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GAHIMTK DO MINISTRO
PORTARIA >;ç 273, de i? r.- Jtxiif: de 1586

0 Ministro do Estado d;. Cultura, no „„0 -«,„ atribules.»

conferidas polo artigo 3' do Decreto ri»9l.9'»i. da 26 d* novetr.bra

de
1905 c tendo « vista o disposto no Decreto ri* 92.489. do 24 de marco

de

1936,

RESOLVE:

ef

anexo.

I - Aprovar o Pcgir.ento Ir.terno do Gabinete do Ministro,
II - Esta Portaria entrará *m vigor nc data c!e sua publi

cação, revogadas as Porcarias Ministeriais n* 184, de 31 de outubro de
contra
19o5 e r.» 47, de 17 de julho de 198Ü, e den.ais disposições era
rio.

CELSO FURTADO

REGIMENTO INTERNO

__,

DO

GABINETE DO MINISTRO

.._ CAPÍTULO
CATEGORIA E

I

FINALIDADE

Art. 1? - O Gabinete do Mir.istrc-GM. órgão

de

Assistência

Dircta_e Imediata ao Ministro de Estado, tem por finalidade pzestar-lhe

assistência en sua representação pciítica e rociai e incumbir-se do pr?
paro e despacho do expediente pessoal do Ministro.
CAPITULO

II

ORGANIZAÇÃO
Art. 22-0 Gabinete do Ministro tem a seguinte estrutura:
1 - Sutchefia para Assuntos Administrativos
1.1 - Serviço de Apoio Administrativo

Art. 3- - O Gabinete do Ministro e o Sorvi,. serão

dirigidos

por Chefe e a Subçhcfia por Subchefe, "i jas sViiyões serão providas

na

forn.a da legislação pertinente.

Art. 42 - Os ocupantes das funções definidas no artigo
ar.te
rior serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, por servidores
por eles indicados e previamente designados, na forma da legislação eç
pecíficu.
CAPITULO

III

COMPETÊNCIA DAS UNIDADES

Art. 5* - A Subchefia para Assuntos Administrativos
coepete
prestar o apoie tãcr.ico e administrativo necessário ao desenvolvimento

das atividades do Gabinete, orientar e controlar a execução das ativida_
des relativas ao apoio administrativo.

Art. 6? - Ao Serviço de Apoio Administrativo compete executar

as atividades de recebimento, distribuição, movimentação e expedição ãe
processos e documentos de Gabinete; organização e manutenção de
urqui_
vos de documentos; aocanografia,

telecomunicações e demais

atividades

de apoio administrativo necessárias ao funcionamento do Gabinete do Mi
nistro.

CAPÍTULO

IV

ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES
Art.

7*

- Ao Chefe de Gabinete incumbo:

I - dirigir, coordenar c orientar as atividades do Cabincts;
II - desempenhar as funções de erdenacor de despesas no âmbito
do Gabinete do Ministro;

III - desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pe
lc Ministro de Estado.
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Art. 8' - Ao Subchefe para Assuntos Administrativos incumbo:
I - õiri'iir. co.->r:.'er. ?r <• orientar is .»t ividades de -;^cio j:ji
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nistrativo do Gabinete do Ministro;

II - desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pc.
Io Chefe de Gabinete.

,'" ' Art. 9* - Ao Chefe do Serviço de Apoio Administrativo incumbe
coordenar a execução das atividades de apoio tecnico-administrativo necossárias ao desenvolvimento dos trabalhos do Gabinete.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplica

ção do presente Regimento Interno serão dirimidos pulo Chefe de Gabine
te.
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