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PORTARIA H9 287,

DE 17 DE JULHO DE

J

1996

. O Ministro do Estado da Cultura, no uso sas atrlbulçS„
conferidas pelo artigo 33 do Decreto n« 91.998. de 28 de novembro
do
1985 c tendo em vista o diiposto no Decreto n» 92..183. de 24 de marco
de 1986, RESOLVE:

v

I - Aprovar o Regimento Interno da Secretaria de Dituaão
e

Intercâmbio Cultural,

cm anexo.

II - Esta Portaria entrará era vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.
CEI.SO FURTADO

REGIMENTO IHTERIJO
DA

SECRETARIA DE DIFUSÃO

E INTERCÂMBIO CULTURAL

CAPÍTULO

I

CATEGORIA E FINALIDADE

Art.l» - A Secretaria de Difusão

e

Intercâmbio

Cultu

ral- SEDI, Orgao Central de Direção Superior, tem por finalidade promover açocr- voltadas para a difusão da herança cultural brasileira,

co

particular facilitando o acesso da população aos bens o serviços cultu
rais co Pais; atuar através da imprensa periódica, do livro, dos

ncioa

audiovisuais e das traduções, assim como estieular c coordenar o inte:-'
cambio de bens e serviços culturais com o exterior.
CArlTULO

II

ORCAÍlIZAÇÂO
Art. 25 - A Secretaria de Difusão c Intercâmbio
SEDI, tem a seguinte estrutura:

Culturai-

1 - Gabinete do Secretário

2 - Coordenadoria de Assuntos Nacionais
3 - Coordenadoria de Assuntos Internacionais

4 - Coordenadoria de Comunicação e Difusão
b - Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro

Parágrafo Ünico - Para o desempenho de suas funções, a Secre
taria contará com 2 (dois) Coordenadores de Programas e 12 (doze) Garcr
tes de Projetos, que constituirão cargos de Direção Superior, na

lo:r.a

da legislação vigente.

Art. 3» - A Secretaria será dirigida por Secretário, as Coo:-

denadorias por Coordenadores, o Cabincte c o Serviço por Chefe.
funções serão providas na forma da legislação pertinente.

cujas

Art. 4* -^Os ocupantes das funções previstas no artigo ante

rior serão substituídos, ca suas faltas ou impedimentos, por servidores
porclcs indicados e previamente designados, na forca da legislação es
pecifica.
CAPITULO

III

COMPETÊNCIA DAS UNIDADES
Art. 5* - Ao Gabinete do Secretário compete:

1 - proceder ao exame prévio dos processos c demais documen
tos submetidos à consideração do Secretário de Difusão a
Intercâmbio
Cultural;

II - preperar, examinar a revisar os atos administrativos
caminhados ao Secretário;

en

III - preparar a documentação a ser submetida, pelo Secretário,
ao Ministro de Estado;

IV - coordenar o controlar a emiosão c recebimento de
pouder.cid oficial J.i Secretaria.

corrit-
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Art. 6* - A Coordenadoria da Assuntos Nacionuis compete proma

ver ações voltadas para a difusão das .sanifcstaçòcs culturais brasilei
ras em âmbito federal, estadual e municipal, eo articulação com os

de

caia órgãos e entidades do Ministério da Cultura, os Ministérios afina,
bem coito com outras instituições públicas e privadas, mediante:
I - difusão da produção artística brasileira pele apoio e es
tímulo à realização de festivais, exposições, concursos o outras inicia,
tivas;

II - criação de condições pira a expansão do habito da
leitu,
ra, a través de apoio e promoção de iniciativas e eventos e da elabora
ção de programas específicos;

III - promoção e estímulo ao intercâmbio de experiências e ini
ciativas culturais entre as diversas regiões do país..
Art. 7» - X Coordenadoria de Assuntos internacionais competi
co.;
estimular e coordenar o intercâmbio de bens e serviços cultuiais

o exterior, em articulação com cs dosais órgãos e entidades do Ministé
rio da Cultura, dos Ministérios afins, co especial o Ministério das Re
lações Exteriores, bem como outras instituições públicas e privadas, a...
diante:

I - promoção estímulo à realização, no exterior, de

ções, festivais, programas especiaia e outras manifestações

exposi

relaciona

das à vida Cultural do Brasil;
-».•

II - promoção e estímulo ao intercâmbio de experiência no c&mpo da cooperação intelectual e técnica, eo âmbito bilateral e ir.ultilatg.
ral;

III • estímulo a expansão do ensino da língua c da cultura bra
sileira no exterior, através da realização de programas
específicos,

promoção de traduções e atuação junto aos Centros de Estudos

Brasilei

ros, leitorados e demais programas patrocinados pelo Governo.

Art. 8* - X Coordenadoria de Comunicação e Difusão

compete

fornecer subsídios para a elaboração de políticas, estratégias s dire
trizes para o Ministério relativas à divulgação da informação setorial,
cm particular nos aspectos patrimoniais das manifestações culturais aa
atualidade, em estreita articulação com os órgãos do KINC, instituições

públicas e privadas, notadamente com os meios de comunicação de

massa,

mediante:

I - levantamento, registra e produção, análise e disseminação
de dados relevantes à vida cultural brasileira com vistas a

torná-los

acessíveis;

II - edição e distribuição de material informativo sob
foroa
íe publicações avulsas, periódicas, áudios, vídeos c outras;
III - elaboração de calendários de informações culturais nacio
nais e

/g^\

internacionais.

Art. 9« - Ao Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro com

pate executar, supervisionar e rcsponaabilizur-se pelas atividades

gerência administrativa, orçamentária e financeira da Secretaria,

de

como

unidade subsetorial dos respectivos sistemas, mediante:

I - gerenciamento dos processos de execução orçamentária
financeira eo todas as fases e segundo os procedimentos próprios,

c
nos

termos da gestão vigente;
II - supervisão e execução das atividades de administração ge
ral da Secretaria;

III - articulação co* as unidades setoriais das atividades orga
nizadas em sistemas;

IV - realização de estudos e formulação de propostas cbjetivan

do captação de recursos alternativos, a nível externo, para o suprimen
to das atividades-íix da Secretaria.

CAPÍTULO

IV

ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES
Art. 10 - Ao Secretário de Difusão e Intercâmbio Cultural in
cumbe:

I - planejar, dirigir, oriontar. coordenar e supervisionar as
atividades da Secretaria, segundo as diretrizes traçadas;

II - desempenhar as funções de ordenador de despesas no âmbito
da SEDI;

III - praticar os demais atos inerentes ao exercício de

suas

atribuições,
Art.

11

- Ao Chefe do Cabincto incumbe:

I - dirigir e coordenar as atividades do Gabinete;

II - assistir o secretário ca sua representação social;
III - desempenhar outros encargos que lhe forco atribuídos pelo
Sscretário.
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Art. 12 - Aos Coordenadores incumba:

I - planejar, coordenar, orientar e seporvisionur a execução
das atividades das suas respectivas unidade*;

II - praticar os demais atos necessários a consecução dos obje.

tivos de suas respectivas unidades.

Art. 13 - Ao Chefe do Serviço de Apoio Administrativo e FinaQ

ceiro incumbe dirigir, coordenar e controlar as atividades de sua unida
de e ainda assumir, #m conjunto con o ordcnador de despesas, os docusen.
tos referentes à execução orçamentária e financeira a cargo da SEDI.
CAPITULO

V

DISPOSIÇÕES CERAIS

Art. 14 - Os procedimentos para a atuação dos

Coordenadores

de Programa o Gerentes de Projetos, bom como suas atribuições jerao de
finidas «o normas internas, expedidas pelo Secretário de Difusão o Inlercámbio Cultural.

Art. 15 - Ho desempenho de suas atividades, a SEDI funcionara

articulada, ea regime do mútua cooperação, com as demais Secretarias

o

órgãos vinculados ao Ministério da Cultura. ,

•

..

Art. 16 - Os casos omissos e as duvidas surgidas na aplicação

do presente Regimento Interno serão dirimidos pelo Secrotário da Difu
são e Intercâmbio Cultural.
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