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PwHTABIA H9 286, DE 17 DE JUI.1IO DE 1986

O Ministro do Estado da Cultura, „o u0„ „a3 8trib„iÇõ..
da
lll*U.*tSaweV " po"to "° <<"c'°<-° "• •>2.^09. d. 24 d, março
çonf.na.. (..Io »í>i.|o 31 do Docr.to n« 91.996, <1. 28 d. nov-moro

d.« s6cio-cuuír;1íi:rr,rn:xr,r'ento interno ía ••«««f *• ^vi.*
II - Cata Portarm tnir«r« í«i vigor n/i data de aua publi-

cação, revogedaa aa diapoaiçõea en contrário.

CELSO FURTAM

REGIKKNTO INTERNO
[IA

SECRETARIA DE ATIVIDADES SÓCIO-CULTUKAIS

í

CAPÍTULO
CATEGORIA

Art.

1*

t

I

FINALIDADE

- A Secretaria de Atividades Sócic-Culturais -

SilAC,

tfrgão Centrai de Direção Superior, tem por finalidade estimular e

;jro-

AOver uÇocs voltadas para vaiorizução do hemetr. e de sua herança C cria
tividade na vida cotidiana; atuar ^ur.to r.os grupos populacionais desaJZ j vilcgiados e as etnias; atuar nos ambientes de traoalr.o e

nos espaços habitacionais c de lazer,

estudo,

no sentido da obtenção de

melho

ria da qualidade de vida do brasileiro.
CAPITULO

II

ORGANIZAÇÃO
Art. 2*

- A Secretaria de Atividades Sócio-Culturais toa '

d

seguinte estrutura:
1 - Gabinete do Secretário

1.1 - Serviço de Atividades Auxiliarcs

§ 1* - As funçõos-fim da Secretaria serão organizadas c cesin

volvidas sob a forma de Programas e Projetos, abrangendo todos os

ses

centos da Secretaria.

5 2' - ?ara o desempenho das funções de que trata o parágrafo
anterior, a Secretaria contara com ate 5 ( cinco ) Coordenadores de Pro.

granas e até 15 (quinze) Gerentes de Projetos.
§ 3* - Os Coordenadores de Programas e os Gerentes de Proje
tos especificados no parágrafo anterior, constituirão cargos de Direção
Superior criados na forma da legislação cm vigor.

Art. 3- - A Secretaria será dirigida oor Secretário, o Gdbine.

te e o_Serviço por Chefe, cujas funções serão proviaas na forma da

le

gislação pertinente.
Art. 4* - Cs ocupantes das íuúçces especificadas no artigo an
terior serão substituídos, cm suas faltas „u impedimentos, por servido
res por eles indicados e previamente dcsijnados, na forma da legislação

específica.
CAPÍTULO

III

COMPETÊNCIA DAS UNIDADES

Art. 5? - Ao Gabinete do Secretário compete:
I - proceder ao exame prévio dos processos e demais

tos submetidos à consideração da Secretaria de Atividades

documen

Sócio-Culty

ra i s;

II - preparar, examinar e revisar os atos administrativos enca

mir.hados ao Secretário;
III - preparar a documentação a ser submetida, pele Secretário,
ao Kinictro de Estado;
IV - coordenar c acompanhar o orçamento-progratia
ria;-
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V -coordenar econtrolar a emissão do passagans ediárias no
Sabito daViC!"oordenar econtrolar a emissão eo recebimento de correi
pondencias oficiais da secretaria^ ^ ^.^ ^ g

promover écooraenar o£oio administrativo através ,o Serviço de Ativi
dades Auxiliares.

»„

ai - Ao Serviço do Atividades Auxiliares compete contro-

lJr eexecutar as atividade apoio Administrativo requeridas pela Se.
cretaria.

CAPITULO

IV

ATRIBUIÇÕES DOS DIRICENTES

Art. 7t - Ao Secretário do Atividades SÓcio-Culturais incum
,

be:

.,„ Hiriair

orientar, coordenar e supervisionar as

atividades^ lecr^aria^elundo^rdUeirUes traçadas pel, Ministro
de Estado:

a funí5o de articulador entro o Ministério « ór

gãos vincuíados com vistos\ hurmonUar aatuação destes cc» apolíti
ca .*i«5^!«5 *B^"'«°f«»ç8.. d. ordenador d, ilesas no SmbUo

d* SEA<;: IV -aeaçmpenhar outros encargos que lho forem <t.ruídos paio
Secretário.

,,,

aj . ao Chefe do Góbincte incumbe:

í -'dirigir e coordenar a* „tivio..auS ao Gubir.eto;

lí -í..mír oSecretário e* sua representação »°«*H

líí -desentonhar outros encargos que lhe íorec atribuídos „«lo Secretário.
Art. 9»

Ao Chefe do Serviço de Atividades Auxiliares incum

be:

lo Chefe de Gabinete do Secretario.
CAPITULO

V

»

DISPOSIÇÕES GERAIS

«. io - os .redim.ntr ^^^^gxv^z
JPN

cio-Culturais.

árgàos vtcuíadÓs^ao «mistério da Cultar,.

12 - os Interno
casos °»"™^^^ZZZSX
io prementeArt.
Sedento
oerao dir-i-os pelo
dades Sccio-Culturais.
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