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DF. 18 DE JULHO PE 1986

0 Ministro do Estado da Cultura, no U,D da8 atribuições
conferidas pelo artigo 3« do Decreto n« 91.998, '!o 26 de novembro
1985 e tendo em visto o disposto no Decreto n* 92.409, de 24 de
de

1906.

-ie
r.arço

RESOLVE:

1 - Aprovar o Regimento Interno do Departamento de Admi
nistração, em anexo.
II - E3ta Portaria entrará em vigor na data de sua publi

cação, revogrda a Portaria Ministerial n« 44, do 16 de julho

de 19B5,

e demais disposições cm contrario.
CELSO

•;.\

FURTADO

REGIMENTO INTERNO

*

DO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
/

CAPÍTULO I
CATEGORIA E

FINALIDADE

Art. 1? - O Departamento de Administração, Órgão Central de pi
rcção Superior do Ministério da Cultura e setorial do Sistema de Servi
ços Gerais - SISG, ten por finalidade gerir e executar as atividades
de serviços gerais observando a orientação do órgão central do SISG, ao
qual se vincula tecnicamente, bem como as de administração patrimonial
e cc execução orçamentária e financeira.
CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO
Art.

2!

- O Departamento do Administração - DA, tem a seguinte

estrutura :

1. Divisão de Material e Patrimônio

1.1 - Seção do Cadastro e Compras
1.2 - Seção de Patrimônio
1.3 - Seção de Almoxariíado

1.4 - Seção de Controle de Importação
2. Divisão de Orçomento c Finanças

2.1 - Seção de Programação o Execução Orçamentaria
2.2 - Seção de Programação e Execução Financeira
2.3 - Seção de Apropriação de Custos
3. Divisão de Comunicações Administrativas

3.1 - Seção de Recebimento, Distribuição e Expedição
3.2 - Seção do Telecomunicações
3.3 - Seção de Arquivo Gorai

'

•
Atividades

4.

Divisão de

5.

Serviço do Transportes

I

,

V

Atixiliares

4.1 - Seção do Serviços Internos e Reprografia _
/
4.2 - Seção de Manutenção o Conservação de Edifícios;

Art. 3' - O Departamento do Administração - DA, rera_ dirigido

por Dirctor-Geral. as Divisões por Diretor, o Serviço e asSeções

por

Chefe , cujas funções serão providas na forma da legislação pertinente.
Art. 42 - Os ocupantes das funções definidos no artigo ante
rior serão substituídos cm suas fjltas ou impedimentos, por servidores

por eles indicados e previamento designados, na forca da legislação

es.

pecííica.
CAPÍTULO III
COMPETÊNCIA DAS UNIDADES

Art. S« - X Divisão do Material o Patrimônio compcto_

coordo-

nar, orientar o executar as atividades relacionadas ã aquisição, contra
Io,, distribuição e aiicnação
alienação do
de materíal,
material, bem como acontrataçao
a contratação de
5
js er serviços
serviços p.i
para todos os órgãos da administração direta do Mini st.e.
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sediados em Brasília.

• X Seção de Cadastro a Compras compete:

I - manter cadastro de fornecedores, prestadores de serviços

e

executores de obras;

II - elaborar o expedir certificados de inscrição cadastral
fornecedores, prostadores de serviços e executores de obras;

da

III - verificar informações cadastrais e o comportamento de fir mas inscritas relativamente à sua capacidade técnica;

IV - proceder, junto a outros órgãos da administração pública ,
permanentes contatos, objetivando o intercâmbio de informações quanto
a resultados de licitações procedidas;

V - receber, classificar e processar os pedidos de compras
material e de contratação de obras e serviços;

de

_ vi - elaborar c divulgar o catálogo de material e estabelecer os
padrões de especificação e nomenclatura;

vil - realizar licitações, promovendo a sua divulgação, de acordo
com as normas legais vigentes;

VIU - processar as compras e contratação do serviços e obras,
i
sentos de licitação, na forma da legislação pertinente;
IX - controlar os prazos de entrega de material e execução de o.

bra3 o serviços, bem como propor a aplicação de multas e outras penali
dddes aos fornecedores, executores de obras e prestadores de serviços
inadimplentes;

X - processar as alienações, cessões, permutas e doações de ma
terial;

•

XI - controlar as cauções, bem como providenciar suas liberações.
Art. 72 - A Seção de Patrimônio compete:
I - receber, registrar e cadastrar os bens móveis e inoveis sob
a responsabilidade do Ministério;

II - controlar a carga e movimentação dos ben3

nóveÍ3;

III - realizar inspeções, objetivando verificarão cumprimento das
•diretrizes na gestão de bens patrimoniais;
IV - receber, recuperar e redistribuir os bens móveis danifica -

dos ou devolvidos e propor alienação daqueles*considerados prescindi veis ou de recuperação antieconômica;

V - elaborar o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis
sob a responsabilidade do Ministério;

VI - promover o seguro dos bons patrimoniais.

Art. fl! - A Seção de Almoxariíado compete:

I - examinar, conferir, receber o aceitar o material adquirido

ou cedido, de acordo com os documentos fiscais ou de empennc, podendo,
quando for o caso, solicitar exame dos setores técnicos requisitâiítes;
I! - atender às requisições de material das unidades credencia
das, cos como exercer o controle físico o financeiro do material
en
estoque;

. Ilr." coaluí}icar à direção imediatamente superior, ocorrências re
.ativas a atuação de fornecedor inadimplente;

~

IV - manter atualizados os registros do entrada e saída de mate
rial;

—

V - emitir pedidos do compras para reposição de estoque,
bem
similar

como para atender as requisições do material inexistente e sem
no almoxariíado;

[

VI - fornecer elementos a Seção de Cadastro e Compras, com vis
tas a alienação de materiais de consumo inservíveis ou obsoletos;

,

> -VIIv." for"cecr elementos à Seção de Patrimônio com vistas ao con

trole <3o3 bons moveis adquiridos;

VIII_- estabelecer índices de estoque máximo e mínimo e o

ponto

oe aquisição de material, bem como zelar para que os materiais em esto
que sejam armazenados de forma adequada e com absoluta segurança.

Art. 9» - A Seção de Controle de Importação compete:
«í-í-.^^í1 " coUtaridados e informações junto aos órgãos e entidades do
Ministério, para a elaboração da programação anual de importação, arren

damonto, locação c aquisição no mercado interno, de produtos estrangei-
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II - calcular,

fixar,

registrar,
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direta,

a

distribuir e controlar as quo

tas de importação destinadas a cada órgão ou entidade da

administração

indireta ou fundações do Ministério, de acordo com as

políticas

e diretrizes da Secretaria de Planejamento da Presidência da Republica;
III - orientar os órgãos e entidades do Ministério nos

assuntos

relativos â importação ou a aquisição no cercado interno de bens de on
gera estrangeira. de acordo com os dispositivos legais em vigência;
IV - consolidar e encaminhar à Secretaria de Planejamento
Presidência da Republica,

da

nos prazos estabelecidos, os relatórios das o

poraçoes roalujjji cen a importação e aquisição de bens de origen

e.i

trange ira.

Art. 10 - A Divisão de Orçamento e Finanças compete planejar .
coordenar, controlir e promover a execução orçamentária e

financeira

dos recursos que lhe (orem provinio.-i.vlos por outros órgãos do Mwusté -

rio. boa cor.o prrstar apoio ã atividades do planejamento, acompanhamen
to e ivaliação do Departamento.

Art. 11 - A Seção de Programação e Execução Orçamentária

com,

pete:

í - registrar o controlar o., créditos orçamentários a adicio -

nai», consignados a* diversas unida/loa orçumontárias <lo Ministério;
II - omitir notas orçamentárias autorizadas polo ordenaüor

de

III - remeter as unidades orçamentárias os demonstrativos
sais dos recursos orçamentários recebidos, empenhados o existentes

meQ
nos

despesas, bem como as respectivas anulações;
diversos elementos do despesas;

IV - fornecer a Secretaria Coral dados para elaboração da

pro

posta orçamentária e/ou pedidos de créditos adicionais;
V - lançar os empenhos o provisões emitidos e controlar 03 rea

pectivos saldos e as anulações autorizadas;

VI - registrar as transferencias de recursos para 83

unidades

supirvisionadas;

VII - registrar e controlar suprimento de fundos, convênios, con
tratos o planos de aplicação;

VIII - efetuar registro de processos de exercícios anteriores.

Art. i; - A Seção de Programação e Execução Financeira conpe te 1

I - efetuar conferência prévia de processos e outros docuaun tos de

pagamento;

II - efetuar registro de despesas realizadas através de empenho
global,

estimativo e ordinário;

III - efetuar registro de processos inscritos
gar;

era

restos

a

pa-

IV - manter registro de saldo financeiro de cada exercíco

de

ceser.bolso;

V - proceder à liquidação do processos de despesa e documento-!

de pagamento;
cedidos;

VI - analisar prestação de contas dos suprimentos de fundos con

—

VII - emitir notas ou guias financeiras;

VIII - controlar ascontas mantidas

rios e realizar conciliação bancária;

em estabelecimentos

'bancá

IX - efetuar o lançamento de recursos recebidos e de pagamentos

realizados;

*

'

X r encaminhar àsecretaria do Controle Interno a documentação

necessária a contabilização analítica;

XI - receber e devolver cauções dadas como garantia de contra tos.

Art. 13 - A Seção de Apropriação de Custos compete:
....

. .r " aPurar e analisar a apropriação dos custes das unidades do

Ministério;

II - fornecer à Seção de Programação o Execução Orçacentária

leaentos_£ora^elaboração da proposta orçamentária.

e

7 Art. li - A Divisão de Comunicações Administrativas compete pia

nejar. coordenar, orientar e controlar a execução das atividades relati
'•'" a expedição, recebimento, registro, distribuição, movimentação e a-

cuivo.e processos e documentos, bem como aquelas referentes a telccomú"
nicaçoes.
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Art- 15 - A Seção de Recebimento, Distribuição e Expedição cog
sete:

I - receber, classificar, autuar e distribuir documentos;
II - controlar a tramitação de processos e prestar informações
sobre os mesmos;

III - receber e expedir documentos e volumes;

IV - arquivar recibos, guias e relações de correspondências ex
pedidas;

.

V - providenciar a publicação de atos oficiais do Ministéric;/
Art. 16 - A Seção de Telecomunicações compete:
"
T
I - operar a manter os equipamentos de telecomunicações do Mi
nistério;
II - observar as normas de funcionamento do sistema de comunica

çao,

especialmente no que se refere ao sigilo das informações;

III - registrar nos órgãos competentes, equipamentos de comunica
ções utilizados pelo Ministério, bem como controlar os serviços presta,
dos.

Art. 17 - A Seção de Arquivo Geral compete:
I - registrar, controlar e guardar os processos e documentos re.
cebidos para arquivamento;

II • desativar ou eliminar documentos inúteis ou obsoletos, após
traniíestaçâo de comissão competente;

III - fornecer, mediante autorização superior, cópias ou

certi

does de processos e documentos.

Art. 18 - A Divisão do Atividades Auxiliarcs compete planejar ,

controlar c executar as atividades de necanograíia, reprograíia, servi
çcs de copa. serviços de circulação interna de documentos, bem
como
ssordenar. orientar c controlar a execução das atividades rolitivas a

a.'mini st ração de edifícios e instalações o a execução o fiscai ização do
oíiias no ár.bito do Ministério.

Art. 19 - A Sução <i«r Serviços Internos e Hcprografia compete:
I - .-.uj>rir o controlar oa serviços executados pola copa do

Mi

nistério, inclusive no atendimento <iu G.ibincte do Ministro;

I! • !'.tar. controlar o fiscalizar nos órgãos 03 rrensageiros que
:irestan ^'.-iviçoo ao Ministério;

III - reproduzir,

imprimir, reduzir, e encadernar documentos

sob

qualquer processo manual ou cletrotnccánico, observando os princípios de
redução de custos, sigilo c integridade dos originais c cópias;
IV - controlar os serviços prestados, mediante registros das

sfl

licitações atendidas, confrontadas com 03 registros originais c cópias;

V - operar e manter os equipamentos de reprodução, impressão
m»*

i

o

encadernação de documentos.

Art. 20 - A Seção de Manutenção e Conservação de Edifícios com
pete:

I - promover, controlar e executar as atividades relativas

portaria, vigilância, zeladoria, conservação e manutenção dos

a

•edifi

cios do Ministério;

II - recepcionar e prestar informações ao público externe,
bem
como controlar o fluxo de entrada e saída de pejsoas e materiais no n
difícu sede;

III - inspecionar, periodicamente, equipamentos e dispositivos de

segurança contra incêndio c promover as medidas necessárias à sua ins
talação, manutenção e reparos;
IV - fiscalizar as redes hidráulicas, elétricas c telefônicas.ben

corro conter cm funcionamento as redes de abastecimento e distribuição;
V - controlar e fiscalizar a utilização, manutenção e funciona
mento de elevadores:

Art. 21 - Ao Serviço de Transportes compete planejar, coordenar,

orientar e controlar a execução das atividades de abastecimento, conservsção. manutenção e utilização dos veículos oficiais, bem como apu.
rir c controlar custos e
serviços de transporte e veículos cor.tratjidss r.o ã.T.bito do Ministério.
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IV

ATRI3UIÇÔ2S DOS DIRICS?:TES
Art. 22 - Ao Diretor-Geral do Departamento de Administração in
cumbe :

I - dirigir, orientar, coordenar e supervisionar as

atividades

do Departamento;

II - homologar, firmar contratos, ajustes, acordos e celebrar con

vênios, r.a sua área de competência;
III - ordenar despesas, adiantamentos, movimentar recursos orça raentários e adicionar na sua área de competência;
IV - constituir e designar comissões para realizar atividades de
finidas cm lei;

v - autorizar a aquisição, alienação, permuta, cessão e

baixa

de material;

VI - aplicar penalidade aos fornecedores e prestadores de servi
ços inadimplentes;

VII - autorizar a importação, de bens de origem estrangeira, de acordo com os limites e normas legais vigentes;
VIII - aprovar os planos, programas e normas do Departamento,

ze -

lendo pelo cumprimento das normas e instruções dos órgãos centrais dos

Sistemas de Serviços Ccrais-SISG e de Administraço Financeira, Contabi
üdade e Auditoria;

IX - desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo
Ministro de Estado.

Art. 23 - Aos Diretores de Divisão e ao Chefe do Serviço incum
be:

I - dirigir, orientar, coordenar e supervisionar as

atividades

das respectivas unidades;

II - desempenhar outras atividades que lhes forem atribuídas

peI

Io Diretor-Geral.

Art. 24 - Aos Chefes de Seção incumbe:
I - orientar e controlar a execução das atividades

atribuídas

os respectivas unidades;

II - desempenhar outras atividades que lhes forem atribuídas pe
lo Diretor da Divisão.

CAPÍTULO

V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 25 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação
io preier.-n Regimento Interno serão resolvidos pelo C. retor-Cera] dr>
wBpartarrr.t; de Administração.
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