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Art. 28 Os restos mortais e demais materiais serão trans-
portados com o acompanhamento de perito responsável, preferen-
cialmente por aeronaves do Departamento de Polícia Federal ou da
Força Aérea Brasileira.

Parágrafo único: Não havendo retirada de restos mortais, a
equipe pericial, garantida a cadeia de custódia, poderá optar pelo
transporte dos demais materiais periciais por outro meio idôneo e
seguro.

Art. 29. Os restos mortais periciados deverão ser armaze-
nados e acautelados na sala segura do Departamento de Patologia da
Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, de acordo com
decisão judicial proferida nos autos da ação ordinária nº 82.00.24682-
5 da 1ª Vara Federal de Brasília - DF.

Parágrafo único: Os demais materiais coletados descritos em
relatórios serão armazenados em local adequado a ser designado pela
coordenação do GTA.

Capítulo VI
DOS REGISTROS
Art.30. As atividades de campo de cada expedição deverão

ser registradas em relatórios que incluirão fotografias e filmagens dos
trabalhos periciais.

Art.31. Os relatórios das atividades do GTA deverão ser
enviados à Advocacia-Geral da União.

Capítulo VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32. O GTA terá o prazo de 24 (vinte e quatro) meses

para a conclusão de seus trabalhos, contados a partir da publicação
desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 33. A participação dos integrantes nas atividades do
GTA será considerada prestação de serviço público relevante.

Art. 34. Ficam revogadas a Portaria Interministerial nº 1669,
de 21 de julho de 2011, a Portaria Interministerial nº 1, de 5 de maio
de 2011, a Portaria Interministerial nº 1102, de 5 de junho de 2012 e
a Portaria nº 1540, de 8 de setembro de 2014.

Art. 35. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO
Ministro de Estado da Justiça

ALDO REBELO
Ministro de Estado da Defesa

NILMA LINO GOMES
Ministra de Estado do Ministério das Mulheres,
Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos

PORTARIA No- 563, DE 10 DE MAIO DE 2016

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o disposto no Decreto nº 1.775, de
8 de janeiro de 1996, e diante da proposta apresentada pela Fundação
Nacional do Índio - FUNAI, objetivando a definição de limites da
Terra Indígena LAGO DO LIMÃO, constante do Processo n°
021/1992/5ª SUER-AM,

CONSIDERANDO que a Terra Indígena localizada no Mu-
nicípio de Borba, Estado do Amazonas, ficou identificada nos termos
do § 1º do art. 231 da Constituição e inciso I do art. 17 da Lei nº
6.001, de 19 de dezembro de 1973, como sendo tradicionalmente
ocupada pelo grupo indígena Mura;

CONSIDERANDO os termos do Despacho nº 531/PRES, de
22 de abril de 2013, do Presidente da FUNAI, publicado no Diário
Oficial da União de 23 de abril de 2013 e no Diário Oficial do Estado
do Amazonas, de 3 de junho de 2013;

CONSIDERANDO que as contestações foram devidamente
analisadas pela Procuradoria Federal Especializada da Funai e não
lograram êxito em descaracterizar a tradicionalidade da ocupação
indígena, nos termos do art. 231 da Constituição, resolve:

Art. 1º Declarar de posse permanente do grupo indígena
Mura a Terra Indígena LAGO DO LIMÃO com superfície apro-
ximada de 8.210 ha (oito mil duzentos e dez hectares) e perímetro
também aproximado de 49 km (quarenta e nove quilômetros), assim
delimitada: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto P-01, de
coordenadas geográficas aproximadas 04°12'39.9"S e
59°55'35,7"WGr., localizado na margem direita do Paraná Madeirinha
ou Autaz-Açu; deste, segue por linha reta até o ponto P-02, de
coordenadas geográficas aproximadas 04°13'40.0"S e
59°53'05,5"WGr., localizado na margem esquerda do Igarapé Curuça;
daí, segue pela margem esquerda, a montante, até o ponto P-03, de
coordenadas geográficas aproximadas 04°15'36,7"S e
59°53'22,9"WGr., localizado na foz de um igarapé sem denominação,
afluente do Igarapé Curuça; daí, segue pela margem esquerda do
referido igarapé, a montante, até o ponto P-04, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 04°19'36,8"S e 59°52'08,1"WGr., localizado em
sua cabeceira; daí, segue por linha reta até o ponto P-05, de co-
ordenadas geográficas aproximadas 04°19'43,3"S e 59°54'56,2"WGr.,
localizado na cabeceira do Igarapé do Curuça; daí, segue por linha
reta até o ponto P-06, de coordenadas geográficas aproximadas
04°18'40,8"S e 59°55'53,8"WGr., localizado na cabeceira do Igarapé
Carará; daí, segue pela margem direita do referido igarapé, a jusante,
até o ponto P-07, de coordenadas geográficas aproximadas
04°16'59,8"S e 59°57'11,4"WGr., localizado na sua foz no lago Ca-
rará; daí, segue por linha reta até o ponto P-08, de coordenadas
geográficas aproximadas 04°16'35,0"S e 59°58'32,1"WGr., localizado
na margem do lago Carará; daí, segue por linha reta até o ponto P-09,
de coordenadas geográficas aproximadas 04°14'54,6"S e
59°58'29,4"WGr., localizado na margem direita do Paraná Madeirinha
ou Autaz-Açu; daí, segue pela referida margem, a jusante, até o ponto
P-01, inicial da descrição deste perímetro. OBS: 1- Base Cartográfica
utilizada na elaboração deste memorial descritivo: SB.21-V-A-I (MI-

709) - Escala 1:100.000 - IBGE. 2- As coordenadas geográficas
citadas neste memorial descritivo são referenciadas ao Datum ho-
rizontal SAD-69.

Art. 2º A FUNAI promoverá a demarcação administrativa da
Terra Indígena ora declarada, para posterior homologação pela Pre-
sidenta da República, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei nº 6.001/73
e do art. 5º do Decreto nº 1.775/96.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO

3.1.1. Serviço de Compras e Cadastro - SECOM;
3.1.2. Serviço de Pesquisa de Preço - SPP;
3.1.2.1. Núcleo de Atas - NUATA;
4. Coordenação de Contratos - CCONT;
4.1. Divisão de Contratos - DICON;
4.1.1. Serviço de Acompanhamento de Contratos - SA-

C O N T;
4.2 Núcleo de Penalidades - NP;
5.Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira -

COEFIN:
5.1. Divisão de Execução Orçamentária e Financeira -

DIOF:
5.1.1. Serviço de Liquidação de Pagamento - SLP;
5.1.1.1. Núcleo de Conformidade - NUCON;
e) Coordenação-Geral de Infraestrutura e Governança de

Tecnologia da Informação - CGTI:
1. Coordenação de Infraestrutura e Serviços de Tecnologia

da Informação - CIST;
1.1. Divisão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação -

DITI;
1.2. Divisão de Serviço de Tecnologia da Informação - DS-

TI;
f) Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Sistemas -

CGSIS;
g) Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH:
1. Coordenação de Gestão da Informação Funcional -

CGIF;
1.1. Divisão de Cadastro e Benefícios - DICAB;
1.2. Divisão de Aposentadorias e Pensões - DIAP;
2. Coordenação de Pagamento e Execução Orçamentária e

Financeira de Pessoal - COPEOP:
2.1. Serviço de Execução Orçamentária e Financeira de Pes-

soal - SEOPF;
3. Coordenação de Desenvolvimento Humano-Organizacio-

nal - CDHO:
3.1. Divisão de Capacitação, Desenvolvimento e Educação -

DICAP
3.2. Divisão de Promoção à Saúde - DIPS
h) Coordenação-Geral de Arquitetura e Engenharia -

CGAE
1. Serviço de Apoio Operacional e Administrativo - SEA-

DIM
IV - Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPO:
a) Coordenação de Contabilidade - CCONTAB:
1. Divisão de Análise e Acompanhamento Contábeis - DIA-

CO;
1.1. Serviço de Apoio à Atividade Contábil - SEAC;
b) Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças - CGOF:
1. Divisão de Análise e Informações Gerenciais - DAIG;
2. Divisão de Orçamento - DIOR;
2.1. Serviço de Acompanhamento de Dados Orçamentários -

SADO;
3. Divisão de Finanças - DIF;
4. Divisão de Orçamento de Pessoal - DIOP;
5. Divisão de Gestão das Emendas Parlamentares - DIGEP;
c) Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Inovação Ins-

titucional - CGGE:
1. Coordenação de Gestão Estratégica - CGE:
1.1. Divisão de Custos, Planejamento e Monitoramento -

DCPLAM;
1.2. Divisão de Planejamento, Informação e Inovação Ins-

titucional - DPI;
1.3. Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão - DPLAN.
Art. 3º A Secretaria Executiva é dirigida por Secretário-

Executivo, as Subsecretarias por Subsecretário, as Coordenações-Ge-
rais por Coordenador-Geral, as Coordenações por Coordenador; o
Gabinete, as Divisões, os Serviços, os Setores e os Núcleos por
Chefe, cujas funções serão providas na forma da legislação per-
tinente.

Parágrafo único. Para o desempenho de suas atribuições:
I - o Secretário-Executivo conta com quatro Assessores, um

Chefe de Gabinete, dois Coordenadores e nove FG-2;
II - o Subsecretário de Administração conta com um As-

sistente Técnico, um Chefe de Divisão, um Chefe de Serviço, um
Coordenador e dez FG-3;

III - o Coordenador-Geral de Gestão Documental e Serviços
Gerais, conta com dois Coordenadores, quatro Chefes de Divisão, três
Chefes de Serviço e quatro FG-3;

IV - o Coordenador-Geral de Licitações e Contratos conta
com um Chefe de Serviço, três Coordenadores, três Chefes de Di-
visão, quatro Chefes de Serviço e cinco FG-3;

V - o Coordenador-Geral de Infraestrutura e Governança de
Tecnologia da Informação conta com um Assistente Técnico, um
Coordenador, dois Chefes de Divisão e uma FG-3;

VI - o Coordenador-Geral de Recursos Humanos conta com
um Assistente Técnico, três Coordenadores, quatro Chefes de Di-
visão, um Chefe de Serviço e uma FG-2;

VII - o Coordenador-Geral de Arquitetura e Engenharia con-
ta um Chefe de Serviço e uma FG-3;

VIII - o Subsecretário de Planejamento e Orçamento conta
com um Assistente Técnico, um Coordenador, um Chefe de Divisão
e um Chefe de Serviço;

IX - o Coordenador-Geral de Orçamento e Finanças conta
com cinco Chefes de Divisão, um Chefe de Serviço e cinco FG-2;
e

X - o Coordenador-Geral de Gestão Estratégica e Inovação
Institucional conta com um Coordenador, três Chefes de Divisão e
cinco FG-3.

PORTARIA No- 565, DE 11 DE MAIO DE 2016

Aprova o Regimento Interno da Secretaria
Executiva.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso das atri-
buições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, inciso I, da
Constituição, e o art. 4º do Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro de
2016, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Secretaria Exe-
cutiva, na forma do Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Ficam revogados a Portaria nº 1.370, de 15 de agosto
de 2014 e o art. 2º da Portaria nº 432, de 1º de abril de 2016, ambas
do Ministério da Justiça.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO

ANEXO
REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA EXECUTIVA

CAPÍTULO I
DA CATEGORIA E FINALIDADE
Art. 1º A Secretaria Executiva, órgão de assistência direta e

imediata ao Ministro de Estado, a que se refere o art. 2º, inciso I,
alínea "b", do Anexo I do Decreto nº 8.668, de 11 de fevereiro de
2016, tem por finalidade:

I - assistir ao Ministro de Estado na supervisão e coor-
denação das atividades das Secretarias integrantes da estrutura do
Ministério e das entidades a ele vinculadas;

II - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com
os sistemas federais de planejamento e orçamento, de organização e
modernização administrativa, de contabilidade, de administração fi-
nanceira, de custos, de administração dos recursos de informação e
informática, de recursos humanos, de serviços gerais e de trans-
parência e acesso a informações, no âmbito do Ministério; e

III - auxiliar o Ministro de Estado na definição de diretrizes
e na implementação das ações da área de competência do Minis-
tério.

§ 1º A Secretaria Executiva, por intermédio da Subsecretaria
de Administração a ela subordinada, exerce o papel de órgão setorial
do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da In-
formação - SISP, do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal - SIPEC, do Sistema de Serviços Gerais - SISG e do Sistema
de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA.

§ 2º A Secretaria Executiva, por intermédio da Subsecretaria
de Planejamento e Orçamento a ela subordinada, exerce o papel de
órgão setorial do Sistema de Organização e Inovação do Governo
Federal - SIORG, do Sistema Integrado de Planejamento e de Or-
çamento - SIOP, do Sistema de Contabilidade Federal, do Sistema de
Informação de Custos do Governo Federal e do Sistema de Ad-
ministração Financeira Federal - SIAFI.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 2º A Secretaria Executiva - SE, tem a seguinte es-

trutura:
I - Gabinete:
a) Coordenação de Análise Técnica - COAT;
b) Coordenação de Documentação e Apoio Administrativo -

CODAP;
II - Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Combate

à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual - CNCP;
III - Subsecretaria de Administração - SAA:
a) Divisão de Apoio Administrativo e Patrimonial - DIAP:
1. Serviço de Apoio Administrativo - SEAD;
b) Coordenação de Gabinete - CGAB;
c) Coordenação-Geral de Gestão Documental e Serviços Ge-

rais - CGDS:
1. Coordenação de Documentação e Informação - CDI:
1.1. Divisão de Arquivo - DIARQ;
1.2. Divisão de Protocolo - DIPROT;
1.3. Serviço de Biblioteca - SEB;
2. Coordenação de Suprimentos e Serviços Gerais - CO-

SEG:
2.1. Divisão de Material e Patrimônio - DIMAP;
2.1.1. Serviço de Patrimônio - SEPAT;
2.1.1.1. Núcleo de Almoxarifado - ALMOX;
2.2. Divisão de Serviços Gerais - DISEG;
2.2.1. Núcleo de Preparação de Aquisição e Contratação -

N PA C ;
2.2.2. Núcleo de Segurança Institucional - NSI;
2.2.3.Serviço de Transportes - SETRANS;
d) Coordenação-Geral de Licitações e Contratos - CGL:
1. Serviço de Apoio Administrativo - SEAA;
2. Núcleo de Diárias e Passagens - NUPAS;
3. Coordenação de Procedimentos Licitatórios - COPLI;
3.1. Divisão de Licitações - DILIC;
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Art. 4º Os ocupantes das funções previstas no art. 3º, caput,
serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, por servidores
por eles indicados e previamente designados na forma da legislação
específica.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DAS UNIDADES
Art. 5º Ao Gabinete compete:
I - elaborar e acompanhar a pauta de trabalho do Secretário-

Executivo;
II - assistir ao Secretário-Executivo em suas funções de re-

presentação institucional;
III - supervisionar as atividades das Coordenações de Do-

cumentação e Apoio Administrativo e de Análise Técnica; e
IV - orientar e acompanhar as atividades administrativas do

Gabinete.
Art. 6º À Coordenação de Documentação e Apoio Admi-

nistrativo compete:
I - coordenar e acompanhar as atividades relativas a atos de

nomeação, exoneração, dispensa, designação, cessão, requisição e de-
mais atos administrativos de pessoal;

II - analisar, providenciar e revisar os expedientes e atos
administrativos previstos no inciso I, que estejam sujeitos a despachos
do Chefe de Gabinete ou do Secretário-Executivo;

III - providenciar a expedição e a publicação de expedientes
e atos previstos no inciso I; e

IV - adotar as demais providências necessárias ao bom fun-
cionamento das rotinas da Coordenação.

Art. 7º À Coordenação de Análise Técnica compete:
I - coordenar e acompanhar as atividades relativas a entrada

e saída de processos e documentos, bem como os prazos legais
fixados por órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo,
bem como do Ministério Público Federal;

II - analisar, providenciar e revisar os expedientes e atos
administrativos sujeitos a despachos do Chefe de Gabinete ou do
Secretário-Executivo;

III - analisar, propor o encaminhamento e acompanhar os
assuntos relacionados a demandas do Ministério Público Federal e
dos órgãos de controle interno e externo; e

IV - adotar as demais providências necessárias ao bom fun-
cionamento das rotinas da Coordenação.

Art. 8º À Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual com-
pete:

I - coordenar o planejamento e a execução de ações no
combate à pirataria e aos delitos contra a propriedade intelectual;

II - assistir ao Presidente na supervisão e coordenação das
atividades do Conselho;

III - articular as ações intrassetoriais a cargo do Ministério e
as extra-setoriais quanto aos demais órgãos e entidades;

IV - auxiliar o Presidente na definição de diretrizes e na
implementação das deliberações;

V - prestar contas ao Conselho de suas atividades; e
VI - providenciar a publicação de atas e resoluções.
Art. 9º À Subsecretaria de Administração compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das ati-

vidades relacionadas aos sistemas federais de administração de re-
cursos de informação e de informática, de recursos humanos, de
serviços gerais e de gestão de documentos e de arquivo, no âmbito do
Ministério;

II - promover a articulação com os órgãos centrais dos sis-
temas federais, referidos no inciso I, e informar e orientar os órgãos
do Ministério quanto ao cumprimento das normas administrativas
estabelecidas;

III - elaborar e consolidar os planos, programas e projetos de
sua área de competência; e

IV - coordenar as ações de integração entre as áreas de sua
competência, bem como realizar a articulação interna entre a área-
meio e as áreas demandantes.

Art. 10 À Divisão de Apoio Administrativo e Patrimonial
compete:

I - elaborar os atos administrativos e despachos para as-
sinatura do Subsecretário de Administração no que se refere à apli-
cação dos padrões oficiais;

II - solicitar a emissão de passagens e diárias no âmbito da
Subsecretaria de Administração;

III - analisar e acompanhar os processos referentes a afas-
tamento do país;

IV - analisar e acompanhar os processos referentes à ha-
bilitação dos servidores no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX; e

V - elaborar e analisar os atos administrativos relativos às
atividades de pessoal no âmbito da Subsecretaria de Administração.

Art. 11 Ao Serviço de Apoio Administrativo compete:
I - auxiliar na elaboração dos atos normativos para assinatura

do Subsecretário de Administração no que se refere à aplicação dos
padrões oficiais;

II - requisitar, receber e distribuir o material de expediente
necessário ao funcionamento da Subsecretaria de Administração;

III - zelar pela guarda e manutenção do material permanente,
providenciando sua recuperação ou substituição, se necessário;

IV - enviar e controlar a publicação de atos oficiais; e
V - conferir e atestar a prestação de serviços e o forne-

cimento de materiais.
Art. 12 À Coordenação de Gabinete compete:
I - prestar assistência ao Subsecretário nos assuntos per-

tinentes à sua área de atuação;
II - auxiliar na articulação e integração entre as áreas de

competência da Subsecretaria;
III - organizar o funcionamento da Subsecretaria;

IV - analisar, selecionar, controlar e revisar os processos
recebidos e expedidos, bem como os atos normativos, no âmbito da
Subsecretaria; e

V - analisar e distribuir aos órgãos competentes os assuntos
que são encaminhados à Subsecretaria.

Art. 13 À Coordenação-Geral de Gestão Documental e Ser-
viços Gerais compete:

I - acompanhar e apoiar as atividades do Sistema de Gestão
de Documentos de Arquivo da Administração Pública Federal - SIGA
e do Sistema de Serviços Gerais - SISG;

II - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, super-
visionar, orientar e controlar as atividades de apoio e serviços gerais,
observadas as normas emanadas do órgão central do SISG, no que se
refere às suas atividades;

III - implementar e supervisionar a política de gestão do-
cumental e informação no âmbito do Ministério, garantindo a re-
cuperação, o acesso aos documentos e a preservação de sua me-
mória;

IV - planejar, coordenar e supervisionar a implantação das
atividades de gestão documental nas unidades administrativas do Mi-
nistério, em conformidade com as orientações do Arquivo Nacional e
do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ;

V - apoiar o desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema
de gestão documental do Ministério;

VI - gerenciar o sistema informatizado de gestão documental
do Ministério;

VII - coordenar a política de aquisição, controle e manu-
tenção dos acervos bibliográficos do Ministério, colocando-os à dis-
posição do público;

VIII - coordenar as atividades de organização, tratamento e
alimentação da base de dados relativas aos acervos bibliográficos do
Ministério;

IX - coordenar as atividades de apoio administrativo ao Ser-
viço de Informação ao Cidadão - SIC Central do Ministério; e

X - autorizar a aquisição, alienação, cessão, transferência e
baixa de material.

Art. 14 À Coordenação de Documentação e Informação
compete:

I - implementar e supervisionar a política de documentação e
informação no âmbito do Ministério, garantindo a recuperação, o
acesso à informação e a preservação de sua memória;

II - orientar e supervisionar a implantação das atividades de
gestão documental e arquivística das unidades administrativas do Mi-
nistério, em conformidade com as orientações do Arquivo Nacional e
do CONARQ;

III - estabelecer o intercâmbio de informação e experiências
profissionais em gestão documental e arquivística, com instituições
nacionais e estrangeiras;

IV - acompanhar as atividades de organização, tratamento e
alimentação da base de dados relativas aos acervos bibliográficos do
Ministério;

V - coordenar as atividades de manutenção e modernização
do sistema de gestão documental do Ministério; e

VI - prestar apoio administrativo às atividades desenvolvidas
no Serviço de Informação ao Cidadão - SIC Central do Ministério.

Art. 15 À Divisão de Arquivo compete:
I - acompanhar as atividades de desenvolvimento, aplicação

e atualização do código de classificação e da tabela de temporalidade
de documentos das atividades-fim do Ministério;

II - aplicar o código de classificação de documentos e a
tabela de temporalidade de documentos das atividades-meio, em con-
formidade com as orientações do CONARQ;

III - organizar e preservar o acervo arquivístico produzido e
recebido pelo Ministério, em conformidade com a política nacional de
arquivos estabelecida pelo CONARQ;

IV - receber, conferir, classificar, higienizar, arquivar de for-
ma ordenada, e conservar o acervo documental do Ministério;

V - atender às solicitações de desarquivamento, empréstimos
e consulta dos documentos sob sua guarda, estabelecendo rotinas
específicas para esta atividade;

VI - prestar orientação técnico-arquivística às unidades;
VII - recolher documentos de guarda permanente ao Arquivo

Nacional;
VIII - eliminar documentos após avaliação da Comissão Per-

manente de Avaliação de Documentos do Ministério e aprovação do
Arquivo Nacional;

IX - receber, registrar, ordenar, armazenar, controlar e con-
servar os documentos provenientes das unidades organizacionais do
Ministério;

X - atender às solicitações de empréstimos e consultas aos
documentos sob sua guarda, estabelecendo rotinas específicas para
esta atividade;

XI - transferir ou recolher documentos ao Arquivo Nacio-
nal;

XII - manter o arquivo dentro de padrões técnicos de se-
gurança estabelecidos; e

XIII - alimentar e manter atualizadas as bases de dados do
Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos do Ministério.

Art. 16 À Divisão de Protocolo compete:
I - receber, registrar e distribuir documentos internos e ex-

ternos, bem como publicações diversas;
II - subsidiar a área de logística do Ministério na gestão de

contratos com empresas fornecedoras de produtos e serviços;
III - organizar e proceder à autuação e movimentação de

processos;
IV - informar aos usuários acerca da tramitação de docu-

mentos;
V - alimentar e manter atualizadas as bases de dados; e
VI - gerenciar o Sistema de Gestão Eletrônica de Docu-

mentos do Ministério.

Art. 17 Ao Núcleo Postal compete:
I - coordenar, orientar, controlar e supervisionar as atividades

relacionadas com o recebimento e expedição de correspondências;
II - receber, registrar e distribuir correspondências e pu-

blicações diversas; e
III - expedir correspondências, encomendas e publicações

diversas.
Art. 18 Ao Serviço de Biblioteca compete:
I - planejar e executar a política de desenvolvimento e ava-

liação de acervos, de acordo com o uso das coleções e com os
objetivos e competências do Ministério, selecionando documentos
para aquisição por compra, doação e permuta;

II - propor e subsidiar a aquisição, o controle e a manutenção
dos documentos bibliográficos de interesse do Ministério, colocando-
os à disposição do público;

III - definir critérios de avaliação do acervo bibliográfico,
bem como a metodologia para intercâmbio de publicações com outras
entidades nacionais e estrangeiras;

IV - promover o serviço de intercâmbio com instituições,
centros de documentação e outras bibliotecas, tornando possível a
troca de informações e documentos;

V - coletar, organizar e manter as publicações editadas pelo
Ministério;

VI - normatizar as publicações internas e elaborar a ca-
talogação na fonte das publicações do Ministério de acordo com as
normas vigentes;

VII - desenvolver vocabulário controlado para subsidiar a
indexação de documentos bibliográficos e o acesso às informações
disponibilizadas na base de dados da Biblioteca do Ministério;

VIII - coordenar e instruir diretrizes para a inserção de me-
tadados na Biblioteca Digital do Ministério;

IX - classificar, catalogar, indexar, registrar e preparar para
uso o material bibliográfico, segundo as normas, códigos e sistemas
adotados pela Biblioteca;

X - supervisionar o ordenamento das obras nas estantes e
zelar pela sua conservação, observando o estado físico do acervo e
solicitando, quando for o caso, serviços especializados de encader-
nação, restauração e higienização;

XI - realizar levantamento de material bibliográfico inser-
vível e disponibilizar para descarte;

XII - realizar o inventário do material bibliográfico uma vez
por ano ou quando houver necessidade;

XIII - receber e atender as solicitações de informações, pes-
quisas bibliográficas e legislativas necessárias ao desempenho das
atividades dos usuários da Biblioteca;

XIV - controlar os empréstimos, devoluções e reservas do
material bibliográfico; e

XV - atender e orientar os usuários quanto à utilização dos
recursos da biblioteca.

Art. 19 À Coordenação de Suprimentos e Serviços Gerais
compete:

I - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervi-
sionar e orientar as atividades relacionadas a suprimentos de material,
patrimônio, almoxarifado e compras, bem como os serviços de trans-
porte, vigilância, brigada, copeiragem, conservação e limpeza de bens
móveis e instalações, jardinagem e outros necessários;

II - acompanhar a aplicação e propor alteração das normas de
serviços no âmbito da Coordenação-Geral de Gestão Documental e
Serviços Gerais;

III - receber as demandas das unidades do Ministério, bem
como orientá-las na elaboração de projeto básico e termo de re-
ferência relativos à aquisição de materiais e contratação de serviços
nas suas áreas de competência;

IV - coordenar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos
contratos de prestação de serviços sob sua gestão; e

V - elaborar e fornecer atestados de capacidade técnica quan-
do solicitado pelos fornecedores e prestadores de serviços, no âmbito
de sua alçada.

Art. 20 À Divisão de Material e Patrimônio compete:
I - coordenar, orientar, controlar e propor normas de serviço

dentro de sua área de competência;
II - supervisionar as atividades relacionadas com a aquisição,

recebimento, registro e cadastramento de bens e materiais do Mi-
nistério, observadas as normas e procedimentos do Sistema de Pa-
trimônio da União;

III - classificar, registrar, cadastrar e tombar os bens e ma-
teriais permanentes;

IV - efetuar o controle referente à incorporação, distribuição,
alienação, cessão, baixa, transferência e ao remanejamento dos bens
materiais;

V - avaliar bens patrimoniais para incorporação, indenização,
permuta, cessão, doação ou alienação;

VI - inventariar periodicamente os bens patrimoniais e man-
ter sob guarda os termos de responsabilidade, atualizados e assi-
nados;

VII - gerir o sistema de administração patrimonial, manter
controle físico e financeiro, e emitir relatórios de incorporação e de
baixas patrimoniais;

VIII - registrar ocorrências de danos e extravios, bem como
instruir os processos relativos ao desfazimento e ao desaparecimento
de bens móveis;

IX - promover a manutenção, conservação e recuperação de
máquinas e móveis no âmbito de sua competência;

X - assessorar e efetuar os trabalhos da comissão anual de
inventário;

XI - receber, conferir, aceitar, atestar o recebimento, registrar
a entrada, classificar, armazenar, e distribuir os materiais de con-
sumo;

XII - manter, controlar e apresentar mensalmente demons-
trativo contábil dos materiais adquiridos, fornecidos, e em estoque;
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XIII - apropriar, no Sistema Integrado de Administração Fi-
nanceira - SIAFI, as despesas relativas à aquisição de material de
consumo;

XIV - zelar para que os materiais existentes em estoque
estejam armazenados de forma adequada e em local apropriado;

XV - analisar e propor a alienação, doação ou cessão de
material inservível ou fora de uso;

XVI - analisar, planejar, elaborar o calendário de compras de
materiais, e atender as requisições do Ministério, promovendo a ra-
cionalização e a otimização dos recursos; e

XVII - organizar e manter atualizada a coleção de catálogos
e especificações técnicas de materiais e serviços.

Art. 21 Ao Serviço de Patrimônio compete:
I - controlar e executar as atividades de aquisição, rece-

bimento, registro e cadastramento de bens do Ministério, observadas
as normas e procedimentos do Sistema de Patrimônio da União;

II - propor normas de serviço dentro de sua área de com-
petência;

III - executar a classificação, registro, cadastro e tombamento
dos bens permanentes;

IV - executar a avaliação de bens patrimoniais para incor-
poração, indenização, permuta, cessão, doação ou alienação;

V - executar o inventário periódico dos bens patrimoniais e
manter sob guarda os termos de responsabilidade, atualizados e as-
sinados;

VI - operar o sistema de administração patrimonial, man-
tendo controle físico e financeiro, bem como emitir relatórios de
incorporação e de baixas patrimoniais;

VII - instruir ocorrências de danos e extravios, bem como
instruir os processos relativos ao desfazimento e ao desaparecimento
de bens móveis;

VIII - promover a manutenção, a conservação e a recu-
peração de máquinas e móveis no âmbito de sua competência; e

IX - assessorar e efetuar os trabalhos da comissão anual de
inventário.

Art. 22 Ao Núcleo de Almoxarifado compete:
I - controlar e executar as atividades de aquisição, rece-

bimento, registro e cadastramento de materiais do Ministério, ob-
servadas as normas e procedimentos do Sistema de Patrimônio da
União;

II - propor normas de serviço dentro de sua área de com-
petência;

III - classificar, registrar e cadastrar os materiais;
IV - executar o controle referente à incorporação, distri-

buição, alienação, cessão, baixa, transferência e ao remanejamento
dos bens materiais;

V - operar o sistema de administração patrimonial, manter
controle físico e financeiro, e emitir relatórios de incorporação e de
baixa de materiais;

VI - registrar ocorrências de danos e extravios, bem como
instruir os processos relativos ao desfazimento e ao desaparecimento
de bens materiais;

VII - efetuar o recebimento, a conferência e o aceite, ates-
tando o recebimento, registrando a entrada, classificando, armaze-
nando e distribuindo os materiais de consumo;

VIII - operar, controlar e apresentar mensalmente demons-
trativo contábil dos materiais adquiridos, fornecidos e em estoque;

IX - executar a apropriação, no Sistema Integrado de Ad-
ministração Financeira - SIAFI, das despesas relativas à aquisição de
material de consumo;

X - zelar para que os materiais existentes em estoque estejam
armazenados de forma adequada e em local apropriado;

XI - controlar e propor a alienação, doação ou cessão de
material inservível ou fora de uso;

XII - controlar, planejar, subsidiar a elaboração do calendário
de compras de materiais, e atender as requisições do Ministério,
promovendo a racionalização e a otimização dos recursos; e

XIII - executar a organização e manter atualizada a coleção
de catálogos e especificações técnicas de materiais e serviços.

Art. 23 À Divisão de Serviços Gerais compete:
I - coordenar, orientar, controlar e supervisionar a execução

das atividades relacionadas a transporte, vigilância, brigada, copei-
ragem, conservação e limpeza de bens móveis e instalações, jar-
dinagem e outros serviços gerais necessários;

II - acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos contratos de
prestação de serviços sob sua gestão; e

III - fornecer atestados de capacidade técnica, quando so-
licitado pelos fornecedores e prestadores de serviços, no âmbito de
sua alçada.

Art. 24 Ao Núcleo de Preparação de Aquisição e Contra-
tação compete:

I - elaborar, desenvolver e executar estudos, análises de ris-
cos e impactos com vistas a subsidiar aquisições e contratações re-
lativas a serviços gerais;

II - elaborar projeto básico e termo de referência relativos à
aquisição de materiais e contratação de serviços gerais; e

III - desenvolver e manter atualizada base de conhecimento
sobre os estudos e experiência adquirida com as aquisições e con-
tratações, no âmbito de sua competência.

Art. 25 Ao Núcleo de Segurança Institucional compete:
I - controlar e fiscalizar a utilização das áreas comuns dos

edifícios do Ministério e autorizar o acesso às suas instalações;
II - supervisionar o controle de acesso de pessoas às de-

pendências do Ministério, bem como eventuais tentativas de fraude e
desrespeito aos mecanismos de controle;

III - controlar e fiscalizar o serviço de recepção e prestação
de informações ao público externo, bem como o fluxo de entrada,
circulação e saída de pessoas nas dependências do Ministério;

IV - supervisionar o credenciamento dos visitantes e o seu
encaminhamento aos setores desejados, no horário de funcionamento
do órgão;

V - controlar a entrada e a saída de bens permanentes,
encaminhando relatório à Divisão de Material e Patrimônio;

VI - supervisionar o controle e o registro da entrada e saída
de bens patrimoniais, não permitindo a retirada sem prévia e expressa
autorização da Divisão de Material e Patrimônio;

VII - controlar o fluxo de entrada e saída de veículos nas
dependências do Ministério, bem como a distribuição de vagas nas
garagens;

VIII - fiscalizar a permanência e a atuação dos vigilantes e
das recepcionistas nos postos de serviço, prestando-lhes o apoio ne-
cessário, com vistas à eficácia das atividades de segurança;

IX - supervisionar a execução das atividades de vigilância
interna e externa dos edifícios, bem como controlar a circulação de
pessoas nas dependências do Ministério, nos dias úteis;

X - supervisionar a execução e o controle das atividades de
segurança nas áreas externas adjacentes ao Ministério e nas áreas
classificadas como sensíveis ou restritas;

XI - supervisionar a execução de vistoria de segurança e,
quando necessário, determinar o recolhimento de quaisquer objetos e
valores encontrados nas dependências internas e nas áreas externas
contíguas do Ministério, providenciando o registro das ocorrências;

XII - planejar rondas nas áreas contíguas ao Ministério por
equipes de vigilância, acionando a autoridade policial competente,
quando for o caso;

XIII - supervisionar a fiscalização das áreas de estaciona-
mento do Ministério, comunicando as irregularidades observadas ao
Coordenador-Geral de Gestão Documental e Serviços Gerais; e

XIV - organizar plano de ação e manter brigada interna para
prevenção e combate a incêndio e simular treinamentos periódicos,
em articulação com o Corpo de Bombeiros.

Art. 26 Ao Serviço de Transportes compete:
I - receber solicitações, programar e controlar o atendimento,

a utilização e a circulação da frota de veículos do Ministério, pro-
movendo a revisão periódica, a manutenção preventiva e corretiva, a
conservação, o registro e o seu licenciamento;

II - viabilizar o uso de sistemas e soluções que proporcionem
o compartilhamento da frota de veículos entre os usuários e primar
pela busca da eficiência e economicidade no uso dos serviços de
transportes;

III - manter cadastro da frota e dos motoristas, bem como
registrar informações sobre infrações, acidentes, termos de vistoria,
termos de cessão, doação ou transferência, e outras ocorrências;

IV - solicitar laudo pericial no caso de acidentes de trânsito
envolvendo veículos do Ministério;

V - requisitar e controlar o fornecimento de combustíveis e
lubrificantes;

VI - controlar e atestar a execução de serviços de transportes
realizados por terceiros; e

VII - elaborar plano de aquisição de veículos e proposta de
alienação de viaturas antieconômicas, e submetê-los à deliberação
s u p e r i o r.

Art. 27 À Coordenação-Geral de Licitações e Contratos com-
pete:

I - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervi-
sionar, orientar e controlar as atividades de apoio logístico, incluindo
as referentes à execução orçamentária e financeira, bem como ati-
vidades relacionadas a contratos administrativos e procedimentos li-
citatórios, observadas as normas emanadas do órgão central do SISG,
no que se refere às atividades da Coordenação-Geral de Licitações e
Contratos;

II - propor normas de serviço dentro de sua área de com-
petência;

III - submeter à apreciação das áreas competentes os pro-
cessos e atos administrativos, quando for o caso;

IV - autorizar, no âmbito da sua competência, os atos re-
lativos aos procedimentos licitatórios e às contratações;

V - aprovar os cálculos relativos ao reajuste de preços, à
repactuação, ao reequilíbrio econômico-financeiro e às penalidades a
serem aplicadas aos fornecedores, de acordo com as legislações em
vigor;

VI - emitir atestados de capacidade técnica, no âmbito de sua
competência; e

VII - aprovar, declarar atos, celebrar contratos e executar
demais ações, no âmbito de sua competência.

Art. 28 Ao Serviço de Apoio Administrativo compete:
I - desenvolver serviços de apoio e suporte em atividades

administrativas;
II - acompanhar e controlar os trabalhos de digitalização da

Coordenação-Geral de Licitações e Contratos;
III - elaborar despachos internos;
IV- elaborar planilhas e relatórios; e
V - prestar suporte administrativo para o desenvolvimento de

atividades, formatação de arquivos e documentos, recebimento e or-
ganização de materiais e bens patrimoniais.

Art. 29 Ao Núcleo de Diárias e Passagens compete:
I - receber, conferir e controlar as solicitações de diárias e

passagens sob gestão da Coordenação-Geral;
II - providenciar a requisição de passagens, via sistema, bem

como instruir processos administrativos de concessão de diárias e
ressarcimento de transportes concernentes a servidores que se des-
locarem em serviço, no âmbito de sua competência; e

III - acompanhar as publicações de afastamentos do país dos
servidores das unidades, no âmbito de sua competência.

Art. 30 À Coordenação de Procedimentos Licitatórios com-
pete:

I - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervi-
sionar e orientar as atividades de licitação, bem como realizar a
conferência do correto enquadramento das licitações;

II - prestar apoio na elaboração do cronograma das licitações
em conjunto com as unidades demandantes;

III - prestar apoio, supervisionar e orientar a comissão per-
manente ou especial de licitação e o pregoeiro em suas atividades;

IV - prestar informações acerca da execução de serviços de
publicidade em jornais, no que concerne às atividades de licitação,
quando solicitado;

V - verificar a conformidade processual, no que tange aos
aspectos licitatórios, visando à autorização para a deflagração do
certame licitatório;

VI - gerenciar o andamento processual das atividades re-
lacionadas ao procedimento licitatório;

VII - autorizar, no âmbito de sua competência, as solici-
tações de adesão a atas de registro de preços; e

VIII - orientar as unidades do Ministério na elaboração de
projeto básico e termo de referência no que tange aos aspectos li-
citatórios.

Art. 31 À Divisão de Licitações compete:
I - revisar as minutas de editais, convites e seus anexos,

elaboradas pelos pregoeiros ou comissões especiais ou permanentes
de licitação, visando à formalização e à instrução adequada dos pro-
cessos de licitação;

II - publicar os eventos de licitação nos meios de comu-
nicação legalmente previstos;

III - analisar, em conjunto com os pregoeiros e comissões
especiais ou permanentes de licitação, os recursos interpostos contra
decisões relativas ao certame licitatório, observando os prazos legais;
e

IV - operacionalizar a intenção de registro de preços do
Ministério no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
- SIASG.

Art. 32 Ao Serviço de Compras e Cadastro compete:
I - realizar cotação eletrônica; e
II - receber, conferir e processar aquisições e contratações de

serviços por dispensa e inexigibilidade, analisar o enquadramento das
demandas, e realizar demais procedimentos relativos às contratações
diretas.

Art. 33 Ao Serviço de Pesquisa de Preço compete:
I - verificar a conformidade das pesquisas de preços, ela-

boradas pelas áreas demandantes, para aquisição de bens e contra-
tação de serviços em geral, nos termos da legislação vigente; e

II - examinar os pedidos de inscrição, promover o registro e
a atualização de dados cadastrais de fornecedores no SICAF.

Art. 34 Ao Núcleo de Atas compete:
I - elaborar minutas de atas para apreciação da Consultoria

Jurídica;
II - registrar, cadastrar e publicar Atas de Registro de Pre-

ços;
III - instruir as solicitações de adesões a Atas de Registro de

Preços em vigência no Ministério; e
IV - acompanhar os processos internos e externos referentes

à adesão ou participação de Atas de Registro de Preços.
Art. 35 À Coordenação de Contratos compete:
I - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervi-

sionar e orientar as atividades de contratos existentes na Coorde-
nação-Geral de Licitações e Contratos;

II - orientar a gestão processual das atividades relacionadas a
contratos administrativos para prestação de serviços e fornecimento
de bens;

III - subsidiar a emissão de atestado de capacidade técnica
quando autorizada emissão pelo fiscal do contrato; e

IV - subsidiar a aprovação dos cálculos relativos ao reajuste
de preços, à repactuação, ao reequilíbrio econômico-financeiro dos
serviços continuados e às penalidades a serem aplicadas aos for-
necedores, de acordo com a legislação em vigor.

Art. 36 À Divisão de Contratos compete:
I - orientar e supervisionar as atividades relacionadas a con-

tratos administrativos para prestação de serviços e fornecimento de
bens e materiais, termos de cessão e cooperação;

II - realizar a gestão processual das atividades relacionadas a
contratos administrativos para prestação de serviços e fornecimento
de bens e materiais, termos de cessão e cooperação;

III - analisar os cálculos relativos ao reajuste de preços, à
repactuação, ao reequilíbrio econômico-financeiro dos serviços con-
tinuados e às penalidades a serem aplicadas aos fornecedores, de
acordo com a legislação em vigor;

IV - analisar as solicitações de atestado de capacidade téc-
nica;

V - analisar a solicitação de restituição da garantia contratual
e verificar junto ao fiscal o cumprimento regular dos termos con-
tratuais; e

VI - receber e analisar cauções dadas como garantia de
contratos, para fins de guarda e controle, bem como devolvê-las.

Art. 37 Ao Serviço de Acompanhamento de Contratos com-
pete:

I - executar os procedimentos relacionados a contratos ad-
ministrativos no âmbito do Ministério;

II - requisitar às áreas demandantes a indicação de gestores
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos contratos, e
providenciar a respectiva minuta de portaria;

III - elaborar minutas de contratos, termos aditivos e outros
congêneres, e atos pelos quais se reconheça a inexigibilidade ou
dispensa de licitação, encaminhando-os à apreciação da Consultoria
Jurídica;

IV - manter atualizada a documentação relativa às contra-
tações;

V - realizar a convocação das empresas para assinaturas dos
instrumentos contratuais e efetuar a publicação no Diário Oficial da
União, por meio do Sistema de Contabilidade Federal e do SIASG,
nos prazos definidos pela legislação em vigor;
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VI - encaminhar as notas de empenho, com força de con-
trato, aos fornecedores e as relativas às dispensas e inexigibilidades
de licitações, quando não houver formalização de contrato, aos for-
necedores e prestadores de serviço; e

VII - elaborar as minutas de atestado de capacidade técnica
quando requisitado.

Art. 38 Ao Núcleo de Penalidades compete:
I - realizar a gestão e instrução de todos os processos de

penalidades;
II - realizar os cálculos relativos às penalidades a serem

aplicadas aos fornecedores, de acordo com a legislação em vigor;
III - realizar os atos necessários à aplicação de penalidades

por inadimplência contratual dos fornecedores e prestadores de ser-
viço, bem como instruir a execução de garantias contratuais, após
requerimento do fiscal; e

IV - registrar no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF as sanções administrativas aplicadas aos for-
necedores e prestadores de serviços em situação de inadimplência.

Art. 39 À Coordenação de Execução Orçamentária e Fi-
nanceira compete:

I - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervi-
sionar e orientar as atividades de orçamento e finanças da Coor-
denação-Geral de Licitações e Contratos;

II - acompanhar a aplicação e propor alteração das normas de
serviços no âmbito de sua Coordenação;

III - elaborar a proposta orçamentária e financeira da Co-
ordenação-Geral de Licitações e Contratos;

IV - prestar informações para elaboração de prestação de
contas da Coordenação-Geral de Licitações e Contratos; e

V - aprovar atos inerentes à sua Coordenação.
Art. 40 À Divisão de Execução Orçamentária e Financeira

compete:
I - realizar a execução orçamentária e financeira;
II - efetuar controle de crédito orçamentário e de outros

adicionais e apresentar relatórios ao Coordenador-Geral de Licitações
e Contratos sobre a disponibilidade de recursos;

III - supervisionar, orientar e promover as atividades de mo-
vimentação dos recursos financeiros na área de competência da Co-
ordenação-Geral de Licitações e Contratos;

IV - preparar a programação financeira da Coordenação-
Geral de Licitações e Contratos;

V - executar atividades relacionadas à operação do SIAFI;
VI - preparar os documentos de gestão financeira, enca-

minhando a documentação diária para a conformidade documental à
disposição do Sistema Federal de Controle; e

VII - providenciar o pagamento de diárias e passagens, e o
ressarcimento de transporte.

Art. 41 Ao Serviço de Liquidação de Pagamento compete
realizar a conferência da liquidação de pagamentos encaminhada pe-
las áreas demandantes juntamente com a elaboração da instrução de
pagamento para autorização do ordenador de despesas.

Art. 42 Ao Núcleo de Conformidade compete realizar a
conformidade dos registros de gestão, que consiste na certificação dos
registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e
patrimonial incluídos no SIAFI e da existência de documentos hábeis
que comprovem as operações.

Art. 43 À Coordenação-Geral de Infraestrutura e Governança
de Tecnologia da Informação compete:

I - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervi-
sionar, orientar e controlar programas e projetos relacionados ao Sis-
tema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação -
SISP, no âmbito do Ministério, observadas as diretrizes, padrões e

normas emanadas dos órgãos centrais do Governo Federal;
II - atuar como órgão setorial do SISP, representando o

Ministério sempre que necessário;
III - coordenar a elaboração do Planejamento Estratégico de

Tecnologia da Informação e suas revisões, em conjunto com as de-
mais unidades do Ministério;

IV - coordenar a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia
da Informação e suas revisões, em conjunto com as demais unidades
do Ministério;

V - planejar as contratações e aquisições relativas à Tec-
nologia da Informação e Comunicação - TIC do Ministério;

VI - participar da elaboração e acompanhamento do orça-
mento quanto a rubricas relativas a atividades de tecnologia da in-
formação e comunicação;

VII - propor normas operacionais e de utilização adequada
dos recursos de tecnologia da informação e comunicação e zelar pelo
seu fiel cumprimento;

VIII - assessorar os órgãos e entidades vinculadas ao Mi-
nistério em assuntos relacionados à tecnologia da informação e co-
municação, bem como na formulação do plano plurianual, em pro-
gramas e ações que envolvam o suporte de tecnologia da infor-
mação;

IX - avaliar a adequação e custos de projetos de tecnologia
da informação e comunicação, bem como avaliar seu alinhamento às
necessidades e padrões de interesse do Ministério;

X - divulgar, no âmbito do Ministério, os serviços prestados
e produtos disponibilizados pela Coordenação-Geral; e

XI - promover a articulação entre suas subunidades e demais
unidades do Ministério.

Art. 44 À Coordenação de Infraestrutura e Serviços de Tec-
nologia da Informação compete:

I - planejar, coordenar e gerenciar o suporte aos usuários de
serviços de TIC, considerando a utilização de recursos internos ou
terceirizados;

II - planejar, coordenar e gerenciar a infraestrutura de TIC,
garantindo o desempenho e disponibilidade, conforme os acordos de
níveis de serviços e operações;

III - planejar, coordenar e gerenciar as ações associadas à
Segurança da Informação e Comunicações;

IV - zelar pela segurança de dados e informações arma-
zenados e manipulados pelos sistemas de informação e serviços dis-
ponibilizados aos usuários;

V - coordenar e supervisionar o uso de certificados digitais
no âmbito do Ministério;

VI - pesquisar, identificar, testar, avaliar e recomendar so-
luções e padrões tecnológicos para adoção no ambiente de rede cor-
porativa;

VII - propor normas de utilização dos recursos de TIC e
monitorar a sua conformidade; e

VIII - acompanhar a execução dos contratos e convênios de
prestação de serviços dentro de suas competências.

Art. 45 À Divisão de Infraestrutura de Tecnologia da In-
formação compete:

I - assegurar o cumprimento dos acordos de níveis de ser-
viços internos quanto aos recursos de infraestrutura de TIC dispo-
nibilizados aos servidores do Ministério, tais como rede de com-
putadores, links de acesso e sistemas de informação;

II - projetar soluções de modernização e ampliação dos re-
cursos de tecnologia da informação para infraestrutura, contendo es-
pecificações técnicas dos elementos:

a) hardware;
b) software;
c) rede de computadores; e
d) banco de dados;
III - pesquisar, identificar, testar, avaliar, propor projetos e

emitir informações, notas e pareceres de natureza técnica sobre so-
luções de tecnologia da informação para utilização na rede corpo-
rativa do Ministério, sob o aspecto de infraestrutura de TIC;

IV - realizar pesquisas de preços referenciais de mercado
para aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação;

V - acompanhar e controlar a execução dos contratos, con-
vênios e compras relativas à infraestrutura de tecnologia da infor-
mação, em conjunto com a Coordenação-Geral de Licitações e Con-
tratos;

VI - pesquisar, propor e implementar políticas e soluções que
visem resguardar a segurança física e lógica para os recursos de
tecnologia da informação da rede corporativa do Ministério;

VII - propor a Política de Segurança da Informação e Co-
municações - PoSIC; e

VIII - propor normas e procedimentos que visem à segurança
da informação no ambiente do Ministério.

Art. 46 À Divisão de Serviço de Tecnologia da Informação
compete:

I - prestar suporte em recursos de TIC aos servidores do
Ministério, garantindo sua disponibilidade de acordo com os níveis de
serviços acordados;

II - gerenciar o uso dos recursos de TIC, tais como im-
pressoras, telefonia, estações de trabalho e respectivos aplicativos
instalados;

III - fornecer, controlar, fiscalizar e orientar o correto uso dos
recursos de TIC;

IV - realizar, periodicamente, inventário de recursos de tec-
nologia da informação, incluindo o levantamento da comunidade
usuária, os recursos tecnológicos alocados a cada um e sua loca-
lização física, registrando os resultados em ferramenta adequada;

V - receber, instalar, remanejar, configurar, tornar funcional e
manter recursos de tecnologia da informação de acordo com suas
especificações originais e características desejadas no ambiente do
Ministério;

VI - registrar e controlar a demanda de atendimento, que
envolva recursos de TIC;

VII - projetar soluções de modernização e ampliação dos
recursos de TIC, contendo especificações técnicas dos elementos:

a) estações de trabalho;
b) software básico;
c) meios de comunicação internos e externos; e
d) impressoras;
VIII - acompanhar e controlar a execução dos contratos,

convênios e compras relativas a recursos de tecnologia da infor-
mação, em conjunto com a Coordenação-Geral de Licitações e Con-
tratos.

Art. 47 À Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Sis-
temas compete:

I - planejar, coordenar e acompanhar as atividades de de-
senvolvimento de sistemas de informação, sítios de internet, intranet,
sistemas legados, em caráter interno ou externo, utilizando recursos
próprios ou de terceiros, que de alguma forma tenham influência
sobre as áreas negociais ou de apoio do órgão;

II - manter atualizado o Modelo de Desenvolvimento de
Sistemas - MDS, documento auxiliar que normatiza o desenvolvi-
mento de sistemas do órgão;

III - apoiar ações de capacitação e treinamento no uso dos
sistemas de informação do Ministério a serem desenvolvidas pelas
unidades gestoras;

IV - implantar os métodos, processos, técnicas, normas e
padrões de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informa-
ção, sítios de internet, intranet, sistemas legados e demais portais
corporativos definidos para o Ministério;

V - realizar as atividades de gerência de configuração e de
qualidade dos artefatos gerados ao longo do ciclo de vida dos projetos
e das atividades de manutenção dos sistemas de informação, sítios de
internet, intranet, sistemas legados, e demais portais corporativos;

VI - elaborar, implantar e atualizar os padrões de interface,
identidade visual, produtos de rede com características multimídia,
navegabilidade e usabilidade dos sistemas de informação, sítios de
internet, intranet, sistemas legados e demais portais corporativos, em
articulação com a Assessoria de Comunicação Social do Ministério,
alinhado aos padrões do Governo Federal;

VII - gerir e executar as atividades de administração de
componentes com vistas à consolidação de um padrão de arquitetura
de software reutilizável, orientado a serviços e baseado em software
livre, alinhados às políticas, normas e diretrizes do SISP;

VIII - responsabilizar-se pela produção de códigos-fonte e
programas, em harmonia com os procedimentos e rotinas operacio-
nais definidos pela Coordenação-Geral de Infraestrutura e Gover-
nança de Tecnologia da Informação, para a publicação no ambiente
de produção;

IX - realizar as atividades relativas à contratação e gestão de
contratos de TIC em conjunto com a Coordenação-Geral de Infraes-
trutura e Governança de Tecnologia da Informação - CGTI; e

X - prestar as informações necessárias com vistas a subsidiar
a CGTI com informações relativas ao SISP, bem como responsa-
bilizar-se pela execução de projetos emanados pelo SISP que sejam
de sua competência.

Art. 48 À Coordenação-Geral de Recursos Humanos com-
pete:

I - planejar, coordenar e acompanhar as atividades de ad-
ministração, pagamento e desenvolvimento de recursos humanos, em
conformidade com a legislação vigente e as normas emanadas pelo
órgão central do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC;

II - formular proposta de implementação da política de re-
cursos humanos para o Ministério;

III - orientar e coordenar a execução da política de recursos
humanos e de assistência médico-social, observada a legislação per-
tinente;

IV - propiciar o suprimento das necessidades de recursos
humanos do Ministério;

V - garantir a aplicação da legislação de pessoal e demais
normas emanadas dos órgãos competentes; e

VI - orientar a instrução de processos e subsidiar o for-
necimento de informações para processos afetos à sua área de com-
petência.

Art. 49 À Coordenação de Gestão da Informação Funcional
compete:

I - planejar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a exe-
cução das atividades relacionadas com registro funcional, lotação e
movimentação, benefícios, classificação de cargos, aposentadoria e
pensão, arquivo funcional, bem como prestar apoio técnico à Co-
ordenação-Geral de Recursos Humanos em assuntos relacionados à
gestão da informação funcional;

II - propor, coordenar, acompanhar e avaliar a otimização
dos processos de trabalho da Coordenação;

III - coordenar o atendimento das demandas administrativas
e operacionais emanadas pelo órgão central do SIPEC, na sua área de
atuação;

IV - coordenar, supervisionar e disponibilizar, aos servidores
e gestores, informações e esclarecimentos a respeito dos procedi-
mentos relacionados à gestão da informação funcional;

V - subsidiar o atendimento de diligências e informações aos
órgãos fiscalizadores e normativos; e

VI - apresentar ao Coordenador-Geral de Recursos Huma-
nos, mensalmente, relatório gerencial de acompanhamento das ati-
vidades da Coordenação.

Art. 50 À Divisão de Cadastro e Benefícios compete:
I - controlar, executar e atualizar os atos pertinentes à vida

funcional e cadastral dos servidores do Ministério, fornecendo sub-
sídios ao órgão central do SIPEC;

II - organizar, manter atualizada e controlar a lotação dos
servidores ativos, requisitados, cedidos, anistiados e em exercício
descentralizado, bem como as vagas existentes no Ministério;

III - orientar e preparar atos relacionados à posse, exercício
e opção de remuneração de cargo em comissão e de funções co-
missionadas;

IV - gerir as ações relativas à divulgação e concessão de
benefícios, bem como subsidiar a elaboração da proposta orçamen-
tária pertinente;

V - manter registro e preparar atos referentes a provimento e
vacância de cargos efetivos;

VI - registrar e adotar medidas relativas a afastamento, re-
moção, redistribuição, disponibilidade, requisição e cessão de ser-
vidores, bem como exercício provisório;

VII - orientar as atividades e emitir informações, notas e
pareceres de natureza técnica em processos que tratem de tempo de
serviço, reposicionamento, incorporações, vantagem pessoal, corre-
lação ou transformação de cargos e funções de servidores ativos;

VIII - expedir declarações e certidões de tempo de serviço, e
demais expedientes, de acordo com os assentamentos funcionais e a
legislação vigente;

IX - proceder à apuração da frequência dos servidores, in-
clusive cedidos e requisitados;

X - controlar as férias dos servidores, inclusive cedidos e
requisitados;

XI - autorizar, controlar e manter atualizado o cadastro dos
servidores e seus dependentes inscritos junto ao plano de assistência
à saúde em que o Ministério faça parte;

XII - incluir dados no Sistema de Apreciação de Atos de
Admissão e Concessões do Tribunal de Contas da União - SISAC,
relativos aos atos de admissão e desligamento, bem como atender
demais diligências correlatas;

XIII - prestar às unidades do Ministério, quando solicitadas,
informações sobre os assuntos pertinentes à sua área de atuação;

XIV - executar, controlar e atualizar os registros cadastrais e
funcionais nos sistemas informatizados do SIPEC e nos demais em
uso no Ministério;

XV - orientar as atividades relativas à progressão funcional
dos servidores do Ministério, elaborando os atos necessários;

XVI - executar e controlar atos relativos aos direitos, de-
veres, vantagens, afastamentos e licenças dos servidores ativos;
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XVII - executar e controlar os atos relativos aos contratos
temporários;

XVIII - preparar e controlar os atos relacionados à concessão
de horário especial e redução de carga horária aos servidores nas
situações previstas em lei;

XIX - analisar, instruir processos e acompanhar a concessão
de benefícios;

XX - organizar e preservar o acervo funcional;
XXI - expedir documento de identidade funcional; e
XXII - apresentar ao Coordenador, mensalmente, relatório

gerencial de acompanhamento das atividades da Divisão.
Art. 51 À Divisão de Aposentadorias e Pensões compete:
I - desenvolver, controlar, avaliar e executar as atividades

relacionadas a aposentadorias, pensões e assuntos correlatos;
II - instruir e examinar processos de concessão e de revisão

de aposentadorias e de pensões e demais assuntos pertinentes à sua
área de atuação, bem como aqueles que se encontram sob auditoria
dos órgãos de controle;

III - incluir dados no Sistema de Apreciação de Atos de
Admissão e Concessões do Tribunal de Contas da União - SISAC,
relativos aos atos de aposentadorias e pensões, bem como atender
demais diligências correlatas;

IV - emitir informações, notas e pareceres de natureza téc-
nica sobre os processos de incorporação e demais vantagens, bem
como proceder à correlação ou transformação de cargos e funções dos
servidores aposentados e instituidores de pensão;

V - executar, controlar e atualizar os registros de aposentados
e beneficiários de pensão nos sistemas informatizados do SIPEC e
nos demais em uso no Ministério;

VI - prestar atendimento aos aposentados e beneficiários de
pensão sobre os assuntos relacionados à sua área de atuação;

VII - atender demandas administrativas e judiciais relacio-
nadas à concessão e revisão de aposentadorias e pensões, bem como
sobre assuntos correlatos;

VIII - instruir e analisar os processos de concessão de auxílio
funeral de aposentados;

IX - prestar às unidades do Ministério, quando solicitadas,
informações dos assuntos pertinentes à sua área de atuação; e

X - apresentar ao Coordenador, mensalmente, relatório ge-
rencial de acompanhamento das atividades da Divisão.

Art. 52 À Coordenação de Pagamento e Execução Orça-
mentária e Financeira de Pessoal, compete:

I - elaborar, executar e controlar as atividades relacionadas à
folha de pagamento de servidores ativos, aposentados e beneficiários
de pensão;

II - planejar, coordenar, orientar e acompanhar a execução
das atividades orçamentárias e financeiras relacionadas à área de
pessoal;

III - elaborar, executar e controlar as atividades relacionadas
ao pagamento de estagiários e contratados temporários;

IV - propor, coordenar, acompanhar e avaliar a otimização
dos processos de trabalho da Coordenação;

V - executar pagamento de exercícios anteriores relacionado
à área de pessoal;

VI - supervisionar o pagamento de auxílio-funeral, ajuda de
custo e capacitação;

VII - controlar e executar os ressarcimentos relacionados à
folha de pagamento de servidores ativos, aposentados e beneficiários
de pensão;

VIII - supervisionar os recolhimentos financeiros diversos na
área de competência da Coordenação-Geral de Recursos Humanos;

IX - subsidiar o atendimento de diligências e informações
aos órgãos fiscalizadores e normativos na área de competência da
Coordenação;

X - controlar as reposições ao erário e reversões de crédito
em relação à folha de pessoal;

XI - instruir processo de inscrição de débito em dívida ativa
da União, decorrente de valores recebidos indevidamente no âmbito
da competência da Coordenação-Geral de Recursos Humanos;

XII - prestar informações de dados financeiros de pessoal
para fornecer subsídios necessários à defesa da União em processos
judiciais;

XIII - executar, controlar e atualizar os registros de folha de
pagamento, bem como atos de execução orçamentária e demandas
judiciais, nos sistemas informatizados do SIPEC e demais em uso no
Ministério;

XIV - realizar a conformidade dos registros de gestão re-
lacionados aos atos e fatos de execução orçamentária e financeira de
pessoal incluídos no Sistema Integrado de Administração Financeira -

SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as
operações;

XV - orientar a instrução de processos e subsidiar o for-
necimento de informações para processos afetos à sua área de com-
petência; e

XVI - apresentar ao Coordenador-Geral de Recursos Hu-
manos, mensalmente, relatório gerencial de acompanhamento das ati-
vidades da Coordenação.

Art. 53 Ao Serviço de Execução Orçamentária e Financeira
de Pessoal, compete:

I - executar e acompanhar as atividades orçamentárias e
financeiras na área de competência da Coordenação-Geral de Re-
cursos Humanos;

II - executar o pagamento de auxílio-funeral, ajuda de custo
e outros;

III - controlar e executar o ressarcimento de pagamento de
servidores cedidos e requisitados;

IV - controlar os recolhimentos financeiros diversos na área
de competência da Coordenação-Geral de Recursos Humanos;

V - efetuar o controle de crédito orçamentário e de outros
adicionais;

VI - executar, controlar e atualizar os registros de execução
orçamentária e financeira de pessoal nos sistemas estruturantes e nos
demais em uso no Ministério;

VII - preparar os documentos hábeis de gestão orçamentária
e financeira e encaminhar a documentação diária para a conformidade
dos atos e fatos lançados no SIAFI;

VIII - controlar e executar o processo de recolhimento das
contribuições previdenciárias, individual e patronal, dos servidores
vinculados ao regime geral de previdência social; e

IX - apresentar ao Coordenador, mensalmente, relatório ge-
rencial de acompanhamento das atividades da unidade.

Art. 54 À Coordenação de Desenvolvimento Humano-Or-
ganizacional compete:

I - planejar, coordenar, orientar, acompanhar e controlar a
execução das atividades relacionadas com as políticas, programas e
projetos de desenvolvimento humano-organizacional, de assistência à
saúde, médica, odontológica e psicossocial aos servidores e a seus
dependentes, bem como do programa de estágio remunerado;

II - propor, coordenar, acompanhar e avaliar a otimização
dos processos de trabalho da Coordenação;

III - propor, acompanhar e subsidiar a elaboração de ações de
desenvolvimento humano-organizacional do Ministério;

IV - acompanhar e subsidiar as ações de recrutamento e
seleção, mediante concurso público;

V - propor, coordenar, orientar e supervisionar o processo de
avaliação de desempenho funcional, com vistas a subsidiar as ações
de desenvolvimento humano-organizacional;

VI - avaliar, propor, orientar e coordenar a autorização dos
treinamentos internos e externos, inclusive os realizados sob super-
visão direta;

VII - prestar orientação técnica e avaliar as atividades de
desenvolvimento humano-organizacional;

VIII - acompanhar as atividades relativas à participação em
congressos e seminários e outros eventos, cursos de formação de-
correntes de aprovação em concurso, curso de aperfeiçoamento no
Brasil e no exterior, licença para capacitação e outros de sua área de
atuação;

IX - acompanhar os procedimentos relativos à readaptação
funcional;

X - acompanhar e orientar a definição do perfil da força de
trabalho;

XI - coordenar, orientar e executar o levantamento das ne-
cessidades de treinamento e desenvolvimento de pessoal no âmbito do
Ministério;

XII - propor, coordenar, orientar e acompanhar a elaboração
de projetos de intercâmbio com instituições especializadas nacionais e
internacionais, públicas e privadas, no âmbito de sua atuação;

XIII - propor, coordenar, orientar e acompanhar a elaboração
de projetos e programas, na sua área de atuação, em nível gerencial,
técnico e operacional, em conjunto com as unidades organizacionais
do Ministério;

XIV - coordenar e acompanhar as atividades pertinentes à
perícia médica e à medicina do trabalho, em conformidade com a
legislação vigente;

XV - coordenar, orientar e executar programas, projetos e
ações preventivas visando a melhoria do ambiente de trabalho e da
qualidade de vida dos servidores ativos, aposentados e respectivos
dependentes;

XVI - coordenar, orientar e executar a manutenção, controle
e atualização do banco de dados relativo às ações de desenvolvimento
humano-organizacional do Ministério;

XVII - subsidiar o atendimento de diligências e informações
aos órgãos fiscalizadores e normativos; e

XVIII - apresentar ao Coordenador-Geral de Recursos Hu-
manos, mensalmente, relatório gerencial de acompanhamento das ati-
vidades da Coordenação.

Art. 55 À Divisão de Capacitação, Desenvolvimento e Edu-
cação compete:

I - elaborar e executar ações voltadas à política de desen-
volvimento de recursos humanos, avaliando programas e projetos,
promovendo a divulgação dos eventos e cursos, e mantendo o sistema
de dados sobre formação curricular e extracurricular de servidores
ativos;

II - promover o levantamento de necessidades e prioridades
de desenvolvimento e capacitação dos servidores nas unidades do
Ministério;

III - definir a carga horária, o período de execução e o
programa básico a ser obedecido nos eventos de desenvolvimento e
capacitação de servidores, acompanhando sua realização, fornecendo
apoio logístico e aplicando instrumentos para avaliação dos resultados
obtidos nos eventos realizados;

IV - manter cadastro atualizado de instrutores, entidades,
empresas especializadas e eventos de desenvolvimento humano-or-
ganizacional;

V - manter banco de dados com o registro das participações
de servidores nos eventos de desenvolvimento e capacitação;

VI - manter registro atualizado dos cursos, projetos e pro-
gramas de capacitação e desenvolvimento executados;

VII - emitir notas técnicas quanto aos pedidos de parti-
cipação em ações de capacitação, inclusive nos processos de so-
licitação de licença para capacitação;

VIII - acompanhar a execução de contratos e convênios re-
lativos a desenvolvimento humano-organizacional;

IX - manter, controlar e atualizar banco de dados relativo às
ações de desenvolvimento humano-organizacional do Ministério;

X - promover a participação de servidores do Ministério em
eventos de capacitação oferecidos por órgãos públicos e instituições
privadas no Brasil e no exterior;

XI - elaborar material educativo e instrucional para o de-
senvolvimento permanente de servidores;

XII - recrutar e selecionar instrutores internos e externos para
atividades docentes nos projetos de capacitação;

XIII - elaborar e emitir certificados de conclusão de cursos,
seminários e similares, e outros eventos, realizados pela Coorde-
nação-Geral de Recursos Humanos;

XIV - fornecer subsídios para a realização de concursos
públicos para provimento de cargos efetivos, em conformidade com
as orientações emanadas de órgãos superiores;

XV - manter e atualizar banco de dados sobre formação
curricular e extracurricular de servidores ativos, e de instituições e
entidades especializadas;

XVI - implementar e executar ações de avaliação de de-
sempenho funcional;

XVII - executar as atividades relativas à avaliação de de-
sempenho de servidores em cumprimento de estágio probatório;

XVIII - executar e avaliar os programas de estágio remu-
nerado, de estágio supervisionado e de treinamento;

XIX - manter e atualizar o controle de dados de bolsas de
estágios, em todos os seus níveis;

XX - elaborar a proposta orçamentária referente à capa-
citação e ao desenvolvimento de servidores e à concessão das bolsas
de estágio remunerado;

XXI - atuar, em conjunto com as demais unidades do Mi-
nistério, nas atividades de divulgação de cursos e eventos; e

XXII - apresentar ao Coordenador, mensalmente, relatório
gerencial de acompanhamento das atividades da Divisão.

Art. 56 À Divisão de Promoção à Saúde compete:
I - desenvolver atividades voltadas para a melhoria do am-

biente de trabalho e a melhoria da qualidade de vida;
II - supervisionar e prestar ações de medicina preventiva, em

conformidade com os programas aprovados e a legislação em vi-
gor;

III - prestar orientação e acompanhamento social aos ser-
vidores com vistas a melhor adaptação e integração funcional, bem
como propor medidas com vistas à dissolução de conflitos individuais
ou coletivos;

IV - realizar ou promover perícias médicas, com vistas à
homologação ou indeferimento de licenças para tratamento da própria
saúde, acompanhamento a pessoa da família, acidente de trabalho,
doença profissional, licença gestante, junta médica e outros;

V - realizar ou promover exames admissionais e periódicos
dos servidores pertencentes ao quadro de pessoal do Ministério;

VI - instruir processos que requeiram parecer médico es-
pecífico, promovendo as ações de Junta Médica Oficial;

VII - executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas
ao Programa de Assistência à Saúde do Ministério;

VIII - providenciar e realizar atendimentos específicos de
caráter psicossocial, em casos de constatação de dificuldades no inter-
relacionamento ambiente-servidor-chefia, promovendo o encaminha-
mento, quando se fizer necessário;

IX - diagnosticar e auxiliar na correção das dificuldades de
ajustamento psicológico e social dos servidores em seu ambiente de
trabalho;

X - propor medidas de readaptação de servidores;
XI - desenvolver e implementar, em conjunto com a área de

capacitação, desenvolvimento e educação, projetos e programas que
promovam a qualidade de vida junto aos servidores;

XII - promover o acompanhamento do perfil epidemiológico
da saúde dos servidores; e

XIII - apresentar ao Coordenador, mensalmente, relatório
gerencial de acompanhamento das atividades da Divisão.

Art. 57 À Coordenação-Geral de Arquitetura e Engenharia
compete:

I - planejar, coordenar, implementar, acompanhar, supervi-
sionar e orientar, no âmbito do Ministério, as atividades de con-
servação e manutenção dos edifícios e suas instalações prediais, com-
preendendo instalações elétricas, hidráulicas, esquadrias em geral,
alarme, detecção e combate a incêndio, elevadores, ar condicionado e
outros serviços afins;

II - planejar, coordenar, implementar, orientar e supervisionar
as atividades técnicas de arquitetura e engenharia;

III - elaborar, diretamente ou por intermédio de terceiros,
estudos, projetos e especificações para construção, conservação, ma-
nutenção e reforma de edifícios e instalações prediais do Minis-
tério;

IV - supervisionar, controlar e fiscalizar a execução das ati-
vidades das empresas contratadas para a manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos e das instalações dos edifícios do Mi-
nistério, bem como dos equipamentos a eles agregados ou em outros
de sua responsabilidade;

V - fiscalizar, no âmbito de sua competência, os serviços
realizados por terceiros;

VI - elaborar especificações técnicas, projetos básicos e ter-
mos de referência e instruir os processos licitatórios pertinentes à sua
área de atuação;

VII - executar, fiscalizar, analisar e propor soluções para a
construção, conservação, obras e manutenção dos edifícios e ins-
talações, inclusive especificações e orçamentos que orientem e fun-
damentem as licitações correspondentes;

VIII - deliberar tecnicamente sobre as matérias administra-
tivas do Ministério relativas à área de arquitetura e engenharia;

IX - fiscalizar e gerir a utilização dos espaços físicos do
Ministério;

X - definir padrões de tamanho de salas, mobiliário, equi-
pamentos, exceto equipamentos de tecnologia de informação, ma-
teriais construtivos e demais questões relacionadas às instalações fí-
sicas;

XI - analisar e manifestar-se tecnicamente acerca de questões
relativas à aquisição, desapropriação, permuta, cessão, locação ou
alienação de imóveis de interesse do Ministério;
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XII - definir normas técnicas e administrativas relativas a
obras e serviços de manutenção das instalações e de equipamentos de
engenharia de interesse do Ministério;

XIII - propor melhorias físicas para a conservação e ma-
nutenção dos imóveis de interesse do Ministério;

XIV - proceder à fiscalização e à inspeção técnica, bem
como emitir notas técnicas e pareceres sobre obras de construção,
instalação, reforma e ampliação;

XV - utilizar-se dos meios necessários para conservação dos
imóveis do Ministério protegidos por tombamento;

XVI - identificar as necessidades e promover o desenvol-
vimento de estudos de padronização de layout e de mobiliário, com-
preendendo as atividades necessárias para sua execução e imple-
mentação;

XVII - orientar e controlar as atividades de marcenaria e
carpintaria;

XVIII - controlar e fiscalizar o consumo de água e energia
elétrica;

XIX - manter arquivos digitais atualizados das plantas ar-
quitetônicas e projetos de instalações prediais;

XX - elaborar relatórios gerenciais inerentes aos processos
de sua competência; e

XXI - assistir a Subsecretaria de Administração nos assuntos
técnicos de sua competência.

Art. 58 Ao Serviço de Apoio Operacional e Administrativo
compete:

I - desenvolver atividades de apoio necessárias à Coorde-
nação-Geral de Arquitetura e Engenharia;

II - apoiar a elaboração e consolidação dos projetos básicos
e termos de referência, bem como a instrução dos processos lici-
tatórios pertinentes à sua área de atuação;

III - executar as atividades administrativas da Coordenação-
Geral; e

IV - realizar a fiscalização administrativa dos contratos.
Art. 59 À Subsecretaria de Planejamento e Orçamento com-

pete:
I - prestar assistência ao Secretário-Executivo na fixação de

diretrizes nos assuntos de sua competência;
II - planejar, coordenar e supervisionar a execução das ati-

vidades das Coordenações-Gerais de Gestão Estratégica e Inovação
Institucional e de Orçamento e Finanças, bem como da Coordenação
de Contabilidade;

III - adotar ou propor medidas que objetivem o aperfei-
çoamento dos serviços afetos à respectiva Subsecretaria;

IV - desenvolver as atividades de execução orçamentária,
financeira e contábil no âmbito do Ministério, sem prejuízo da even-
tual delegação de competências para outras unidades;

V - assinar documentos e baixar atos necessários à execução
orçamentária das dotações consignadas no Orçamento Geral da União
em favor do Ministério, ou das que lhe forem descentralizadas, e à
movimentação e ao uso dos recursos financeiros, independentemente
de sua fonte ou origem;

VI - realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa
e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele
que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em
dano ao erário;

VII - praticar outros atos necessários às atividades de pla-
nejamento setorial, de orçamento, de finanças, de contabilidade e de
custos; e

VIII - atuar como responsável pelo Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ n° 00.394.494/0001-36 perante a Secretaria
da Receita Federal do Brasil.

Art. 60 À Coordenação de Contabilidade compete:
I - coordenar a execução das atividades inerentes ao acom-

panhamento e orientação contábil dos órgãos e entidades vinculadas
ao Ministério;

II - coordenar a análise das demonstrações contábeis dos
órgãos, entidades vinculadas e fundos;

III - coordenar o cadastramento e habilitação de usuários nos
sistemas de execução, acompanhamento e gestão orçamentária, fi-
nanceira e patrimonial, no âmbito do Ministério;

IV - coordenar a orientação e apoio técnicos aos ordenadores
de despesas e responsáveis por bens, direitos e obrigações da União
ou pelos quais responda; e

V - apoiar o órgão central do Sistema de Contabilidade
Federal na gestão do SIAFI.

Art. 61 À Divisão de Análise e Acompanhamento Contábeis
compete:

I - prestar assistência, orientação e apoio técnico aos or-
denadores de despesas e responsáveis por bens, direitos e obrigações
da União ou pelos quais responda;

II - analisar balanços, balancetes e demais demonstrações
contábeis dos órgãos, entidades vinculadas e fundos, recomendando a
regularização de eventuais inconsistências;

III - verificar a conformidade diária e de suporte documental
efetuadas pelas unidades gestoras dos órgãos e entidades vinculadas
ao Ministério;

IV - realizar a conformidade contábil dos registros no SIAFI
dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial praticados
pelos ordenadores de despesas e responsáveis por bens públicos, à
vista das normas vigentes e da conformidade diária e de suporte
documental das unidades gestoras dos órgãos e entidades vinculadas
ao Ministério;

V - realizar a conformidade contábil de órgão superior à
vista dos registros realizados pelas unidades de contabilidade dos
órgãos e entidades vinculadas ao Ministério;

VI - efetuar, nas unidades gestoras dos órgãos e unidades
vinculadas ao Ministério, quando necessário, registros contábeis; e

VII - acompanhar a execução orçamentária, financeira e pa-
trimonial das unidades gestoras da administração indireta, bem como
acompanhar o respectivo registro das conformidades, no âmbito do
Ministério.

Art. 62 Ao Serviço de Apoio à Atividade Contábil com-
pete:

I - elaborar o relatório final do processo de tomada de contas
especiais e extraordinárias dos ordenadores de despesas e demais
responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der
causa a perda, extravio ou irregularidade que resulte em dano ao
erário e proceder aos registros pertinentes no SIAFI;

II - efetuar os registros pertinentes e adotar as providências
necessárias à responsabilização de agente, com base em apuração de
atos e fatos inquinados de ilegais ou irregulares, comunicando o fato
à autoridade a quem o responsável esteja subordinado e ao órgão ou
unidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal
a que estejam jurisdicionados;

III - cadastrar e habilitar operadores e cadastradores nos
sistemas estruturantes do governo federal, entre eles, COMPRAS-
NET, SIAFI, SIASG, SCP, SICONV, REDE, no âmbito do Ministério
e das entidades vinculadas; e

IV - acompanhar e fiscalizar a inclusão e exclusão de agen-
tes no rol de responsáveis e comunicar à unidade responsável qual-
quer inconsistência nos registros.

Parágrafo único. O disposto no inciso I somente se aplica aos
processos relacionados às unidades do Ministério que não possuem
seccional contábil.

Art. 63 À Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças com-
pete:

I - planejar, coordenar e supervisionar o processo de es-
tabelecimento da programação orçamentária e financeira e de con-
teúdo e avaliação da execução plurianual dos órgãos e entidades do
Ministério;

II - acompanhar, analisar e avaliar a execução orçamentária e
financeira de acordo com as orientações emanadas do órgão central
do sistema de orçamento e finanças;

III - coordenar todas as fases do processo orçamentário e
financeiro dos órgãos e entidades do Ministério, bem como os pro-
cedimentos contábeis dos órgãos da estrutura regimental, em con-
sonância com as políticas, diretrizes e prioridades estabelecidas;

IV - disseminar normas e critérios para os órgãos e entidades
do Ministério, de acordo com a legislação vigente;

V - fornecer subsídios para elaboração das diretrizes or-
çamentárias da União;

VI - realizar estudos e pesquisas, visando ao aperfeiçoa-
mento dos sistemas de orçamento e programação financeira;

VII - prestar apoio técnico à Subsecretaria e aos órgãos e
entidades nos assuntos atinentes à sua área de atuação;

VIII - cumprir as metas estabelecidas para as carreiras de
orçamento e finanças; e

IX - ministrar treinamento técnico nas áreas de orçamento e
finanças para os órgãos e entidades do Ministério.

Art. 64 À Divisão de Análise e Informações Gerenciais com-
pete:

I - supervisionar, orientar e controlar a programação e a
consolidação de dados orçamentários relativos aos órgãos do Mi-
nistério;

II - interagir com os órgãos e entidades do Ministério, vi-
sando a melhoria da execução orçamentária e financeira;

III - analisar a programação e consolidação dos dados or-
çamentários dos órgãos e entidades do Ministério; e

IV- acompanhar a elaboração, desenvolvimento e execução
das metas das políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério, re-
lacionando-as com a gestão orçamentária e financeira.

Art. 65 À Divisão de Orçamento compete:
I - exercer a orientação normativa e a supervisão técnica dos

orçamentos anuais e plurianuais, observadas as diretrizes do órgão
central do sistema de orçamento;

II - coordenar, orientar e controlar o processo orçamentário
dos órgãos e entidades do Ministério;

III - consolidar as propostas orçamentárias dos órgãos e
entidades; e

IV - consolidar as projeções de despesas correntes e de
capital, com vistas a identificar necessidades de créditos adicionais.

Art. 66 Ao Serviço de Acompanhamento de Dados Orça-
mentários compete:

I - manter registro atualizado do movimento das dotações
orçamentárias e dos créditos adicionais;

II - manter atualizado registro de normas, regulamentos e
outros atos que orientam e disciplinam as atividades inerentes à
área;

III - elaborar relatórios gerenciais e análises sobre a exe-
cução orçamentária;

IV - elaborar estudos para melhoria e desenvolvimento da
gestão orçamentária e financeira; e

V - acompanhar a execução orçamentária dos órgãos e en-
tidades do Ministério.

Art. 67 À Divisão de Finanças compete exercer orientação
normativa e a supervisão técnica, observando as diretrizes do órgão
central do sistema de programação financeira, coordenando, orien-
tando e analisando as atividades atinentes ao processo de progra-
mação financeira e acompanhando a execução no âmbito do Mi-
nistério.

Art. 68 À Divisão de Orçamento de Pessoal compete exercer
a orientação normativa e a supervisão técnica das despesas de pessoal
e encargos sociais, observadas as diretrizes dos órgãos centrais dos
sistemas de orçamento e pessoal, bem como coordenar, orientar, ana-
lisar, consolidar e controlar a alocação de recursos dos órgãos e
entidades do Ministério.

Art. 69 À Divisão de Gestão das Emendas Parlamentares
compete supervisionar, orientar e controlar a programação e a con-
solidação de dados orçamentários e financeiros relativos às emendas
parlamentares destinadas aos órgãos e entidades do Ministério.

Art. 70 À Coordenação-Geral de Gestão Estratégica e Ino-
vação Institucional compete:

I - coordenar, acompanhar e disseminar o planejamento téc-
nico e operacional e dar suporte ao planejamento estratégico;

II - participar de estudos e disseminar, sob orientação técnica
do órgão central de planejamento federal, métodos de planejamento,
de monitoramento e de avaliação de gestão;

III - compatibilizar estratégias de atuação referentes à con-
solidação dos planos, programas e projetos desenvolvidos nos órgãos
e entidades vinculados do Ministério, relativos ao plano plurianual;

IV - planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a elaboração
do plano plurianual, no que refere a programas e ações de res-
ponsabilidade dos órgãos e entidades vinculados ao Ministério;

V - apoiar e prestar assessoria técnica e normativa aos órgãos
do Ministério na definição e monitoramento de programas, projetos e
atividades do plano plurianual, vinculando-os ao planejamento es-
tratégico;

VI - coordenar o desenvolvimento de estudos, seminários e
encontros para a disseminação da cultura de planejamento na de-
finição das políticas e diretrizes que orientem a elaboração do plano
plurianual, da avaliação de desempenho institucional, dos relatórios
governamentais, dentre outros;

VII - normalizar e compatibilizar as ações de planejamento e
desenvolvimento institucional do Ministério;

VIII - coordenar a elaboração, o desenvolvimento e a exe-
cução de atividades relativas à estruturação organizacional e à me-
lhoria contínua de gestão de processos;

IX - orientar tecnicamente a implementação de planos, pro-
gramas e projetos de reestruturação administrativa;

X - coordenar os processos de elaboração, revisão e atua-
lização de regimentos internos das unidades integrantes da estrutura
regimental do Ministério;

XI - coordenar e acompanhar as atividades de análise e
consolidação de propostas de estruturação e reestruturação organi-
zacional;

XII - acompanhar e apoiar as atividades do Sistema de Or-
ganização e Inovação Institucional do Governo Federal;

XIII - promover o intercâmbio de informações com outros
órgãos da Administração Pública, instituições nacionais e estrangei-
ras, com vistas à identificação das melhores práticas de gestão e
experiências profissionais;

XIV - coordenar, acompanhar e disseminar o Sistema de
Custos do Governo Federal e prestar apoio, assistência e orientação
na elaboração de relatórios gerenciais do Sistema de Informações de
Custos das unidades administrativas e entidades subordinadas do Mi-
nistério;

XV - apoiar as atividades relacionadas ao desenvolvimento
da política de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Ministério;

XVI - promover e coordenar iniciativas de gestão de in-
formações estratégicas e de indicadores estratégicos no âmbito do
Ministério; e

XVII - coordenar, acompanhar e disseminar o Sistema de
Informações Organizacionais do Governo Federal.

Art. 71 À Coordenação de Gestão Estratégica compete:
I - acompanhar e dar suporte técnico e operacional ao pla-

nejamento estratégico;
II - supervisionar a elaboração do plano plurianual, no que

refere a programas e ações de responsabilidade dos órgãos e entidades
vinculados ao Ministério;

III - coordenar a elaboração, o desenvolvimento e a execução
de atividades relativas à estruturação organizacional e à melhoria
contínua de gestão de processos;

IV - orientar os processos de elaboração, revisão e atua-
lização de regimentos internos das unidades integrantes da estrutura
regimental do Ministério;

V - promover as atividades de análise e consolidação de
propostas de estruturação e reestruturação organizacional;

VI - organizar e consolidar atividades relacionadas à gestão
de informações estratégicas e de indicadores estratégicos;

VII - prestar suporte às iniciativas da política de pesquisa,
desenvolvimento e inovação do Ministério;

VIII - acompanhar e apoiar as atividades do Sistema de
Organização e Inovação Institucional do Governo Federal;

IX - prestar apoio no intercâmbio de informações com outros
órgãos da Administração Pública, instituições nacionais e estrangei-
ras, com vistas à identificação das melhores práticas de gestão e
experiências profissionais;

X - prestar apoio, assistência e orientação nas diretrizes do
Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal.

Art. 72 À Divisão de Custos, Planejamento e Monitoramento
compete:

I - coordenar, orientar, disseminar e executar, no âmbito o
Ministério, as atividades relativas à apuração de custos dos projetos e
atividades, de forma a evidenciar os resultados da gestão;

II - prestar apoio, assistência e orientação às unidades ad-
ministrativas do Ministério e entidades vinculadas na elaboração de
relatórios gerenciais do Sistema de Informações de Custos;

III - articular a elaboração e implementação do plano plu-
rianual, observando as diretrizes do órgão central do Sistema de
Planejamento do Governo Federal e as prioridades do Ministério, bem
como os elementos fornecidos pela Coordenação-Geral de Orçamento
e Finanças;

IV - coordenar a elaboração de análises em nível gerencial e
operacional, para o possibilitar o monitoramento das atividades do
Ministério, de modo a evidenciar o resultado da gestão dos seus
ó rg ã o s ;
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V - auxiliar nos ajustamentos de planos, programas e pro-
jetos aos cenários político-institucionais; e

VI - definir e divulgar critérios qualitativos que suportam as
políticas públicas do Ministério, visando subsidiar a elaboração das
propostas orçamentárias anuais.

Art. 73 À Divisão de Planejamento, Informação e Inovação
Institucional compete:

I - coordenar a elaboração de relatórios em nível gerencial e
operacional sobre as atividades do Ministério, de modo a evidenciar o
resultado da gestão dos seus órgãos;

II - apoiar os órgãos e entidades do Ministério na articulação
ministerial e interministerial, no que se refere aos relatórios gover-
namentais;

III - coordenar e prestar orientação técnica para a definição
de metas e indicadores destinados à avaliação de desempenho ins-
titucional;

IV - desenvolver estudos e projetos de estruturação orga-
nizacional abrangendo a criação, fusão ou supressão de unidades
administrativas;

V - analisar e orientar os órgãos, as unidades e as entidades
vinculadas do Ministério na elaboração de seus regimentos internos;

VI - coordenar e supervisionar o desenvolvimento de estudos
e pesquisas de modernização administrativa no Ministério; e

VII - promover e prestar orientação técnica e metodológica,
bem como identificar necessidades e acompanhar a implementação de
planos, programas e projetos de estruturação e reestruturação ad-
ministrativa.

Art. 74 À Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão com-
pete:

I - prover suporte à implementação, ao acompanhamento e
ao monitoramento do processo de planejamento estratégico;

II - planejar, orientar e acompanhar a execução de atividades
relativas à metodologia de gestão de processos, disseminando a cul-
tura de otimização, melhoria contínua e medição de indicadores de
desempenho;

III - aperfeiçoar, difundir e consolidar a metodologia de
gestão de projetos, prestando apoio na sua implementação às equipes
de gerenciamento de projetos; e

IV - supervisionar e orientar o sistema de acompanhamento
e avaliação de planejamento estratégico, projetos e processos, de
forma a produzir informações gerenciais que permitam balizar o de-
sempenho do Ministério na execução de suas ações institucionais.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES
Art. 75 Ao Secretário-Executivo incumbe:
I - coordenar, consolidar e submeter ao Ministro de Estado o

plano de ação global do Ministério;
II - supervisionar e avaliar a execução dos projetos e ati-

vidades do Ministério;
III - supervisionar e coordenar a articulação dos órgãos do

Ministério com os órgãos centrais dos sistemas afetos à área de
competência da Secretaria-Executiva; e

IV - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Ministro de Estado.

Art. 76 Ao Subsecretário de Administração incumbe:
I - prestar assistência ao Secretário-Executivo na fixação de

diretrizes nos assuntos de sua competência;
II - adotar ou propor medidas que objetivem o aperfeiçoa-

mento dos serviços afetos à respectiva Subsecretaria;
III - decidir ou opinar sobre assuntos de sua competência;

e
IV - emitir atos administrativos necessários à execução dos

trabalhos da Subsecretaria.
Art. 77 Ao Subsecretário de Planejamento e Orçamento in-

cumbe:
I - prestar assistência ao Secretário-Executivo na fixação de

diretrizes nos assuntos de sua competência;
II - adotar ou propor medidas que objetivem o aperfeiçoa-

mento dos serviços afetos à respectiva Subsecretaria;
III - decidir ou opinar sobre assuntos de sua competência;

e
IV - emitir atos administrativos necessários à execução dos

trabalhos da Subsecretaria.
Art. 78 Ao Chefe de Gabinete incumbe:
I - analisar, relacionar e manter sob controle o expediente

recebido e expedido;
II - estudar e distribuir aos órgãos competentes os assuntos

que são encaminhados ao Secretário-Executivo; e
III - coordenar a pauta dos trabalhos, preparando despachos

e audiências.
Art. 79 Aos Coordenadores-Gerais incumbe:
I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar a execução

das atividades a cargo das unidades sob sua direção;
II - assistir ao Subsecretário de Planejamento e Orçamento

ou ao Subsecretário de Administração, conforme o caso, nos assuntos
de sua competência;

III - opinar sobre os assuntos referentes às unidades sob sua
direção; e

IV - praticar os demais atos necessários à consecução de
suas atribuições.

Art. 80 Aos Coordenadores incumbe:
I - planejar, orientar, coordenar e supervisionar a execução

das atividades da respectiva unidade;
II - assistir à autoridade competente nos assuntos pertinentes

à sua área de atuação; e
III - praticar os demais atos administrativos necessários à

implementação das competências da sua unidade.
Art. 81 Aos Chefes de Divisão, Serviço, Setor e Núcleo

incumbe:
I - orientar e supervisionar a execução das atividades da

respectiva unidade;

II - emitir informações, notas e pareceres de natureza técnica
nos assuntos pertinentes às respectivas unidades; e

III - praticar outros atos administrativos necessários à exe-
cução de suas atividades.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 82 Aos servidores com funções não especificadas neste

Regimento caberão executar as atribuições que lhes forem cometidas
por seus superiores imediatos.

Art. 83 Além das competências e atribuições estabelecidas
neste Regimento, outras poderão ser cometidas aos órgãos e ser-
vidores pela autoridade competente, com o propósito de cumprir os
objetivos e finalidades da Secretaria Executiva.

Art. 84 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação
deste Regimento Interno serão solucionados pelo Secretário-Execu-
tivo.

CONSIDERANDO que a Terra Indígena localizada no mu-
nicípio de Belterra, Estado do Pará, ficou identificada nos termos do
§ 1º do art. 231 da Constituição Federal e do inciso I do art. 17 da Lei
nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, como sendo tradicionalmente
ocupada pelo grupo indígena Munduruku;

CONSIDERANDO os termos do Despacho nº 52/PRES, de
29 de outubro de 2009, do Presidente da FUNAI, publicado no Diário
Oficial da União de 30 de outubro de 2009 e no Diário Oficial do
Estado do Pará de 17 de dezembro de 2009;

CONSIDERANDO os termos dos pareceres da FUNAI, jul-
gando improcedentes as contestações opostas à identificação e de-
limitação da terra indígena, resolve:

Art. 1º Declarar de posse permanente do grupo indígena
Munduruku a Terra Indígena BRAGANÇA-MARITUBA com su-
perfície aproximada de 13.515 ha (treze mil quinhentos e quinze
hectares) e perímetro também aproximado de 83 km (oitenta e três
quilômetros), assim delimitada: NORTE: partindo do Ponto P-01, de
coordenadas geográficas aproximadas 03°01'00,22"S e
55°06'05,27"WGr., localizado na margem direita do Rio Tapajós, se-
gue por uma linha reta até o Ponto P-02, de coordenadas geográficas
aproximadas 03°01'00,13"S e 55°05'13,78"WGr.; daí, segue por uma
linha reta até o Ponto-03, de coordenadas geográficas aproximadas
03°01'20,74"S e 55°05'00,45"WGr.; daí, segue por uma linha reta até
o Ponto-04, de coordenadas geográficas aproximadas 03°01'19,91"S e
55°04'51,66"WGr., localizado na confluência do Igarapé Ipuri com o
Igarapé da Mãe; daí, segue pelo Igarapé Ipuri, à montante, até o
Ponto-05, de coordenadas geográficas aproximadas 03°01'21,38"S e
55°04'32,92"WGr., localizado na confluência do Igarapé Ipuri com o
Igarapé Cabeceira; daí, segue pelo Igarapé Ipuri, à montante, até o
Ponto-06, de coordenadas geográficas aproximadas 03°01'00,71"S e
55°04'04,75"WGr., localizado na confluência do Igarapé Ipuri com
um Igarapé sem denominação; daí, segue pelo Igarapé Ipuri, à mon-
tante, até o Ponto-07, de coordenadas geográficas aproximadas
03°00'59,08"S e 55°03'59,76"WGr., localizado na confluência do Iga-
rapé Ipuri com o Igarapé Ferrugem; daí, segue pelo Igarapé Fer-
rugem, à montante, até o Ponto-08, de coordenadas geográficas apro-
ximadas 03°01'48,46"S e 55°03'34,65"WGr., localizado na margem
do Igarapé Ferrugem; daí, segue por uma linha reta até o Ponto-09, de
coordenadas geográficas aproximadas 03°01'48,18"S e
55°01'21,46"WGr.; daí, segue por uma linha reta até o Ponto-10, de
coordenadas geográficas aproximadas 03°00'59,71"S e
55°01'20,91"WGr.; daí, segue por uma linha reta até o Ponto-11, de
coordenadas geográficas aproximadas 03°00'59,08"S e
54°55'45,36"WGr., localizado no bordo direito da Rodovia BR-163
(Santarém-Cuiabá), sentido Santarém - Itaituba. LESTE: do ponto
antes descrito, segue pelo referido bordo, sentido Itaituba, até o Pon-
to-12, de coordenadas geográficas aproximadas 03°04'57,54"S e
54°55'23,63"WGr., localizado no bordo direito da BR-163 (Santarém-
Cuiabá), sentido Santarém - Itaituba. SUL: do ponto antes descrito
segue por uma linha reta até o Ponto-13, de coordenadas geográficas
03°05'02,00"S e 54°56'33,32"WGr.; daí, segue por uma linha reta até
o Ponto-14, de coordenadas geográficas aproximadas 03°05'18,30"S e
54°56'33,31"WGr., coincidente com o Marco M-10, do Assentamento
do INCRA São Jorge; daí, segue por uma linha reta até o Ponto-15,
de coordenadas geográficas aproximadas 03°05'36,70"S e
55°01'16,39"WGr., coincidente com o Marco M-09, do Assentamento
do INCRA São Jorge; daí, segue por uma linha reta até o Ponto-16,
de coordenadas geográficas aproximadas 03°04'06,04"S e
55°02'33,15"WGr.; daí, segue por uma linha reta até o Ponto-17, de
coordenadas geográficas aproximadas 03°04'06,31"S e
55°05'01,11"WGr.; daí, segue por uma linha reta até o Ponto-18, de
coordenadas geográficas aproximadas 03°03'49,98"S e
55°05'01,09"WGr., localizado em um caminho; daí, segue pelo re-
ferido caminho até o Ponto-19, de coordenadas geográficas apro-
ximadas 03°03'38,10"S e 55°05'52,19"WGr., localizado no bordo de
uma estrada; daí, atravessa a estrada em linha reta até o Ponto-20, de
coordenadas geográficas aproximadas 03°03'39,95"S e
55°05'53,45"WGr.; daí, segue por uma cerca até o Ponto-21, de co-
ordenadas geográficas aproximadas 03°03'35,31"S e
55°06'09,24"WGr., localizado na margem de um Igarapé sem De-
nominação; daí, segue pelo referido igarapé, à jusante, até o Ponto-
22, de coordenadas geográficas aproximadas 03°03'32,72"S e
55°06'09,36"WGr., localizado na margem de um Igarapé sem De-
nominação; daí, segue por uma linha reta até o Ponto-23, de co-
ordenadas geográficas aproximadas 03°03'32,89"S e
55°07'48,92"WGr., localizado na margem direita do Rio Tapajós (Do
Ponto-14 ao Ponto-15 confronta-se com o Assentamento do INCRA
São Jorge). OESTE: do ponto antes descrito, segue pelo referido rio,
à jusante, até o Ponto-01, início da descrição deste perímetro. OBS: 1
- Base Cartográfica utilizada na elaboração deste memorial: MI-527 e
MI-588, DSG, 1982, Escala 1:100.000; e MI-528 e MI-589, DSG,
1983, Escala 1:100.000. 2 - As coordenadas geográficas citadas neste
memorial descritivo são referenciadas ao Datum horizontal SAD-69.

Art. 2º A FUNAI promoverá a demarcação administrativa da
Terra Indígena ora declarada, para posterior homologação pela Pre-
sidente da República, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei nº 6.001/73
e do art. 5º do Decreto nº 1.775/96.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO

PORTARIA No- 568, DE 11 DE MAIO DE 2016

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o disposto no Decreto nº 1.775, de
8 de janeiro de 1996, e diante da proposta apresentada pela Fundação
Nacional do Índio - FUNAI, objetivando a definição de limites da
Terra Indígena MUNDURUKU-TAQUARA, constante do Processo
FUNAI/08620.001302/2009-56;

PORTARIA No- 566, DE 11 DE MAIO DE 2016

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o disposto no Decreto nº 1.775, de
8 de janeiro de 1996, e diante da proposta apresentada pela Fundação
Nacional do Índio - FUNAI, objetivando a definição de limites da
Terra Indígena TAEGO ÃWA, constante do Processo FUNAI
nº08620.026137/2012-41,

CONSIDERANDO que a Terra Indígena localizada no mu-
nicípio de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, ficou iden-
tificada nos termos do § 1º do art. 231 da Constituição Federal e
inciso I do art. 17 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, como
sendo tradicionalmente ocupada pelo grupo indígena Avá-Canoeiro
do Araguaia;

CONSIDERANDO os termos do Despacho nº 124/PRES, de
18 de abril de 2012, do Presidente da FUNAI, publicado no Diário
Oficial da União de 19 de abril de 2012 e Diário Oficial do Estado do
Tocantins, de 6 de junho de 2012;

CONSIDERANDO os termos dos pareceres da FUNAI, jul-
gando improcedentes as contestações opostas à identificação e de-
limitação da terra indígena, resolve:

Art. 1º Declarar de posse permanente do grupo indígena
Avá-Canoeiro do Araguaia a Terra Indígena TAEGO ÃWA com su-
perfície aproximada de 28.510 ha (vinte e oito mil e quinhentos e dez
hectares) e perímetro também aproximado de 95 km (noventa e cinco
quilômetros), assim delimitada: Partindo do Ponto 01 de coordenadas
geográficas aproximadas 11°50'44"S e 49°46'45"WGr., localizado na
foz do esgoto Caracol com o Rio Formoso; deste, segue pela margem
esquerda do rio Formoso a montante até o Ponto 02 de coordenadas
geográficas aproximadas 12°02'36" S e 49°44'45"WGr., localizado na
margem esquerda do Rio Formoso com o assentamento Caracol;
deste, segue por linha reta acompanhando uma estrada do assen-
tamento Caracol até o Ponto 03 de coordenadas geográficas apro-
ximadas 12°02'13" S e 49°50'33"WGr., localizado na estrada que dá
acesso ao Lago Piranha e Rio Formoso, em cima de uma tubulação de
concreto de escoamento de água; deste segue em linha reta sentido
geral Norte até o Ponto 04 de coordenadas geográficas aproximadas
12°00'13" S e 49°50'36"WGr, localizado na beira de uma estrada de
terra em uma curva; deste, segue em linha reta sentido geral noroeste,
até o Ponto 05 de coordenadas geográficas aproximadas 11°59'32" S
e 49°51'59"WGr, localizado no limite da Fazenda Canuana; deste,
segue em linha seca confrontando com o limite da citada Fazenda, até
o Ponto 11 de coordenadas geográficas aproximadas 11°57'09" S e
49°52'32"WGr; localizado na cerca de divisa entre a Fundação Bra-
desco e o assentamento Caracol; deste segue pela cerca de divisa até
o Ponto 12 de coordenadas geográficas aproximadas 11°56'22" S e
49°52'10"WGr.; deste, segue pela cerca de divisa entre a Fundação
Bradesco e o assentamento Caracol até o Ponto 13 de coordenadas
geográficas aproximadas 11°56'15" S e 49°53'48"WGr.; localizado na
margem direita do Rio Javaés; deste, segue pela margem direita do
Rio Javaés, a jusante, até o Ponto 14 de coordenadas geográficas
aproximadas 11°54'14" S e 49°53'11"WGr., localizado na margem do
Rio Javaés com a divisa de um lote do assentamento Caracol; deste,
segue por linha reta pela divisa do lote até o Ponto 15 de coordenadas
geográficas aproximadas 11°54'15" S e 49°51'54"WGr., localizado na
margem do esgoto Caracol, deste, segue pelo esgoto Caracol, sentido
para o Rio Formoso, até o Ponto 01início da descrição deste pe-
rímetro. OBS: 1- Base cartográfica utilizada na elaboração deste me-
morial descritivo: SC.22-Z-C-VI - Escala 1:100.000 - DSG - 1977,
SD.22-X-A-II - Escala 1:100.000 - DSG - 1977, SD.22-X-A-III -
Escala 1:100.000 - DSG - 1977 e mesma base cartográfica digital
atualizada, do M.M.A. 2 - As coordenadas geográficas citadas neste
memorial descritivo referem-se ao Datum Horizontal SAD-69.

Art. 2º A FUNAI promoverá a demarcação administrativa da
Terra Indígena ora declarada, para posterior homologação pela Pre-
sidenta da República, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei nº 6.001/73
e do art. 5º do Decreto nº 1.775/96.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO

PORTARIA No- 567, DE 11 DE MAIO DE 2016

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o disposto no Decreto nº 1.775, de
8 de janeiro de 1996, e diante da proposta apresentada pela Fundação
Nacional do Índio - FUNAI, objetivando a definição de limites da
Terra Indígena BRAGANÇA-MARITUBA, constante do Processo
FUNAI/08620.001307/2009-89;




