

Por ocasião do dia 7 de setembro, tem sido oferecida pelo Chefe da Missão
diplomática ou da Repartição consular uma recepção, para a qual tenham
sido convidados os brasileiros residentes ou de passagem?

Observações :

Existe na chancelaria diplomática o livro regulamentar para registo dos
Membros da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, nacionais do país da
sua sede?
No caso de falecimento de um desses membros, foi o fato comunicado à
Secretaria de Estado?
São regularmente remetidos à Secretaria de Estado, sempre que sejam publicadas, 3 exemplares das listas dos representantes diplomáticos e consulares
em exercício no país da sede da Missão diplomática?
Quais as atividades da Missão diplomática em relação ao programa de difusão
cultural do Brasil no estrangeiro?
A Missão diplomática tem sugerido medidas julgadas úteis ou oportunas para
a intensificação dessa difusão cultural?
Quais?
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No

ATIVIDADES ECONÔMICAS E COMERCIAIS

a Secreteria de Estado?

Há nos arquivos da Chancelaria maços relativos a cada um dos principais
produtos brasileiros?

Existe devidamente organizado o fichário relativo às irforrnações confidenciais
colhidas sobre as principais empresas industriais e comerciais que sejam
concorrentes de empresas similares brasileiras?

dado

Quando?

Observações :

Foi remetido à Secretaria de Estado o original do cada ficha?

Qual a última ficha remetida à Secretaria de Estado?

Em que data?

Têm sido remetidos regularmente à Secretaria de Fstadu os relatórios ou
informações mensais?

Qual o número de ordem e data da expedição do enviado no último mês?

Têm sido regularmente remetidas à Secretaria de Estado as leis orçamentárias,
tarifas aduaneiras, informações sobre freteSj leis fiscais, leis bancárias,
regime de câmbio e informações sobre o comércio exterior?
'

Têm sido comunicados anualmente à Secretaria de Estado os dados relativos
à importação dos principais produtos brasileiros e seus similares de
outras origens, referente aos três anos imediatamente anteriores?

Foram recebidas reclamações referentes à chegada de marcadorias brasileiras
avaliadas ou em desacordo com as especificações de venda?

Foram tomadas providências a fim de se apurar a prorodência das queixas?
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