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PORTARIA N9 248,

DE

29 DE ABRIL DE

_
7*f# •

1987

0 Ministro de Estado da Cultura, no u3o das
conferidas pelo artigo 39 do Uccreto n1 91.998, de

atribuições

28 de novembro de

1985 e pelos artigoD 24 c 25 do Decreto n9 92.489, de 24
Jo março
de 1986, o tendo em vista o Decreto n9 93.063, de 1* de agosto
de
1986.

RESOLVE:

1 - Aprovar o Regimento Interno do In3tituto de Promoção
Cultural,

em anexo.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi

cação, revogadas os disposições em contrário.
CELSO

REGIMENTO

INTERNO

FURTADO

00

INSTITUTO OE PROMOÇÃO CULTURAL
CAPITULO

I

CATEGORIA E FINALIDADE

Art. l'-0 Instituto de Promoção Cultural - IPC. órgão tu
tônomo criado pelo Decreto n9 92.489, de 24 de março de 19116, • gestor
do Fundo de Promoção Cultural - FPC, dotado de autonomia administrat i

va e financeira limitada através do Decreto n9 93.063, de l9 de agorto de

diretamente subordinado ao Ministro de Estado tia Culturil

19C6,

tem por finalidade apoiar financeira e tecnicamente estudos, ptojeii-

e programas voltados para o desenvolvimento cultural do Pais.

ton-U-

em vista as metas o prioridades estabelecidas pelo Ministério da Cul
tura .

CAPITULO

II

ORGANIZAÇÃO
Art. 29

- O Instituto de Promoção Cultural tem a

seguira"

estrutura:

1.

Conselho Deliberativo

2. Coordenador ia de Estudos e Pesquisas

3. Coordenador ia de Captação de Recursos
4. Coordenador ia de Execução de Projetos
5. Departamento Administrativo

5.1 - Serviço de Execução Orçamentária e Financeira
5.2 - Serviço de Atividades Auxiliares
6. Centro de Documentação e Informática
7. Serviço de Pessoal,

Art. 39 - O Instituto do Promoção Cultural - IPC será diti

gido por I)i retor-Geral, nomeado pelo Ministro de Estado da Cultura.
Art. 4^-0 Consellic Deliberativo terá como membros o Dir.tor-Geral, o Secretário-Geral, os Dirigente" das Secretarias-fin r •
Coordenador de Política Cultural do Ministério da Cultura.
Parágrafo único - 0 Presidente do Conselho Deliberativo •'•

rã no^»»dn p^in Ministro de Estado da Cultura e por cie demitido

">d

nutum".

Art. rj- - 0 funcionamento do Conselho Deliberativo será r£

gulamentado por ato do Ministro de Estado da Cultura.
Art. 69 - As Coordenador ias serão dirigidas por Coordena -

dor, o Departamento e o Centro por Diretor e osServiços por Chefe,eu

jas funções ?erào providas na forma da legislação pertinente.
Art. 79 - 0 Diretor-Gera1 será substituído em suas

falta?

e impedimentos por um dos dirigentes por ele indicado c designado çoIo Ministro de

Estado da Cultura.

Art. 89 - Os ocupantes das domais funções serão ftubstituidos rm sua» faltas o impodimentos por onrvidoraa previamente desuni
dos pelo Oiretor-Gera 1.

CAPITULO III
COMPETÊNCIA DAS UNIDADES

Art.

9'

- Aj

Conselho Deliberativo compete:

I - contribuir para a elaboração de programas para estabe
lecimento de acordos, convênios e contratos a serem firmados com en
tidades nacionais, estrangeiras o internacionais, tendo cm vista
o

cumprimento das finalidades e objetivos do IPC;

II - aprovar a política e as diretrizes d» ituiçào do Iníti
tuto e do Fundo de Promoção Cultural.
nistério da

Cultura:

com base na política do
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III - formular a política de captação de recursos, bem como
definir os critérios para a sua aplicação;
IV - deliberar 3obre financiamento de programas e projetos
culturais custeados com recursos do FPC;

V - aprovar o Plano Anual de Atividades proposto pelo Dire
tor-Gcral do Instituto;

VI - manifestar-se sobre propostas de interesse do IPC que
lhe3 sejam submetidas por qualquer um dos seus membros;

pronunciar-se sobre balanços, balancetes,

VII

respectivos

relatórios

demonstrativos do IPC/FPC;

VIII - elaborar o regimento interno do IPC e encaminhar ao Mi
nistro de Estado da Cultura para aprovação;
'

IX - manifestár-se sobro a contratação de especialistas

de

nível médic e superior e de consultores técnicos, de que trata o De
creto n» 93.063, de 1« de agosto de 1986.
~
Art. 10 - A Coordenadoria de Estudos e Pesquisas compete:

I - desenvolver estudos que visem

a definição de projetos

e programas voltados para a promoção e o desenvolvimento
cultural
do Pais, tendo em vista as metas o prioridades estabelecidas pelo Mi
nistério da Cultura.

II - apoiar estudos e a elaboração de programas e

projetos

voltados para as diversas dimensões das manifestações culturais;

III - produzir informações e indicadores técnicos referentes
a aspectos econômicos das atividades culturais;
IV - estabelecer critérios para a elaboração de projetos de
aplicação de recursos em atividades culturais;
V - analisar o manifestar-se sobre programas e projetos cem
vistas a sua viabilidade técnico-financeira;

vantea de

VI - desenvolver estudos e análises sobre experiências relê
economia e política cultural no País c em outros países.
Art. 11 - X Coordenadoria de Execução de Projetos compete:
I • receber e encaminhar aos órgãos competentes da estrutn-.

ra báiica do Ministério da Cultura, para a avaliação, as cartas-con-

sulta

e projetos, submetidos ao IPC, para enquadramento e definição

de sua viabilidade técnica-financeira;

II - articular-se com as Secretarias-fim do Ministério _ '^
Cultura, órgãos* este vinculados e outras entidades, para obtenção V?
informações necessárias â análise e avaliação

de programas e pror"

tos;

III - acompanhar, analisar e avaliar técnica e financeiramente
os projetos em execução;
IV • examinar as prestações de contas, programas e

executados

projetos

quanto ã adequação de aplicação dos seus recursos aos

oh

jetivos propostos.
Art. 12 - X Coordenadoria

de Captação de Recursos compete:

I - desenvolver estudos sobre formas de captação

de recur -

sos e fontes alternativas de 'inanciamento para a cultura, visando

a

ampliação de capacidade de atendimento e investimento do IFC/FPC:

II - implementar a potítica de captação de recursos junto

a

organismos governamentais, empresariais, instituições financeiras e or.
ganismòs internacionais;
III - desenvolver métodos que permitam avaliar e prever a

d£

manda e a oferta de bens e serviços culturais:

IV - estimular a sociedade para a prática de doações. pitroc£
nios e investimentos em atividades culturais,

promovendo campanhas, «li

vulgações o outras formas de estímulos.
Art. 13 - Ao Departamento Administrativo compete:

I - supervisionar, controlar c executar a programação orça mentária e financeira do IPC/FPC;

II - executar os serviços referentes a apoio
administrativo,
tais como: material, patrimônio, transporte e comunicações, obsetvand.
as normas e diretrizes oriundas dos órgãos centrais e setoriais de ad
ministração.

" Art. 14 - Ao Serviço de Execução Orçamentária e

Financeira

compete:

I - coordenar e elaborar a proposta orçamentaria do IPC e as

respectivas reformulações que se fizerem necessárias, de acordo com as
normas expedidas pelos órgãos centrais e setoriais do Sistema de
Pro.
gramação Orçamentária e Financeira;
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II - elaborar e consolidar relatórios regulares e
relativos ã execução de planos,

J
periódicos

programas e. projetos;

III - coordenar a elaboração do Plano Anual de Atividades;

IV - processar a execução orçamentária e financeira o o plano
do aplicação do recursos do IPC/FPC de acordo er>m «« rnrwu vig»nte«:
V - emitir empenho de despesas, anulações do empenho c
"H
trolar saldos de empenhos estimativos e globais;

VI - processar o pagamento da3 despesas empenhadas e
manter
atualizado o controle das contas bancárias, procedendo, mensalmente, a
sua conciliação;
VII - elaborar, ao fim do exercício, a relação de "restos a pa
gar";

VIII - processar o recebimento de rendas próprias do IPC/FPC;
IX - elaborar demonstrativos, balanços e balancetes do IPC /
organizar a tomada de contas;

acompanhar e controlar a execução de contratos.

XI

nios e ajustes

XII - processar as requisições de passagens c os pagamontos
de diárias ao pessoal que se deslocar a serviço do IPC;
Art. 15 - Ao Serviço de Atividades Auxillares compete:

I - assegurar a execução das atividades concernentes a lim

peza, vigilância, transporte de pessoal e material, conservação e ma,
nutenção dos bens móveis do IPC;
II - processar a aquisição, a guarda, a distribuição e

o

controle de materiais;

III

- manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis

do IPC;

IV • processar a baixa e a alienação de bens do IPC;
V - assegurar a execução dos trabalhos de reprografia;
VI - executar as atividades de protocolo, movimentação, con
trole, expedição e arquivo de expedientes e processos:

VII - procoder a divulgação de todas as comunicações inter nas do

IPC;

VIII - coordenar e supervisionar os serviços de portaria

e

recepção;
IX - coordenar e supervisionar os serviços externos de expe
diente.

rfffi**

Art.

16 - Ao Serviço do Pessoal compete:

I - processar a admissão, demissão e movimentação de pes
soal, bem como sua designação e dispensa, nos termos da
legislação
pertinente;

II - registrar a vida funcional doa servidores,_bem
como
processar a documentação pertinente na forma da legislação em vigor;
III - manter atualizada a lotação numérica e nominal do pes
soai do

IPC;

IV - executar as atividades de classificação e redistribuição de cargos e empregos;
V - assegurar o recrutamento, a seleção e o treinamentodos
servidores;
VI
VII

acompanhar e apurar a freqüência do pessoal;
processar folhas e demais documentos de pagamento

do

pessoal;
VIII

manter atualizado o cadastro financeiro do pessoal;

IX - fornecer subsídios para a elaboração da proposta orça
mentária no que concerno a pessoal;

X - instruir processos referentes a direitos e vantagens ,
deveres e responsabilidades do pessoal.

Art. 17 - Ao Centro de Documentação e Informática compete,

oob a orientação técnica da Secretaria de Informática e Documentação
do Ministério da Cultura:

1 - processar, armazenar e disseminar informações necessá
rias à execução das atividades de pesquisa, planejamento e

estudos

desenvolvidos pelo IPC:

II - articular-se com outros sistemasdo informação,

vistas ao intercâmbio e à obtenção de informações necessárias ao
sanvolvimento das atividades do IPC;

í-
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III - levantar informações de natureza técnlco-culturol e oi

einistrativa junto aos órgãos centrais e setoriais de informática 1c
modo a atender necessidades específicas ou eventuais;
'
IV - estabelecer, em articulação com a Secretaria de Informa

tica e Documentação da Secretaria Geral, normas e padrões da informá
tica.

CAPITULO IV

ATRIBUIÇÃO DOS DIRIGENTES

Art. 18 - Ao Presidente do Conselho Deliberativo incumbe:

I - convocar reuniões, fixando a pauta e horário das

sea

soes;

II - presidir as reuniões do Conselho, orientando os respec
tivos trabalhos;

*0*

III - autorizar apresentação de matéria, nas reuniões do
selho, por pessoas que não sejam seus membros;

Con

IV - exercer o direito de voto ordinário e de qualidade;
V - homologar as resoluções do Conselho Deliberativo.
- Art.

19 - Ao Diretor-Geral do

IPC

incumbe:

I - dirigir, orientar, coordenar e supervisionar a execução
das atividades 1o IPC;

II - baixar portarias, instruções, ordens do serviço e
de
mais atos necessários à execução das atividades-do IPC;
~
III - exercer a.função de ordenador de despesas;
IV - assin?r en conjunto com o Diretor do Departamento Admi

nistrativo cheques, provisões, empenhos. ordens de pigamento e outros
documentos correlatos;

V - celebrar convênios c contratos e outras formas de acor

do, com entidades públicas, privadas ou organismos internacionais

,

tendo em vista a consecução 1as finalidades 1o IPC;

VI - solicitar ao Conselho Deliberativo subsídios pari Mano

ração 1a programação de trabalhos relativos a ?stu1os e ao desenvolvi
oento de atividades 1o tPC;

VII - apresentar ao Conselho Deliberativo o Plano Anual 1c

A

tividades do IPC;

~

VIII - geiit o Fuulo le PrumoçSo CuUuial !c ;;..c trata c D

to n9 93.063. 1e 1' 1e agosto de 1986;
despesas;

IX - autorizar a movimentação de recursos e realização
^

X - representar a entilade em juízo e fora lele;
XI - delegar competências;

. . XI1 " exercer outras atribuições que lhe 'orem cometidas

pe-

Io Ministro 1a Cultura ou pelo Conselho Deliberativo 1o IFC.
. .
Art. 20 - Aos Coordenadores e ao Oirotor do Departamento Al
ministrativo compete:

~

I - assessorar o Diretor-Geral cm todas as questões relati
vas a sua área de competência;

II - programar, diriqir, coordenar, controlar

executir

ativilaljs 1esenvolvi1as em suas respectivas áreas;
III - proceder a avaliação de lesompenho 1os servidores
sua

,üh

supervisão;

-IVJ" coor1on" a implantação dos trabalhos programalos e i

utilização dos recursos disponíveis;

'

V - prestar assistência técnica e orientação

às snti1a!..i

envolvidas com programas e projetos pro-novi1os pelo IPC;

VI - exercer outras atribuições que lhes forem cometilas •».

Io Diretor-Geral 1o IPC.

««.*.*= i-^

Parágrafo único - Ao Diretor 1o Ocpartamcnto Administrati

vo, alem das atribuições discriminadas no artigo anterior, incumeainda, assinar em conjunto com o ordenador ie despesas os 1ocumoiM3»
referentes a execução orçamentária e financeira a cargo 1o IPC/FPC.
Art. 21 - Aos Chefes de Serviço e ao Diretor Jo Centro

i-

Documentaçao e Informática incumbe:

I - programar, dirigir, coordenar, orientar o supervisio nar as atividades de suas respectivas áreas de atuação;

-

c

^E

yr.
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II - assessorar os seus respectivos dirigentes em assuntos

pertinentes s sua área de atuação;

III - desenvolver outras atribuições que lhes forem cometi das pelos seus dirigentes.
CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22 - A contratação de eopocialistas e consultores té-:
do da Cultura.

Art. 23-0 IPC utilizará, para suas necessidades 1e pro -

CPD da Secretaria 1e Informática e Oocumentacessamento 1e
de dalos.
dalos, o
o CPD
ção 1o MiniBtério da Cultura

Art. 24 - Os instrumentos de programação do Instituto se

rio consolidados em um Plano Anual ie Atividades, aprovado pelo Oire
tor-Ccral o pelo Concelho Celiberative.

« li - o acompanhamento da execução do Plano «"«» ^ "l".
vidades será feito regular o periodicamente, em reuniões de avalia
ção dirigilas pelo Diretor-Geral do IPC.
« 2t . o Oiretor-Oeral estabelecerá, com a assessor ia <°*
dirlaentes das unilades 1o IPC. as instruções relativas ao P»»»»)J '

mantoTscompaUamento de atividades, bem como as operações 1e crdi
to.

»rt 25 - As normas 1o funcionamento 1a estrutura lolnsti

tuto de Promoção Cultural serão fixadas em Manual 1e Organização

1

provado pelo Diretor-Geral.

Os casos omissos e as dúvidas 9U^H« "' 'P;'^

Art. 26
ção do presente Regimento Interno serão resolvidos pelo Diretor - '•£
ral do IPC.
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