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PORTARIA Nº 1.017, DE 4 DE SETEMBRO DE 2002

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 4o do Decreto no 4.053, de 13 de
dezembro de 2001, resolve:

Art. 1o Aprovar o Regimento Interno do Departamento de
Polícia Rodoviária Federal - DPRF, na forma do Anexo a esta Por-
taria.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3o Fica revogada a Portaria no 166, de 16 de fevereiro de
2001.

PAULO DE TARSO RAMOS RIBEIRO

ANEXO

REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

CAPÍTULO I
CATEGORIA E FINALIDADE
Art. 1o O Departamento de Polícia Rodoviária Federal -

DPRF, Órgão específico singular, integrante da Estrutura Regimental
do Ministério da Justiça, a que se refere o art. 2o, inciso II, alínea "g",
do Anexo I do Decreto no 4.053, de 13 de dezembro de 2001, tem por
finalidade exercer as competências estabelecidas no art. 20 da Lei no

9.503, de 23 de setembro de 1997, no Decreto no 1.655, de 3 de
outubro de 1995, e especificamente:

I - preservar a ordem, a segurança pública e a incolumidade
das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros, assim como
exercer o planejamento, a coordenação e a supervisão do policia-
mento rodoviário, executando operações relacionadas com os serviços
de segurança pública, por meio do patrulhamento ostensivo das ro-
dovias e estradas federais;

II - exercer os poderes de autoridade de trânsito, cumprindo
e fazendo cumprir a legislação e demais normas pertinentes, bem
como executar o policiamento, a fiscalização e a inspeção do trânsito
e do transporte de pessoas e bens, além de supervisionar, inspecionar
e fiscalizar o tempo de direção dos motoristas de veículos de trans-
porte de cargas e de passageiros;

III - autuar infratores, impor multas, aplicar penalidades ad-
ministrativas e adotar as demais medidas cabíveis, relativas ao trân-
sito e ao transporte, bem como arrecadar multas aplicadas, taxas e
valores decorrentes de prestação de serviços de estada e remoção de
veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas super-
dimensionadas, indivisíveis ou perigosas e serviço de guincho;

IV - realizar o planejamento, a coordenação, a supervisão e
a execução dos serviços de prevenção, atendimento de acidentes e
salvamento de vítimas nas rodovias e estradas federais, bem como
promover a coleta de dados e informações sobre as ocorrências e as
estatísticas de trânsito;

V - realizar levantamentos de locais, análise de disco dia-
grama, boletins de ocorrências, investigações, testes de dosagem al-
coólicas e outros procedimentos estabelecidos em lei ou regulamen-
tos, imprescindíveis à completa elucidação dos acidentes de trân-
sito;

VI - adotar providências para assegurar a livre circulação da
via, notadamente em casos de acidentes de trânsito, podendo solicitar
a presença de outras autoridades, quando as providências requeridas
excederem de sua competência, bem como solicitar às unidades de
engenharia do órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais
para o restabelecimento da fluência do tráfego;

VII - proceder à apreensão de veículos, objetos e animais
que se encontrem irregularmente nas faixas de domínio das rodovias
federais, recolhendo-os a local adequado e devolvendo-os aos seus
legítimos donos, mediante pagamento de multas e indenizações dos
custos de manutenção e guarda, podendo providenciar a alienação
daqueles não reclamados, na forma da legislação em vigor;

VIII - manter articulação com os Órgãos do Sistema Na-
cional de Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, promo-
vendo o intercâmbio de informações, objetivando o combate à vio-
lência do trânsito e a implementação de ações integradas de segurança
pública;

IX - zelar pela observância das disposições legais e ad-
ministrativas relativas ao direito de vizinhança nas vias sob jurisdição
federal, promovendo a interdição das construções, obras e instalações
não autorizadas nas faixas de domínio ou que possam interferir na
segurança do trânsito;

X - executar, promover e participar das atividades de orien-
tação e educação para a segurança do trânsito, bem como desenvolver
trabalho contínuo e permanente de prevenção de acidentes de trânsito,
socorro e salvamento de vítimas;

XI - informar ao órgão responsável pela manutenção e con-
servação da via sobre as condições de tráfego das rodovias, que
possam atentar contra a segurança do trânsito, adotando medidas
emergenciais à sua proteção;

XII - prestar informações aos usuários e orientá-los sobre
condições das rodovias, relativamente ao trânsito e ao transporte
rodoviário de passageiros e de cargas;

XIII - exercer a fiscalização, o policiamento e o controle do
tráfego nos postos de pesagem e pedágio;

XIV - credenciar, fiscalizar e adotar medidas de segurança
relativas aos serviços de guincho e remoção de veículos, escolta e
transporte de cargas superdimensionadas, indivisíveis e de produtos
perigosos;

XV - executar medidas de segurança, planejamento e escolta
nos deslocamentos do Presidente da República, Ministros de Estado,
diplomatas estrangeiros e outras autoridades, quando solicitado;

XVI - efetuar a fiscalização e o controle do trânsito e do
tráfico de menores nas rodovias federais, adotando as providências
cabíveis contidas na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 -Estatuto da
Criança e do Adolescente;

XVII - colaborar e atuar na prevenção e repressão dos crimes
contra a vida, os costumes, o patrimônio, a ecologia e o meio am-
biente, do furto e roubo de veículos e outros bens, do tráfico de
entorpecentes e drogas afins, do contrabando, do descaminho e dos
demais crimes previstos em lei; e

XVIII - promover processos de recrutamento, seleção e ati-
vidades de capacitação de recursos humanos, bem como demais ati-
vidades de ensino, na área de sua competência.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO
Art. 2o O DPRF tem a seguinte estrutura:
I - Unidades Centrais
1-Direção-Geral
1.1- Assistente
1.2- Auxiliar
2- Gabinete
2.1 - Divisão de Procedimento Documental
2.2 - Assessoria Jurídica
2.3 Assessoria de Inteligência
2.3.1 - Núcleo de Coleta de Dados
2.4 Assessoria de Comunicação Social
2.4.1 Seção de Relações Públicas
3 - Coordenação de Ensino
3.1 - Divisão de Recrutamento e Seleção
3.1.1 - Núcleo de Execução Administrativa
3.2 - Divisão de Ensino e Cultura
3.2.1 - Seção de Cultura
3.2.1.1 -Núcleo de Educação de Trânsito
3.3 - Divisão de Planejamento e Pesquisa
3.3.1 - Núcleo de Pesquisa
4 - Corregedoria-Geral
4.1- Divisão de Correição e Disciplina
4.1.1 - Núcleo de Procedimento Funcional e Normas
4.2 - Divisão de Fiscalização e Assuntos Internos
5 - Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Po-

licial Rodoviária
5.1 - Divisão de Modernização e Tecnologias
5.1.1 - Núcleo de Pesquisa Tecnológica
5.2 - Divisão de Planejamento e Normatização
5.2.1 - Núcleo de Normatização
5.3 - Divisão de Administração de Sistemas
5.3.1 - Seção de Desenvolvimento de Sistemas
5.4 - Divisão de Administração e Suporte de Rede
5.4.1 - Seção de Gerenciamento de Rede
6 - Coordenação-Geral de Operações
6.1- Coordenação de Controle Operacional
6.1.1 - Setor de Operações Especiais
6.1.2 - Núcleo de Apoio Administrativo
6.1.3 - Divisão de Planejamento Operacional
6.1.3.1 - Núcleo de Estatística
6.1.4 - Divisão de Multas
6.1.4.1 - Núcleo de Normas e Procedimentos
6.1.4.2 - Núcleo de Controle e Processos
6.1.5 - Divisão de Operações Aéreas
7 - Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Recursos Hu-

manos
7.1 - Divisão de Administração de Recursos Humanos
7.1.1 - Seção de Administração de Pessoal
7.1.1.1 - Núcleo de Aposentadoria e Pensões
7.2 - Divisão de Cadastro, Avaliação e Progressão Funcio-

nal
7.2.1 - Núcleo de Cadastro e Lotação
7.3 - Divisão de Pagamento de Pessoal
7.4 - Divisão de Legislação de Pessoal
8 - Coordenação-Geral de Administração
8.1 - Divisão de Planejamento e Controle Orçamentário
8.1.1 - Seção de Execução Orçamentária
8.1.1.1 - Núcleo de Arrecadação
8.2 - Divisão de Execução Financeira
8.2.1 - Seção de Execução Financeira
8.3 - Divisão de Patrimônio
8.3.1 - Seção de Almoxarifado e Bens Móveis
8.4 - Divisão de Compras
8.4.1 - Seção de Contratos e Convênios
8.4.1.1 - Núcleo de Acompanhamento
8.5 - Divisão de Serviços Gerais
8.5.1 - Núcleo de Administração Predial
8.5.2 - Núcleo de Transporte e Manutenção
8.6 - Divisão de Documentação
8.6.1 - Núcleo de Protocolo e Arquivo
9 - Coordenação-Geral de Logística
9.1 - Divisão de Engenharia e Telecomunicações
9.1.1 - Núcleo de Projetos
9.2 - Divisão de Logística
9.2.1 - Setor de Logística
9.3 - Divisão de Saúde e Assistência Social
9.3.1 - Seção de Assistência Social
9.4 - Divisão de Apoio Operacional
9.4.1 - Núcleo de Parcerias
II - Unidades Descentralizadas
1 - Superintendências Regionais
1.1 - Seção de Policiamento e Fiscalização
1.1.1 - Núcleo de Operações Especiais
1.1.2 - Núcleo de Multas e Penalidades
1.1.3 - Núcleo de Informática e Telecomunicações

1.1.4 - Núcleo de Acidente e Medicina Rodoviária
1.2 - Seção Administrativa e Financeira
1.2.1 - Núcleo de Orçamento e Finanças
1.2.2 - Núcleo de Patrimônio e Material
1.2.3 - Núcleo de Documentação
1.2.4 - Núcleo de Serviços Gerais
1.3 - Seção de Correição e Disciplina
1.3.1 - Núcleo de Assuntos Internos
1.4 - Seção de Recursos Humanos
1.4.1 - Núcleo de Administração de Pessoal
1.4.2 - Núcleo de Legislação de Pessoal
1.5 - Delegacia de Polícia Rodoviária Federal
1.5.1 - Núcleo de Policiamento e Fiscalização
1.6 - Núcleo de Apoio Jurídico Regional
1.7 - Núcleo de Comunicação Social
1.8 - Núcleo de Inteligência
2 - Distritos Regionais de Polícia Rodoviária Federal
2.1 - Núcleo de Policiamento e Fiscalização
2.2 - Núcleo Administrativo e Financeiro
2.3 - Núcleo de Recursos Humanos
2.4 - Núcleo de Correição e Assuntos Internos
§ 1o As Superintendências Regionais, em número de vinte e

uma, compõem-se de cento e cinqüenta e uma Delegacias, assim
distribuídas:

I - 1ª Superintendência, com sede na cidade de Goiânia,
abrangendo o Estado de Goiás, com sete Delegacias;

II - 2ª Superintendência, com sede na cidade de Cuiabá,
abrangendo o Estado de Mato Grosso, com oito Delegacias;

III - 3ª Superintendência, com sede na cidade de Campo
Grande, abrangendo o Estado de Mato Grosso do Sul, com dez
Delegacias;

IV - 4ª Superintendência, com sede na cidade de Belo Ho-
rizonte, abrangendo o Estado de Minas Gerais, com dezoito De-
legacias;

V - 5ª Superintendência, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, abrangendo o Estado do Rio de Janeiro, com dez Dele-
gacias;

VI - 6ª Superintendência, com sede na cidade de São Paulo,
abrangendo o Estado de São Paulo, com dez Delegacias;

VII - 7ª Superintendência, com sede na cidade de Curitiba,
abrangendo o Estado do Paraná, com seis Delegacias;

VIII - 8ª Superintendência, com sede na cidade de Flo-
rianópolis, abrangendo o Estado de Santa Catarina, com oito De-
legacias;

IX - 9ª Superintendência, com sede na cidade de Porto Ale-
gre, abrangendo o Estado do Rio Grande do Sul, com quatorze De-
legacias;

X - 10ª Superintendência, com sede na cidade de Salvador,
abrangendo o Estado da Bahia, com dez Delegacias;

XI - 11ª Superintendência, com sede na cidade de Recife,
abrangendo o Estado de Pernambuco, com oito Delegacias;

XII - 12ª Superintendência, com sede na cidade de Vitória,
abrangendo o Estado do Espírito Santo, com quatro Delegacias;

XIII - 13ª Superintendência, com sede na cidade de Maceió,
abrangendo o Estado de Alagoas, com três Delegacias;

XIV - 14ª Superintendência, com sede na cidade de João
Pessoa, abrangendo o Estado da Paraíba, com três Delegacias;

XV - 15ª Superintendência, com sede na cidade de Natal,
abrangendo o Estado do Rio Grande do Norte, com quatro Dele-
gacias;

XVI - 16ª Superintendência, com sede na cidade de For-
taleza, abrangendo o Estado do Ceará, com cinco Delegacias;

XVII - 17ª Superintendência, com sede na cidade de Te-
resina, abrangendo o Estado do Piauí, com cinco Delegacias;

XVIII - 18ª Superintendência, com sede na cidade de São
Luiz, abrangendo o Estado do Maranhão, com cinco Delegacias;

XIX - 19ª Superintendência com sede na cidade de Belém,
abrangendo o Estado do Pará, com cinco Delegacias;

XX - 20ª Superintendência, com sede na cidade de Aracaju,
abrangendo o Estado de Sergipe, com três Delegacias; e

XXI - 21ª Superintendência, com sede na cidade de Porto
Velho, abrangendo os Estados de Rondônia e Acre, com cinco De-
legacias.

§ 2o Os Distritos Regionais de Polícia Rodoviária Federal,
em número de cinco, abrangem as seguintes áreas de atuação:

I - 1o Distrito, com sede na cidade de Brasília, abrangendo o
Distrito Federal e a região do entorno;

II - 2o Distrito, com sede na cidade de Gurupi, abrangendo o
Estado do Tocantins;

III - 3o Distrito, com sede na cidade de Manaus, abrangendo
o Estado do Amazonas;

IV - 4o Distrito, com sede na cidade de Macapá, abrangendo
o Estado do Amapá; e

V - 5o Distrito, com sede na cidade de Boa Vista, abran-
gendo o Estado de Roraima.

§ 3o O Diretor-Geral determinará os locais de instalação ou
mudança de sede das Delegacias, bem como estabelecerá a respectiva
circunscrição de cada Unidade Regional, definindo a malha rodo-
viária, de acordo com a necessidade e o interesse do Departamento.

Art. 3o O Departamento será dirigido por Diretor-Geral, o
Gabinete por Chefe de Gabinete, as Coordenações Gerais por Co-
ordenador-Geral, a Corregedoria-Geral por Corregedor-Geral, as Co-
ordenações por Coordenador, as Superintendências por Superinten-
dente e as Divisões, os Distritos, as Delegacias, as Seções, os Setores
e os Núcleos por Chefe.

Parágrafo único. Para o desempenho de suas atribuições, o
Diretor-Geral conta com um Chefe de Gabinete, um Coordenador,
três Assessores, quatro Chefes de Divisão, um Assistente e um Au-
x i l i a r.
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Art. 4o Os ocupantes das funções previstas no art. 3o serão
substituídos, em seus impedimentos legais ou regulamentares, por
servidores por eles indicados e previamente designados na forma da
legislação específica.

CAPÍTULO III
COMPETÊNCIA DAS UNIDADES
Art. 5o Ao Gabinete compete:
I - coordenar e desenvolver atividades concernentes a re-

lações públicas e assistir ao Diretor-Geral em sua representação fun-
cional;

II - prestar assistência ao Diretor-Geral em sua representação
política e social;

III - formular planos, programas e projetos relacionados com
as atividades da Direção;

IV - orientar e supervisionar as atividades das unidades in-
tegrantes da estrutura da Direção;

V - acompanhar o andamento dos projetos de lei ou de
decretos do interesse do Departamento;

VI - promover a divulgação dos atos normativos e despachos
do Diretor-Geral, assim como dar publicidade aos assuntos relacio-
nados com a finalidade do Departamento ou do interesse deste; e

VII - desenvolver outras atividades que lhe forem come-
tidas.

Art. 6o À Divisão de Procedimento Documental compete:
I - manter acompanhamento e controle dos documentos e

processos enviados à direção do Órgão, encaminhando-os, por meio
de despacho, às respectivas áreas de competência;

II - cadastrar a documentação expedida e recebida, preparar
a elaboração e distribuição de correspondências e documentos da
autoridade superior;

III - receber, protocolar, controlar e providenciar a trans-
missão de mensagens, bem como promover a distribuição das re-
cebidas;

IV - elaborar, expedir, receber, registrar, cadastrar e controlar
a documentação oficial da Direção-Geral;

V - acompanhar e controlar o fluxo da documentação en-
caminhada à Direção-Geral;

VI - controlar, registrar e encaminhar os expedientes oficiais
elaborados pelas Coordenações-Gerais, Coordenações e Assessorias,
em nome da Direção-Geral;

VII - elaborar relatórios mensais sobre a situação dos ex-
pedientes e documentos encaminhados à Direção-Geral, a fim de
mantê-la informada sobre a posição em que se encontram;

VIII - observar e cumprir a legislação pertinente à salva-
guarda de assuntos sigilosos;

IX - expedir e controlar toda a comunicação interna da Di-
reção-Geral aos servidores do Departamento;

X - normatizar procedimentos, a fim de atender as neces-
sidades administrativas da Direção-Geral;

XI - editar e distribuir, no âmbito da sede administrativa do
Departamento, as publicações periódicas e Boletins de Serviço; e

XII - planejar e executar, em conjunto com a Direção Geral,
as atividades inerentes ao serviço de cerimonial.

Art. 7o À Assessoria Jurídica compete:
I - assessorar o Diretor-Geral nos assuntos relativos ao con-

trole da juridicidade e legalidade dos atos administrativos na esfera de
sua competência;

II - prestar consultoria e emitir parecer em assunto de na-
tureza jurídica de interesse do Departamento, além de elaborar peças
e informações judiciais a partir dos estudos específicos das áreas
afins;

III - examinar e acompanhar, do ponto de vista da juri-
dicidade e legalidade, as minutas de anteprojetos de lei e demais atos
normativos de interesse geral do Departamento;

IV - promover estudos e pesquisas de natureza jurídico-legal
do interesse geral do Departamento;

V - examinar e orientar, quando provocada, a instrução dos
processos, no âmbito da Direção-Geral, quanto à legalidade dos atos
administrativos a serem praticados, referentes à licitação, contratos,
convênios e demais atos que obriguem o Departamento;

VI - coordenar, supervisionar e orientar, do ponto de vista
técnico, as unidades jurídicas regionais do Departamento; e

VII - reunir, organizar, zelar e manter atualizado todo o
acervo de livros, revistas e demais publicações jurídico-legais do
Departamento no âmbito da Administração Central.

Parágrafo único. A Assessoria Jurídica manifestar-se-á, des-
de que provocada, após o devido pronunciamento das unidades ad-
ministrativas específicas.

Art. 8o À Assessoria de Inteligência compete:
I - assessorar o Diretor-Geral nos assuntos referentes à ati-

vidade de inteligência de segurança pública;
II - planejar, harmonizar e integrar as atividades de inte-

ligência em âmbito nacional, em consonância com os órgãos de in-
teligência federais e estaduais integrantes do Subsistema de Inte-
ligência de Segurança Pública;

III - assessorar e atuar em conjunto com a Coordenação-
Geral de Operações na produção de conhecimentos que circularão em
grau de sigilo e, sempre que possível, com módulos criptográficos
para cifração de arquivos;

IV - cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente à sal-
vaguarda de assuntos sigilosos;

V - elaborar e propor o Plano Anual de Atividades de In-
teligência;

VI - identificar, acompanhar e avaliar as ameaças reais ou
potenciais à área de atuação do Departamento;

VII - coletar e promover a busca de dados, por meio de
pedidos de informações junto aos Órgãos do Subsistema de Inte-
ligência de Segurança Pública, sobre assuntos de sua competência;

VIII - manter intercâmbio com os Órgãos integrantes do
Subsistema de Inteligência de Segurança Pública e outros órgãos
públicos e privados, com vista à obtenção de dados relacionados com
a sua área de atuação;

IX - planejar e elaborar o Plano de Segurança Orgânica na
Sede com vistas a disciplinar o ingresso e circulação de visitantes em
suas dependências, bem como preservar a organização e obstruir
ações adversas de qualquer natureza; e

X - levantar, sugerir e buscar dados relativos à aplicação de
cursos, seminários, palestras e outros eventos ligados a órgãos de
segurança pública.

Art. 9o Ao Núcleo de Coleta de Dados compete:
I - levantar dados necessários ao planejamento das atividades

operacionais;
II - manter intercâmbio com os demais Órgãos do Sub-

sistema de Inteligência de Segurança Pública visando a obtenção de
dados relacionados com sua área de atuação; e

III - analisar os dados coletados visando prestar informações
à área operacional.

Art. 10. À Assessoria de Comunicação Social compete:
I - assessorar e orientar os dirigentes do Órgão nos assuntos

relativos à área de comunicação social;
II - coordenar e orientar os Núcleos de Comunicação Social

das Regionais;
III - promover e executar as atividades de relações públicas,

de divulgação e de publicidade oficial do Departamento;
IV - propor, analisar e supervisionar a elaboração e dis-

tribuição de material de campanhas educativas ou semelhantes;
V - apurar, editar, redigir e difundir matérias de interesse do

Departamento, além de manter-se informada sobre as notícias de
interesse do Órgão veiculadas pela imprensa;

VI - programar e promover a execução de solenidades e
seminários, além de orientar e acompanhar a realização de reuniões,
encontros, simpósios, congressos e outros eventos de interesse do
Departamento;

VII - coordenar, programar e realizar campanhas de interesse
do Departamento, junto ao público interno e externo; bem como
analisar as matérias divulgadas sobre a Instituição, com a finalidade
de avaliar as suas tendências e repercussões na opinião pública; e

VIII - manter intercâmbio com a Assessoria de Comunicação
Social do Ministério da Justiça, visando à perfeita integração das
atividades, assim como promover a articulação do Departamento com
outros órgãos da Administração Pública, além de manter cadastro
atualizado das autoridades.

Art.11. À Seção de Relações Públicas compete:
I - a criação e implementação de programas de integração

com o público interno e externo;
II - o planejamento e implementação de relações com au-

toridades e órgãos da Administração Pública direta e indireta e en-
tidades privadas;

III - o planejamento, organização e execução de malas di-
retas institucionais e referências históricas da Instituição;

IV - a atualização de cadastros e listagens das autoridades
públicas; e

V - a elaboração e execução do cerimonial, de acordo com as
normas do Cerimonial Público da Presidência da República.

Art. 12. À Coordenação de Ensino compete coordenar, pro-
gramar, organizar, orientar e supervisionar a execução das atividades
relativas às áreas de recrutamento, seleção, formação, treinamento,
aperfeiçoamento, capacitação e educação de trânsito, bem como as
atividades relacionadas com o acervo histórico e cultural do De-
partamento.

Art. 13. À Divisão de Recrutamento e Seleção compete;
I - orientar, controlar e executar as atividades de concursos

públicos e outros processos seletivos, observando as diretrizes gerais
para elaboração de editais, instruções, avisos e outros documentos
inerentes ao concurso;

II - acompanhar, orientar e fiscalizar a execução do ensino de
matérias de natureza doutrinária, técnico-científica e jurídica, con-
sideradas básicas para a formação profissional, mantendo arquivo de
processos de concursos, pesquisas sociais, registro escolar dos can-
didatos e expedir diplomas, certificados, atestados e certidões;

III - elaborar, ao final de cada processo seletivo, o respectivo
relatório analítico;

IV - realizar estudos e manter intercâmbio com órgãos con-
gêneres, visando à aplicação de processos e técnicas de recrutamento
e seleção; e

V - promover convênios com universidades e academias da
área de segurança pública ou contratos com entidades particulares,
objetivando aprimorar o processo de recrutamento e seleção.

Art. 14. Ao Núcleo de Execução Administrativa compete
desempenhar as atividades relacionadas com a elaboração, expedição,
recepção, registro, cadastro e controle da documentação oficial da
direção do Órgão e demais assuntos administrativos.

Art. 15. À Divisão de Ensino e Cultura compete:
I - orientar, controlar e executar as atividades de ensino e

capacitação dos servidores, propor planos, programas de aperfeiçoa-
mento, cursos, estágios e demais atividades referentes à especiali-
zação e à profissionalização;

II - confeccionar diretrizes gerais para elaboração de projetos
e quadro de trabalhos, instruções e outros documentos inerentes ao
planejamento e execução de ensino;

III - acompanhar, orientar e fiscalizar a execução do ensino
de matérias de natureza operacional, administrativa, doutrinária, téc-
nico-científica e jurídica, além daquelas consideradas básicas para o
ciclo profissionalizante, nos diversos cursos e estágios;

IV - manter arquivo de processos de cursos, estágios e de
outras atividades de ensino, de registro dos alunos e expedir fichas de
inscrição, diplomas, certificados, atestados e certidões;

V - preparar, organizar e manter atualizado o registro cur-
ricular dos servidores, além de elaborar, ao final de cada processo de
capacitação, o respectivo relatório analítico;

VI - firmar convênios com instituições públicas e privadas,
da área de ensino e treinamento, promovendo o intercâmbio de pes-
quisas, acesso aos bancos de dados e acervos bibliográficos e bi-
bliotecas;

VII - selecionar e preparar material bibliográfico para en-
cadernação;

VIII - implantar e controlar atividades de organização, tra-
tamento e alimentação de base de dados, relativas aos acervos bi-
bliográficos, convencionais e eletrônicos, de interesse do Departa-
mento;

IX - coletar e organizar as publicações editadas pelo Mi-
nistério da Justiça, Imprensa Nacional e Arquivo Nacional; e

X - promover pesquisas, levantamentos e coletas de acervo
do patrimônio cultural, com a finalidade de preservar a memória
histórica do Departamento.

Art. 16. À Seção de Cultura compete executar as atividades
relacionadas com pesquisas, levantamentos e coletas de acervo do
patrimônio cultural do Departamento com a finalidade de preservar a
memória histórica do Órgão.

Art. 17. Ao Núcleo de Educação de Trânsito compete:
I - programar e promover cursos de formação de instrutores

e de direção defensiva para condutores de veículos automotores,
quando solicitado por outros setores da Instituição ou da Adminis-
tração Pública;

II - colaborar e manter-se informado sobre a orientação e a
educação de trânsito ministradas nas escolas e órgãos oficiais; e

III - planejar, orientar e executar campanhas educativas, en-
sino e orientação na área de trânsito.

Art. 18. À Divisão de Planejamento e Pesquisa compete:
I - assessorar, planejar, programar, orientar e supervisionar as

atividades de capacitação, cursos, treinamentos, estágios e palestras
no âmbito do Departamento, interligando-se com as unidades des-
centralizadas;

II - programar e acompanhar o desembolso de despesas pre-
vistas para cada exercício financeiro, interligando-se com a área fi-
nanceira do Órgão;

III - pesquisar, elaborar e propor métodos de ensino, bem
como elaborar os respectivos planos, observando as diretrizes do
órgão superior;

IV - avaliar os resultados práticos, após cada atividade de
ensino, com a finalidade de aperfeiçoamento; e

V - analisar, elaborar e propor diretrizes e indicações de
servidores para freqüentar os diversos cursos de capacitação, aper-
feiçoamento e reciclagem.

Art. 19. Ao Núcleo de Pesquisa compete controlar e executar
as atividades relativas a pesquisas, classificação e arquivamento de
legislação, pareceres, normas e jurisprudência referentes a área de
pessoal, bem como as atividades relativas ao desenvolvimento e aper-
feiçoamento dos servidores.

Art. 20. À Corregedoria-Geral compete:
I - coordenar, programar, organizar, orientar e supervisionar

as atividades relacionadas com a conduta funcional e profissional dos
servidores do Órgão, assim como os procedimentos relativos ao com-
portamento, à correição, à ética e à disciplina;

II - acompanhar e avaliar os trabalhos das unidades regionais
na interpretação e no cumprimento da legislação pertinente;

III - analisar e instruir processos administrativos disciplinares
com pedido de demissão, para fins de encaminhamento ao Ministério
da Justiça para julgamento;

IV - instaurar processos disciplinares e sindicâncias no âm-
bito da sede e das unidades descentralizadas, bem como acompanhar
e avaliar os planos e programas de correição e diligências; e

V - referendar os nomes dos servidores indicados para a
chefia das Corregedorias Regionais, bem como daqueles destinados à
lotação da Corregedoria-Geral.

Art. 21. À Divisão de Correição e Disciplina compete:
I - analisar, controlar e executar as atividades relativas ao

procedimento comportamental, à ética e à disciplina dos servidores;
II - analisar e instruir os processos administrativos disci-

plinares, solicitando quando necessário às demais Unidades, docu-
mentos, originais ou cópias, para apreciação;

III - propor instauração de processos administrativos dis-
ciplinares e sindicâncias e orientar as unidades regionais na inter-
pretação e cumprimento da legislação pertinente e programas de ca-
pacitação na área processual;

IV - organizar e manter atualizado o cadastro de informações
sobre os servidores que estão respondendo a sindicâncias e processos
administrativos disciplinares;

V - manter atualizado o arquivo específico de legislação,
normas, instruções, decisões e pareceres de assuntos de interesse da
área e organizar, examinar e compilar legislação, jurisprudência e
demais normas aplicáveis;

VI - manter atualizado o mapa cartorial da Administração
Central e das unidades descentralizadas, bem como o cadastro com-
portamental dos servidores; e

VII - elaborar planos de correições periódicas e instruções
normativas orientadoras dos procedimentos disciplinares.

Art. 22. Ao Núcleo de Procedimento Funcional e Normas
compete:

I - controlar e executar as atividades relacionadas com o
acompanhamento, avaliação e tramitação dos processos disciplina-
res;

II - manter atualizada a legislação, normas, instruções, de-
cisões e despachos relacionados com a área de ética e disciplina; e
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III - providenciar o encaminhamento à área de pessoal, de
documentos e informações referentes aos procedimentos administra-
tivos disciplinares, para controle e assentamento nas fichas indivi-
duais dos servidores e atualização do mapa cartorial.

Art. 23. À Divisão de Fiscalização e Assuntos Internos com-
pete:

I - elaborar planos e programas de fiscalizações periódicas;
II - inspecionar e fiscalizar os servidores e respectivos locais

de trabalho, visando prevenir e reprimir a prática de irregularidades
no exercício do cargo;

III - receber e avaliar queixas ou representações sobre faltas
ou irregularidades praticadas por servidores do Órgão, propondo os
procedimentos administrativos necessários;

IV - executar investigações e diligências necessárias à ins-
trução ou instauração de procedimentos disciplinares; e

V - orientar, acompanhar e avaliar os trabalhos das comis-
sões disciplinares e propor programas de capacitação na área de
assuntos internos.

Art. 24. À Coordenação-Geral de Planejamento e Moder-
nização Policial Rodoviária compete coordenar, programar, organizar,
orientar e supervisionar as atividades relativas às áreas de plane-
jamento dos objetivos do Órgão, à política de modernização, im-
plementação de recursos materiais e tecnológicos e promover pes-
quisas, estudos e projetos, bem como diretrizes, planos e programas
de melhoria institucional.

Art. 25. À Divisão de Modernização e Tecnologias com-
pete:

I - propor e promover a realização de estudos e pesquisas
visando ao desenvolvimento e à absorção de novas tecnologias e de
instrumentos de modernização operacional e administrativa;

II - propor diretrizes para aquisição de equipamentos de
informática, de software e de novas tecnologias;

III - orientar o processo de estruturação de sistemas cor-
porativos de informações no âmbito do Departamento;

IV - apoiar, orientar e instruir as unidades descentralizadas
no desenvolvimento de novas tecnologias e de instrumentos de mo-
dernização operacional e administrativa;

V - aprovar tecnicamente a implementação de planos, pro-
jetos, programas e atividades relacionados com a modernização tec-
nológica do Órgão;

VI - propor o aperfeiçoamento e a qualificação dos recursos
humanos envolvidos com projetos de modernização e de informática,
principalmente quanto à capacitação gerencial e à qualidade e pro-
dutividade, em articulação com a Coordenação de Ensino; e

VII - promover o intercâmbio de experiências e informações
com os órgãos integrantes dos Sistemas de Organização e Moder-
nização Administrativa e de Administração dos Recursos de Infor-
mação e Informática, com vistas ao aperfeiçoamento e ao aprimo-
ramento da atuação da Coordenação-Geral.

Art. 26. Ao Núcleo de Pesquisa Tecnológica compete:
I - auxiliar a realização de estudos e pesquisas visando ao

desenvolvimento e à absorção de novas tecnologias, à elaboração dos
projetos básicos para aquisição de equipamentos e programas de com-
putação; e

II - registrar, catalogar, arquivar, atualizar e executar ati-
vidades inerentes à sua unidade.

Art. 27. À Divisão de Planejamento e Normatização com-
pete:

I - propor e promover a realização de estudos sobre as
diretrizes e políticas de planejamento, destinados ao contínuo aper-
feiçoamento do Departamento, verificando as necessidades em termos
de recursos humanos, veículos, armamentos e equipamentos;

II - propor e promover estudos no sentido de viabilizar a
reformulação das estruturas, normas, sistemas e métodos do Órgão e
suas unidades descentralizadas;

III - apoiar, orientar e instruir tecnicamente as unidades des-
centralizadas, na definição e implementação de planos, projetos, pro-
gramas e atividades de racionalização administrativa, qualidade e
produtividade, regulamentação, adequação e desenvolvimento insti-
tucional;

IV - orientar normativamente e supervisionar tecnicamente,
com objetivo de compatibilizar as ações do Órgão e suas unidades
descentralizadas, de forma integrada e equânime; e

V - pesquisar e intercambiar políticas e diretrizes de nor-
matização administrativa junto ao Ministério da Justiça.

Art. 28. Ao Núcleo de Normatização compete auxiliar na
realização de estudos sobre a regulamentação, normatização e ade-
quação da implementação de novos conceitos, bem como registrar,
catalogar, arquivar e executar atividades inerentes a sua unidade.

Art. 29. À Divisão de Administração de Sistemas compete:
I - orientar, controlar, sugerir e desenvolver sistemas e pro-

gramas, bem como a sua implementação, executando as atividades
relacionadas com análise, programação, produção, processamento de
dados e microfilmagem de documentos;

II - executar, normalizar e controlar as atividades ligadas ao
desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de infor-
mação e de administração de dados;

III - orientar, controlar e executar atividades de processos e
técnicas relacionadas com as áreas de informática e teleprocessa-
mento;

IV - disseminar informações, resguardados o sigilo e as res-
trições administrativas previstas em dispositivos legais;

V - promover a integração entre os programas, projetos e
atividades do Departamento relativos aos recursos de informação em
informática;

VI - fomentar pesquisas e desenvolver estudos destinados à
modernização das atividades de informática, bem como treinar e dar
suporte técnico aos usuários de processamento eletrônico de dados;

VII - pesquisar, avaliar, propor especificações técnicas, testar
e emitir parecer para aquisição e utilização de recursos de hardware e
software, visando a implantação e operação desses, em observância às
diretrizes estabelecidas pelo órgão setorial do Ministério da Justiça;

VIII - otimizar a manutenção de sistemas computadorizados,
orientar e executar o controle e a administração da base de dados da
Instituição;

IX - analisar as condições e distribuição do trabalho, pro-
pondo a simplificação de rotinas e de procedimentos e avaliar e
analisar, permanentemente, os sistemas administrativos, propondo,
quando necessário, a sua automação;

X - garantir a segurança e a integridade dos dados, de modo
a prevenir violações e fraudes; e

XI - elaborar o plano diretor de sistemas de informática do
Departamento.

Art. 30. À Seção de Desenvolvimento de Sistemas com-
pete:

I - executar as atividades relacionadas com a elaboração de
projetos de informática, assim como os relativos ao desenvolvimento,
implantação e manutenção de aplicativos;

II - executar as atividades ligadas à implantação de sistemas
e programas de integração das unidades administrativas do Órgão,
assim como desempenhar as tarefas relativas ao controle da rede
corporativa no que tange a integridade da informação; e

III - promover a elaboração, manutenção e atualização de
normas, manuais, padronização de formulários e demais instrumentos
de racionalização de trabalho.

Art. 31. À Divisão de Administração e Suporte de Rede
compete:

I - desenvolver e implementar políticas de segurança da rede
corporativa de computadores do Departamento;

II - implementar, planejar a evolução e administrar a rede
corporativa de computadores, de comunicação de dados e suas in-
terligações, promovendo sua permanente atualização;

III - analisar, desenvolver e divulgar padrões e especificações
técnicas que orientem as aquisições de bens e serviços de tecnologias
relacionadas com a segurança da rede corporativa de computadores;

IV - acompanhar e analisar eventos da área de tecnologia da
informação relacionada com a segurança e integridade de redes, vi-
sando identificação das tendências, mudanças e inovações do mer-
cado de informática; e

V - orientar e controlar as atividades dos meios de co-
municação empregados nos diversos sistemas, promover e supervi-
sionar a execução dos serviços técnicos de instalação, manutenção e
reparos.

Art. 32. À Seção de Gerenciamento de Rede compete fo-
mentar pesquisas e desenvolver estudos destinados à modernização
dos meios de comunicação do Órgão, sugerir programas e projetos de
aperfeiçoamento, bem como auxiliar, registrar, catalogar, arquivar e
executar atividades inerentes à sua unidade.

Art. 38. Ao Núcleo de Estatística compete executar tarefas
de levantamento, consolidação, análise e divulgação de dados e es-
tatística de trânsito e outros dados transitométricos, assim como pro-
ceder à elaboração de mapas, gráficos e relatórios demonstrativos das
ações desenvolvidas pela área operacional.

Art. 39. À Divisão de Multas compete:
I - orientar e controlar as atividades desenvolvidas nas áreas

de normas, procedimentos, controle e processos afetos a multas e
penalidades de trânsito;

II - orientar, controlar e solicitar as adaptações necessárias ao
melhor desempenho do Sistema de Multas da Polícia Rodoviária
Federal;

III - gerenciar o Sistema de Multas da Polícia Rodoviária
Federal e utilizar os dados fornecidos pelo sistema para planejar e
orientar os procedimentos adotados no processo de aplicação de pe-
nalidades;

IV - coordenar e acompanhar as nomeações e o funcio-
namento das Juntas administrativas de Recursos de Infrações - JARI
do Departamento;

V - prestar e providenciar o apoio técnico-jurídico legal
necessário para o bom desempenho das atividades desenvolvidas pe-
los núcleos de multas das Superintendências e Distritos; e

VI - preparar as informações jurídico-legais atinentes aos
processos judiciais acerca de multas.

Art. 40. Ao Núcleo de Normas e Procedimentos compete
controlar, orientar e distribuir às unidades regionais normas relativas
à legislação de trânsito e outros procedimentos que disciplinam a
notificação, a aplicação de penalidades e demais medidas adminis-
trativas, bem como propor diretrizes para unificação e padronização
de procedimentos, e, ainda, de melhoria da prestação do serviço
institucional e atendimento ao usuário.

Art. 41. Ao Núcleo de Controle e Processos compete:
I - controlar e manter atualizado o cadastro de multas da

Polícia Rodoviária Federal;
II - controlar, atualizar e garantir o acesso autorizado aos

usuários do Sistema de Multas da Polícia Rodoviária Federal;
III - proceder, mediante processo formalizado, à baixa de

multas pagas e o cancelamento de multas por decisão das JARI;
IV - providenciar junto à área competente o ressarcimento de

valores de multas pagas, quando cabível;
V - controlar os talonários de autos de infração distribuídos

às Superintendências Regionais e Distritos Regionais e os autos de
infração inutilizados; e

VI - autuar e despachar documentos, correspondências e pro-
cessos de recursos encaminhados à Divisão.

Art. 42. À Divisão de Operações Aéreas compete:
I - planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar as

atividades relativas à utilização das aeronaves pertencentes ao Órgão,
no patrulhamento aéreo das rodovias federais, em apoio às operações
de segurança pública e de segurança do trânsito, transporte de pessoas
e bens, atendendo as normas das autoridades aeronáuticas brasilei-
ras;

II - desenvolver estudos e pesquisas relacionados às ope-
rações aéreas, no âmbito das rodovias federais, elaborando normas,
doutrinas, diretrizes e regulamentos, no sentido de implantar, co-
ordenar e controlar bases operacionais no território nacional;

(Fls. 18 do Regimento Interno do DPRF)
III - planejar e executar a formação e reciclagem de pilotos,

mecânicos, operadores aéreos e demais profissionais ligados à ati-
vidade, visando as normas de segurança, a fim de obter sua pro-
ficiência técnica;

IV - coordenar, controlar e executar as tarefas relativas à
utilização, manutenção e conservação das aeronaves, mantendo a fro-
ta em perfeitas condições de aeronavegabilidade e realizar o controle
de horas voadas, inspeções preventivas e corretivas, suprimentos e
biblioteca técnica, elaborando relatórios estatísticos das atividades
desenvolvidas; e

V - desempenhar as atividades relacionadas com os registros,
cadastros e controle das aeronaves, pilotos e mecânicos.

Art. 43. À Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos compete:

I - planejar, coordenar, programar, organizar, orientar, exe-
cutar e supervisionar a execução das atividades da área de recursos
humanos e legislação de pessoal;

II - conceder benefícios, licenças, afastamentos, pensões e
aposentadorias, remoção, transferência, redistribuição, disponibilida-
de, aproveitamento e reversão de servidores do Órgão; e

III - propor a submissão de servidores à perícia médica e aos
atos relacionados direta e indiretamente com direitos provenientes da
relação laboral entre órgão e servidor.

Art. 44. À Divisão de Administração de Recursos Humanos
compete;

I - analisar e instruir processos de aposentadorias e pensões,
elaborar títulos concessórios e declaratórios de inatividade e apostilas
declaratórias concernentes às alterações de proventos, assim como
manter atualizado o arquivo de registros de inativos e pensionistas;

II - controlar e adotar medidas para efetivação de afasta-
mento, remoção, transferência, redistribuição, disponibilidade, apro-
veitamento e reversão de servidores do Órgão;

III - constituir, avaliar e instruir processos relativos à con-
cessão de direitos, vantagens e benefícios de servidores, assim como
prestar informações, observado o sigilo quanto aos dados pessoais dos
mesmos; e

IV - instruir e emitir pareceres em consultas relacionadas
com a interpretação e aplicação da legislação na área de pessoal.
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Art. 33. À Coordenação-Geral de Operações compete:
I - planejar, coordenar, programar, organizar, avaliar e su-

pervisionar a execução das atividades de segurança pública, poli-
ciamento, inspeção, segurança e fiscalização de trânsito e de trans-
porte de pessoas e bens, prevenção de acidentes, levantamento de
dados e locais de acidentes, estatísticas e transitometria, notificação
de infrações e de penalidades de trânsito e controle de multas;

II - coordenar operações aéreas e terrestres, bem como ava-
liar, supervisionar e autorizar as operações especiais em nível de
Regiões, Superintendências e Distritos;

III - acompanhar, supervisionar e avaliar as operações ro-
tineiras em nível de Regiões, Superintendências e Distritos; e

IV - avaliar e sugerir sobre veículos, uniformes, armamento,
munições, equipamento de segurança e de fiscalização e demais equi-
pamentos empregados na área operacional.

Art. 34. À Coordenação de Controle Operacional compete
coordenar, programar, organizar, orientar, supervisionar e executar as
atividades de policiamento, segurança, inspeção e fiscalização de
trânsito, transporte de pessoas e bens, prevenção e repressão ao roubo
e furto de veículos e de cargas, prevenção e levantamento de locais de
acidentes, socorro e salvamento de vítimas, credenciamento de es-
coltas e demais operações especiais.

Art. 35. Ao Setor de Operações Especiais compete acom-
panhar, supervisionar e executar as ações a serem desenvolvidas pelo
grupamento de motociclistas, de operações especiais e de comandos
específicos de prevenção e repressão das infrações de trânsito e, em
conjunto com outros órgãos de segurança pública, no desempenho de
missões que exijam táticas e procedimentos especiais.

Art. 36. Ao Núcleo de Apoio Administrativo compete o
credenciamento e cadastramento de escoltas e organizar e super-
visionar a central de informações, bem como as demais atividades
administrativas ligadas à área operacional.

Art. 37. À Divisão de Planejamento Operacional compete:
I - coordenar o planejamento e acompanhar todas as ati-

vidades inerentes à área operacional;
II - avaliar situações, acontecimentos e fatos e propor à

Coordenação-Geral de Operações, o planejamento das operações pré-
vias, efetivas e especiais a serem executadas pela Coordenação de
Controle Operacional;

III - acompanhar o desenvolvimento das operações com vis-
tas a identificar falhas e adotar medidas corretivas;

IV - avaliar relatórios de operações elaborados pela Co-
ordenação de Controle Operacional, Superintendências e Distritos;

V - integrar-se com as demais áreas do Departamento vi-
sando a troca de informações e coleta de dados para consecução de
suas competências; e

VI - supervisionar e acompanhar todas as atividades re-
lacionadas à estatística de trânsito e outros dados transitométricos.
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Art. 45. À Seção de Administração de Pessoal compete pro-
gramar, organizar, supervisionar, orientar, controlar e executar as ati-
vidades relativas à área de recursos humanos da sede do Depar-
tamento, interligando-se com a área de ensino, cadastro e lotação,
bem como atividades relacionadas com a assistência social, saúde e
perícia médica.

Art. 46. Ao Núcleo de Aposentadorias e Pensões compete:
I - controlar, orientar e executar as atividades relacionadas à

concessão de aposentadorias e pensões dos servidores do Órgão e de
seus dependentes;

II - manter atualizados os processos das concessões, além do
registro e controle dos inativos e pensionistas; e

III - cadastrar e manter atualizado o arquivo dos registros de
assentamentos funcionais dos servidores inativos e pensionistas.

Art. 47. À Divisão de Cadastro, Avaliação e Progressão
Funcional compete:

I - orientar, controlar e executar as atividades relacionadas
com registros funcionais, cadastro, lotação e movimentação;

II - cadastrar e manter atualizado o arquivo dos registros de
assentamentos funcionais dos servidores ativos;

III - controlar e registrar as freqüências dos servidores ativos,
comunicando à autoridade competente as faltas que impliquem em
penalidades;

IV - adotar providências para avaliação e progressão fun-
cional, nos termos da legislação pertinente.

V - fornecer certidões, atestados, declarações, resumo de
tempo de serviço e currículos à vista dos assentamentos funcionais e
controlar a expedição de identidades funcionais; e

VI - controlar, registrar e programar as férias dos servi-
dores;

VII - lavrar apostilas e termos de posse;
VIII - manter atualizado o levantamento da força de trabalho

existente em relação à necessária; e
IX - organizar e manter atualizado os registros de lotação e

preparar os atos referentes a provimento e vacância de cargos, re-
distribuição e cessão de servidores.

Art. 48. Ao Núcleo de Cadastro e Lotação compete auxiliar,
acompanhar e executar as atividades relativas a cadastro, avaliação,
férias, progressão e freqüência de pessoal.

Art. 49. À Divisão de Pagamento de Pessoal compete:
I - promover as alterações e controlar a folha de pagamento

do pessoal ativo, inativo e pensionista do Departamento;
II - fornecer dados referentes ao pagamento de pessoal e

acompanhar junto ao órgão competente as alterações no sistema de
pagamento;

III - atualizar o mapa de acompanhamento de desembolso
mensal de gastos com pessoal e informar a necessidade de se obter
créditos adicionais, assim como proceder ao controle financeiro dos
pagamentos efetuados e instruir os processos relativos às despesas de
exercícios anteriores;

IV - verificar a margem consignável para fins de emprés-
timos em consignação, bem como elaborar cálculos para pagamentos
referentes a exercícios anteriores, ajuda de custo, auxílio-creche, ali-
mentação e transporte; e

V - emitir as fichas financeiras dos servidores quando so-
licitado e nas condições autorizadas por lei.

Art. 50. À Divisão de Legislação de Pessoal compete:
I - instaurar, instruir, analisar, e acompanhar os processos

administrativos que visem dar cumprimento a decisões judiciais re-
lativas a Recursos Humanos;

II - analisar, elaborar e opinar sobre propostas, projetos e
demais atos de natureza normativa sobre legislação de pessoal;

III - pesquisar, classificar, catalogar e arquivar legislação,
jurisprudência, pareceres e normas relativas à área de pessoal;

IV - preparar as informações jurídico-legais atinentes aos
processos judiciais acerca de legislação de pessoal.

V - cadastrar e promover os atos necessários ao cumprimento
das decisões judiciais relativas a área de Recursos Humanos do Ór-
gão, dentro dos seus limites de competência.

VI - assessorar o Coordenador-Geral de Recursos Humanos
na verificação da legalidade dos atos e da motivação das decisões
atinentes a sua competência; e

VII - assessorar o Coordenador na solução das controvérsias
surgidas na aplicação da legislação de pessoal pela Divisão de Ad-
ministração de Recursos Humanos.

Art. 51. À Coordenação-Geral de Administração compete
planejar, coordenar, programar e supervisionar a execução das ati-
vidades das áreas administrativa, orçamentária e financeira e de ma-
terial e patrimônio, documentação e serviços, transporte e manu-
tenção, zeladoria e vigilância, compras e licitações.

Art. 52. À Divisão de Planejamento e Controle Orçamentário
compete:

I - orientar, controlar e executar as atividades inerentes à
administração orçamentária, assim como elaborar planejamento sobre
a execução das unidades regionais, além de controlar os recursos
recebidos por destaque;

II - elaborar a proposta orçamentária anual, considerando os
objetivos, as metas e os programas prioritários de alocação de re-
cursos;

III - examinar e emitir parecer sobre pedidos de créditos
orçamentários adicionais e acompanhar a sua tramitação, bem como
manter arquivo atualizado da legislação relativa à execução e pro-
gramação orçamentária;

IV - encaminhar ao órgão competente a documentação ne-
cessária à contabilização analítica, bem como controlar o saldo da
conta única e de outras contas bancárias porventura existentes e
acompanhar a evolução dos fluxos de caixa das unidades;

V - acompanhar, controlar e executar as atividades de ad-
ministração contábil e orçamentária, bem como a escrituração da
movimentação de créditos financeiros e das operações patrimoniais;

VI - acompanhar e controlar a arrecadação de multas, taxas
e outros valores decorrentes da prestação de serviços, convênios e
contratos, diretamente nas fontes arrecadadores, de acordo com as
disposições legais;

VII - elaborar mapas gerenciais e demonstrativos da arre-
cadação de multas, bem como manter registros de débitos existentes
e, quando couber, propor a sua inscrição em dívida ativa;

VIII - acompanhar e avaliar a execução do plano plurianual
do Departamento;

IX - acompanhar e supervisionar o registro dos atos e fatos
de gestão orçamentária e financeira das unidades gestoras integrantes
do Órgão;

X - analisar as contas, balancetes, balanços e demonstrativos
contábeis das unidades gestoras, bem como fonte de arrecadação
própria;

XI - proceder e registrar a conformidade contábil e de su-
porte documental e acompanhar a conformidade diária das unidades
gestoras do Departamento no Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI;

XII - analisar, sob a ótica de formalidade, processos e do-
cumentos relativos a despesas e receitas, inclusive quanto a licitações,
contratos e convênios firmados, bem como ao desfazimento de
bens;

XIII - efetuar os registros contábeis de regularização; e
XIV - levantar e elaborar as tomadas de contas anuais, es-

peciais e extraordinárias no âmbito de sua circunscrição.
Art. 53. À Seção de Execução Orçamentária compete exe-

cutar e controlar as atividades relativas à administração orçamentária
do Órgão.

Art. 54. Ao Núcleo de Arrecadação compete executar e con-
trolar as atividades relativas à arrecadação de multas, taxas e outros
valores decorrentes de prestação de serviços, convênios e contratos.

Art. 55. À Divisão de Execução Financeira compete:
I - orientar, controlar e executar as atividades inerentes à

administração financeira, além de controlar os recursos recebidos por
destaque;

II - analisar e aprovar as propostas de programação finan-
ceira das unidades do Órgão;

III - emitir notas de empenho, assim como proceder, quando
for o caso, as respectivas anulações e reforços;

IV - analisar, avaliar e efetuar conferência prévia de pro-
cessos e outros documentos de pagamento;

V - efetuar junto ao SIAFI o registro dos atos pertinentes à
área;

VI - manter fluxo permanente de informações, pertinentes à
área de execução financeira, junto às unidades descentralizadas;

VII - manter e efetuar registros de processos inscritos em
restos a pagar e de saldo financeiro de cada exercício, assim como
proceder a liquidação de processos de despesas e documentos de
pagamentos, além de analisar e avaliar os processos de concessão de
diárias, transporte, ajuda de custos e suprimentos de fundos;

VIII - emitir ordens bancárias de pagamentos e manter atua-
lizado os credenciamentos de ordenadores de despesas junto aos es-
tabelecimentos bancários;

IX - analisar, acompanhar e propor pedidos de alteração da
programação financeira do Órgão, quando necessário;

X - promover a movimentação dos recursos financeiros;
XI - controlar o saldo da disponibilidade financeira da conta

única e outras fontes de recursos;
XII - acompanhar a evolução do fluxo de caixa e a pro-

gramação financeira das unidades gestoras do Órgão;
XIII - acompanhar os processos de créditos suplementares

com vista às disponibilidades financeiras;
XIV - acompanhar a legislação relativa à execução e pro-

gramação financeira; e
XV - executar a apropriação e o pagamento da folha de

pessoal da Sede Central.
Art. 56. À Seção de Execução Financeira compete auxiliar e

executar as atividades relativas à administração financeira do Ór-
gão.

Art. 57. À Divisão de Patrimônio compete:
I - orientar, controlar e executar as atividades inerentes à

distribuição de material e ao controle dos bens móveis, tendo o
cadastro atualizado;

II - efetuar o levantamento das necessidades, propor a aqui-
sição de bens móveis e imóveis e acompanhar e controlar as res-
pectivas movimentações;

III - receber, propor recuperação e redistribuir bens móveis
danificados ou recolhidos;

IV - propor alienação dos bens móveis considerados pres-
cindíveis ou de recuperação antieconômica e a baixa dos bens ir-
recuperáveis, de acordo com a legislação pertinente;

V - examinar e instruir processos de alienação, bem como
supervisionar, orientar e controlar a execução dos atos que envolvam
a aquisição, alienação e recebimento de bens móveis e imóveis, além
de efetuar os registros contábeis de baixas, cessões e alienações;

VI - elaborar o inventário patrimonial dos bens de respon-
sabilidade do Órgão;

VII - manter atualizado o cadastro de material permanente,
de bens móveis e imóveis, bem como manter em situação regular a
documentação relativa ao patrimônio e elaborar os mapas de in-
corporação e baixa de bens;

VIII - identificar os bens móveis e imóveis e emitir termo de
responsabilidade do material permanente entregue;

IX - examinar, conferir, armazenar e escriturar a entrada e
saída de materiais e equipamentos, controlando regularmente os es-
toques;

X - levantar as necessidades e propor a aquisição de material
de consumo, objetivando atender às requisições, assim com exercer o
controle físico-contábil dos estoques;

XI - manter em segurança e em boas condições de acon-
dicionamento os materiais em estoque, de acordo com as determi-
nações contidas na legislação pertinente; e

XII - indicar membros para compor comissão especial para
efetuar inventário e para recebimento de bens adquiridos.

Art. 58. À Seção de Almoxarifado e Bens Móveis com-
pete:

I - controlar e executar as atividades relativas ao arma-
zenamento, conservação, guarda e distribuição de bens e materiais;

II - orientar, controlar e executar as atividades inerentes ao
controle dos bens patrimoniais, mantendo o cadastro atualizado;

III - efetuar o levantamento das necessidades da unidade e
propor a aquisição de bens móveis e imóveis;

IV - acompanhar, controlar e movimentar os bens móveis,
bem como receber, recuperar e redistribuir aqueles danificados ou
recolhidos; e

V - elaborar o inventário patrimonial dos bens de respon-
sabilidade da unidade.

Art. 59. À Divisão de Compras compete executar as ati-
vidades relativas às compras e às aquisições de bens e materiais de
interesse do Órgão, preparar cronograma para processar e promover
compras isentas de licitação, na forma da legislação vigente.

Art. 60. À Seção de Contratos e Convênios compete:
I - organizar e controlar o cronograma de licitações e acom-

panhar a publicação de todos os atos relativos ao processo lici-
tatório;

II - analisar editais, minutas e processos licitatórios, inclusive
recursos e requerimentos atinentes à matéria, observando as dispo-
sições legais pertinentes;

III - manter arquivo e biblioteca da legislação e publicações
de interesse da área;

IV - manter cadastro e documentação inerentes aos contratos,
convênios, licitações e demais atos de natureza semelhante, assim
como apoiar e auxiliar as comissões; e

V - acompanhar a execução de contratos e convênios, bem
como manter em arquivo próprio, as garantias exigidas pela a ad-
ministração, referentes aos mesmos.

Art. 61. Ao Núcleo de Acompanhamento compete desem-
penhar as atividades relacionadas com registro, cadastro, análise, ins-
trução, distribuição e acompanhamento da execução do objeto dos
processos licitatórios, bem como os relacionados com a documen-
tação inerente aos contratos e convênios.

Art. 62. À Divisão de Serviços Gerais compete:
I - encaminhar à Divisão de Documentação para autuação do

processo, os pedidos relacionados com aquisição de materiais e exe-
cução de serviços;

II - manter registro cadastral de fornecedores e prestadores
de serviços;

III - promover e fiscalizar a execução dos serviços de lim-
peza, conservação, vigilância, reparos e restauração de bens móveis e
imóveis no âmbito do Departamento;

IV - fiscalizar, orientar e acompanhar os trabalhos de suas
unidades subordinadas; e

V - promover a aquisição, supervisão, controle e distribuição
de diário oficial.

Art. 63. Ao Núcleo de Administração Predial compete:
I - acompanhar a execução dos serviços de limpeza, con-

servação, pintura, reparos e restauração de instalações sanitárias, elé-
tricas, hidráulicas, jardinagem e dos bens móveis;

II - preparar cronograma de manutenção preventiva e cor-
retiva das instalações hidráulicas e elétricas da sede do Órgão; e

III - promover e acompanhar a execução das atividades de
vigilância, recepção, portaria, zeladoria e circulação de pessoas nas
dependências do Órgão.

Art. 64. Ao Núcleo de Transporte e Manutenção compete:
I - executar tarefas relativas à utilização, manutenção e con-

servação de veículos, mantendo a frota em perfeitas condições de
uso;

II - controlar o uso das viaturas e fazer o acompanhamento
dos relatórios dos motoristas;

III - acompanhar e executar a manutenção de viaturas e
equipamentos, assim como controlar o consumo de combustíveis e
lubrificantes, acessórios e peças de reposição;

IV - promover medidas para manter atualizada a documen-
tação de veículos, assim como adotar os procedimentos quanto a
operação, utilização e manutenção de viaturas e equipamentos;

V - organizar e gerenciar as escalas de motorista de plantão;
e

VI - propor medidas relacionadas com orientação e reci-
clagem de direção defensiva aos motoristas.

Art. 65. À Divisão de Documentação compete:
I - orientar, controlar e executar as atividades inerentes ao

protocolo, arquivo, recebimento e expedição de documentos;
II - receber, conferir, classificar, numerar, selecionar, dis-

tribuir, pesquisar e indexar documentos, processos, expedientes e de-
mais correspondências, bem como manter sob sua guarda e em per-
feitas condições de conservação a documentação encaminhada para
arquivo;

III - manter registro, controlar, acompanhar e prestar in-
formações sobre a tramitação de processos e documentos;

IV - controlar o trâmite de correspondências enviadas por
meio de malotes;
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V - xerocopiar, autenticar e convalidar documentos de in-
teresse do Departamento;

VI - normalizar e manter atualizada o acervo documental do
Órgão, assim como organizar e supervisionar as atividades de gestão
de documentos das unidades administrativas, estabelecendo normas
gerais de trabalho; e

VII - providenciar distribuição às unidades descentralizadas
do boletim de serviço central.

Art. 66. Ao Núcleo de Protocolo e Arquivo compete:
I - executar as atividades relativas à recepção, expedição,

movimentação e controle da documentação oficial do Órgão, bem
como avaliar, analisar e selecionar os documentos de interesse do
serviço em tramitação;

II - executar as atividades de seleção e ordenação da do-
cumentação em condições de recolhimento, guarda e custódia, bem
como manter em ordem e em condições de segurança e conservação
os documentos sob sua responsabilidade, encaminhados para arqui-
vamento; e

III - alimentar e manter atualizada a base de dados do Sis-
tema de Acompanhamento de Processos.

Art. 67. À Coordenação-Geral de Logística compete planejar,
dirigir, coordenar, organizar, orientar, supervisionar, normatizar e fis-
calizar as áreas de engenharia, patrimônio imobiliário e telecomu-
nicações e, especificamente:

I - controlar o fardamento e equipamentos, individual e de
uso coletivo operacional, armamento e munição, viaturas operacionais
e administrativas, materiais de aviação, de saúde, de eletrônica e
diversos de uso operacional, além de combustíveis e lubrificantes;

II - acompanhar o resgate e assistência pré-hospitalar às
vítimas em acidentes de trânsito e assistência social aos componentes
do Departamento;

III - promover apoio de logística à área operacional do Ór-
gão;

IV - firmar convênios e parcerias com entidades públicas e
privadas;

V - estabelecer especificações de requisitos básicos ope-
racionais dos materiais e equipamentos a serem adquiridos ou li-
citados pelo Departamento; e

VI - participar do planejamento orçamentário do Departa-
mento.

Art. 68. À Divisão de Engenharia e Telecomunicações Com-
pete:

I - organizar o cadastro e a documentação dos bens imóveis
pertencentes e/ou sob a guarda do Departamento;

II - arquivar as plantas dos bens imobiliários do Órgão;
III - projetar, planejar, programar, supervisionar e fiscalizar a

construção de novos bens imóveis ou a reforma das edificações exis-
tentes, elaborando os respectivos planos de trabalho e o cronograma
físico-financeiro;

IV - analisar, orientar e emitir parecer técnico em processos
administrativos sobre reforma e/ou construção de imóvel;

V - planejar, coordenar, supervisionar e fiscalizar as ati-
vidades de telecomunicações do Órgão, promovendo a eficiente in-
tegração entre os seus usuários.

VI - elaborar o Plano Diretor de Obras e Telecomunicações;
e

VII - proceder à avaliação de imóveis nas áreas urbana e
rural, nos casos de compra, venda ou simples análise de valorização
patrimonial.

Art. 69. Ao Núcleo de Projetos compete auxiliar, registrar,
catalogar, pesquisar, arquivar e executar atividades inerentes à sua
unidade.

Art. 70. À Divisão de Logística compete:
I - planejar a aquisição de fardamento, equipamentos de uso

individual ou coletivo operacional, armamento e munições, viaturas
operacionais e administrativas, materiais de aviação, de eletrônica, de
uso operacional ou de apoio à Coordenação-Geral de Logística;

II - estabelecer normas de utilização, planos de manutenção
e de redistribuição, bem como cadastro e controle dos itens rela-
cionados no inciso I, e monitorar sua utilização nas unidades des-
centralizadas; e

III - executar inspeções periódicas para verificar a correta
utilização dos diversos materiais e equipamentos em uso no Órgão.

Art. 71. Ao Setor de Logística compete auxiliar, registrar,
catalogar, pesquisar, arquivar e executar atividades inerentes à sua
unidade.

Art. 72. À Divisão de Saúde e Assistência Social compete:
I - coordenar e supervisionar, diretamente ou à distância, o

Atendimento Pré-Hospitalar - APH nas rodovias e estradas federais,
para o correto atendimento médico de urgência/emergência aos usuá-
rios, prestando-lhes o transporte adequado a um hospital integrado ao
Sistema Único de Saúde;

II - promover o acompanhamento técnico dos cursos e trei-
namento de APH e projetos sobre medicina de tráfego desenvolvidos
no Órgão;

III - propor a aquisição de equipamentos e materiais de
saúde a serem utilizados nas ambulâncias e helicópteros do Depar-
tamento;

IV - confeccionar estatísticas dos atendimentos às vítimas
nas estradas e rodovias federais, destacando os resultados do APH,
promovido pelo Departamento;

V - representar o Departamento junto aos Conselhos Re-
gionais de Medicina, Conselho Federal de Medicina, Secretaria de
Saúde Estaduais e Municipais, Corpo de Bombeiros e outras ins-
tituições congêneres, na busca de convênios e parcerias para um
melhor atendimento às vítimas nas estradas e rodovias de trânsito sob
a circunscrição do Departamento de Polícia Rodoviária Federal;

VI - fiscalizar as ambulâncias da Instituição no que diz
respeito à utilização, destinação e descontaminação de seus equi-
pamentos e materiais;

VII - participar de comandos nas rodovias e estradas fe-
derais, como forma de prevenir os acidentes, examinando os mo-
toristas, de modo a retirar de circulação os portadores de enfer-
midades graves, que contra-indicam suas permanências ao volante de
um veículo;

VIII - coordenar e executar programas de assistência social,
médica, odontológica, psicológica, hospitalar, farmacêutica, de edu-
cação e de proteção a saúde dos servidores e de seus dependentes,
dedicando atenção especial aos portadores de dependência química;

IX - organizar Juntas Médicas Regionais, composta de três
membros, para emitir parecer sobre estado de saúde de servidores;
e

X - organizar Junta Médica Nacional, composta de três
membros, para dirimir dúvidas suscitadas nas atividades médico pe-
riciais no âmbito do Órgão, emitindo parecer final em caso de re-
cursos dos servidores ou da Administração.

Art. 73. À Seção de Assistência Social compete controlar,
orientar e apoiar a execução das atividades relativas à assistência
social, de saúde e socorro de urgência aos servidores e aos

seus dependentes, assim como de perícias médicas e de me-
dicina de trabalho, além de acompanhar e fiscalizar a execução de
convênios e planos de saúde dos servidores.

Art. 74. À Divisão de Apoio Operacional compete:
I - planejar o apoio logístico às operações a serem desen-

cadeadas pela Coordenadoria-Geral de Operações do Departamento;
II - normatizar procedimentos no campo da logística para

atender às diversas atividades operacionais em andamento no Ór-
gão;

III - propor e/ou participar da elaboração de convênios com
órgãos e entidades públicas e privadas, bem como manter em dia o
cadastro dos convênios em desenvolvimento; e

IV - propor o estabelecimento de parcerias com órgãos e
entidades congêneres, visando a maior eficiência e eficácia da ati-
vidade policial desenvolvida pelo Órgão.

Art. 75. Ao Núcleo de Parcerias compete promover, exe-
cutar, pesquisar, e controlar as atividades inerentes à sua área de
atuação.

Art. 76. Às Superintendências Regionais de Polícia Rodo-
viária Federal, no âmbito regional e da respectiva jurisdição, compete
executar as atividades pertinentes ao Departamento.

Art. 77. À Seção de Policiamento e Fiscalização compete
programar, organizar, supervisionar, orientar, controlar e executar as
atividades de policiamento, segurança e medicina rodoviária, inspeção
e fiscalização de trânsito, transporte de pessoas e bens, controle e
arrecadação de multas e penalidades, prevenção e repressão ao roubo
e furto de veículos e de cargas, prevenção, levantamento de locais de
acidentes, socorro e salvamento de vítimas, credenciamento de es-
coltas, estatísticas e transitometria, informática e telecomunicações.

Art. 78. Ao Núcleo de Operações Especiais compete:
I - orientar, controlar e executar as atividades relativas ao

policiamento rodoviário e às operações relacionadas com a segurança
pública;

II - estudar, revisar e propor normas, instruções e regu-
lamentações referentes à abordagem, bloqueio de estradas, controle de
tráfego e demais ações de policiamento;

III - executar, controlar e avaliar as operações especiais de-
sencadeadas pela Unidade Regional e apoiar outras unidades do sis-
tema de segurança pública, no desempenho de missões cujas ca-
racterísticas exijam táticas e procedimentos especiais;

IV - orientar, controlar e executar os serviços de escolta e
segurança, nos deslocamentos de autoridades nacionais e estrangeiras,
em articulação com os demais órgãos responsáveis;

V - executar, acompanhar e promover trabalhos e operações
de prevenção e repressão do roubo e furto de veículos, dos crimes
contra a vida, o patrimônio, a ecologia e o meio ambiente, do tráfico
de menores, de entorpecentes e drogas afins, do contrabando e do
descaminho;

VI - acompanhar, controlar, orientar, avaliar e executar as
atividades relacionadas com a prevenção e repressão do roubo e furto
de veículos e bens, pesquisando, analisando e difundindo o

comportamento de operação dos infratores, bem como or-
ganizar e manter atualizado o cadastro de informações sobre os cri-
mes praticados nas rodovias, além de elaborar e difundir as resenhas
sobre acontecimentos de relevância ocorridos em sua área de atua-
ção;

VII - organizar e manter atualizado o controle sobre veículos
e bens apreendidos, além de manter cadastro atual de formulários
destinados à apreensão de documentos, veículos, armas e outros ob-
jetos, bem como dos documentos extraviados, cancelados ou da-
nificados;

VIII - programar, orientar e executar comandos e operações
especiais de prevenção e repressão às infrações de trânsito, obje-
tivando a redução dos acidentes e a diminuição de vítimas dos si-
nistros rodoviários; e

IX - realizar levantamentos, pesquisas e estatísticas das ati-
vidades operacionais desenvolvidas pela Unidade Regional, relati-
vamente aos acidentes de trânsito, multas e penalidades aplicadas,
bens e produtos apreendidos, além de outros procedimentos neces-
sários a consecução de missão institucional do Órgão, bem como
elaborar mapas, gráficos e relatórios demonstrativos, retratando a
situação real das ações e serviços prestados ao longo das rodovias.

Art. 79. Ao Núcleo de Multas e Penalidades compete:
I - orientar, controlar e executar as atividades referentes às

notificações, penalidades, medidas administrativas, arrecadação, con-
trole e fornecimento de dados para processamento e cobrança das
multas de trânsito, taxas e outros valores decorrentes de prestação de
serviços, convênios e contratos;

II - organizar, controlar, orientar e distribuir às unidades da
Superintendência Regional, normas relativas à atualização e inter-
pretação da legislação de trânsito e outros procedimentos que dis-
ciplinam a aplicação de penalidades;

III - organizar, controlar e manter atualizado o cadastro de
registros de multas e o processamento das penalidades aplicadas, de
acordo com as disposições legais;

IV - acompanhar e controlar a arrecadação de multas, taxas
e outros valores decorrentes da prestação de serviços;

V - controlar, orientar e manter cadastro atualizado de talões
de autos de infrações, penalidades aplicadas, autos de infrações dis-
tribuídos, extraviados ou danificados;

VI - controlar, orientar e gerenciar processos de cancela-
mento de multas;

VII - elaborar mapas gerenciais e demonstrativos de pe-
nalidades aplicadas e da arrecadação de multas, bem como manter
registros de débitos existentes; e

VIII - preparar as informações jurídico-legais atinentes aos
processos judiciais acerca de multas.

Art. 80. Ao Núcleo de Informática e Telecomunicações com-
pete:

I - planejar, orientar, programar, controlar e executar ati-
vidades relacionadas com informática, teleprocessamento e radioco-
municação, assim como orientar, controlar, programar e executar as
atividades de processamento de dados e microfilmagem de docu-
mentos;

II - desenvolver estudos destinados à modernização das ati-
vidades de informática e comunicações;

III - treinar e dar suporte técnico aos usuários de proces-
samento eletrônico de dados no âmbito da Unidade Regional;

IV - pesquisar, avaliar, propor especificações técnicas, testar
e emitir parecer para aquisição e utilização de recursos de hardware,
software e de telecomunicações, bem como sua implantação e ope-
ração;

V - otimizar a manutenção de sistemas computadorizados,
orientar e executar o controle e administração da base de dados da
Unidade Regional;

VI - orientar e controlar as atividades dos meios de co-
municação empregados nos diversos sistemas; e

VII - promover e supervisionar a execução dos serviços
técnicos de instalação, manutenção e reparos nos equipamentos de
comunicação.

Art. 81. Ao Núcleo de Acidentes e Medicina Rodoviária
compete:

I - orientar, controlar e executar as atividades relacionadas
com a segurança do trânsito, prevenção, atendimento e levantamento
de locais de acidentes, socorro e salvamento de vítimas;

II - propor medidas para a redução dos índices de acidentes
e preservação da integridade física dos usuários e dos servidores
quando em serviço;

III - manter arquivos atualizados de boletins de ocorrên-
cias;

IV - preparar e fornecer os elementos necessários à ela-
boração de relatórios e estatísticas de acidentes de trânsito;

V - acompanhar o resultado do atendimento de vítimas so-
corridas em acidentes;

VI - orientar e fazer cumprir as normas de segurança re-
lativas ao trânsito de produtos perigosos, elaborando planos e pro-
cedimentos para a condução ou atendimento a acidentes envolvendo
esses produtos, bem como realizar estudos e análises sobre a le-
gislação e as normas de segurança;

VII - colaborar com a educação de trânsito ministrada nas
escolas, empresas e órgãos oficiais;

VIII - promover a realização de trabalhos de fotografia téc-
nica, desenhos, plantas, croquis e demais meios necessários à ilus-
tração e complementação dos serviços efetuados, assim como con-
trolar, supervisionar e manter cadastro atualizado de formulários des-
tinados a boletins de ocorrências; e

IX - realizar estudos e pesquisas sobre acidentes de trânsito,
objetivando, principalmente, a determinação de pontos críticos, assim
como orientar e controlar as tarefas relativas a levantamentos, con-
solidação, análise e divulgação de dados e informações, promovendo
a realização periódica de censos e outros métodos necessários à iden-
tificação dos fenômenos do trânsito rodoviário.

Art. 82. À Seção Administrativa e Financeira compete pro-
gramar, organizar, supervisionar, orientar, controlar e executar as ati-
vidades relativas às áreas de administração, orçamento e finanças,
material e patrimônio, transporte e manutenção, documentação, obras
e serviços.

Art. 83. Ao Núcleo de Orçamento e Finanças compete:
I - programar, orientar, controlar e executar as atividades

inerentes à administração orçamentária e financeira;
II - elaborar demonstrativos sobre a execução orçamentária e

financeira;
III - controlar e movimentar os recursos recebidos, além de

emitir notas de empenho, efetuando seus lançamentos e os de pro-
visão e, proceder, quando for o caso, às respectivas anulações;

IV - informar, para fins de licitação, a existência de saldo
orçamentário;
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V - controlar o crédito disponível existente nos diversos
elementos de despesas;

VI - supervisionar, acompanhar, controlar e executar as ati-
vidades de administração contábil e financeira, além da escrituração
da movimentação de créditos;

VII - processar, controlar e conferir pagamentos e despesas
de exercícios anteriores e de restos a pagar;

VIII - efetuar o lançamento de recursos recebidos e de pa-
gamentos realizados;

IX - encaminhar ao órgão competente a documentação ne-
cessária à contabilização analítica;

X - receber e devolver cauções dadas como garantia de
contratos;

XI - analisar, avaliar e efetuar conferência prévia de pro-
cessos e outros documentos de pagamento;

XII - realizar conciliação bancária mensal das contas exis-
tentes;

XIII - manter e efetuar registro de processos inscritos em
restos a pagar e de saldo financeiro de cada exercício;

XIV - proceder à liquidação de processos de despesas e
documentos de pagamentos;

XV - analisar e avaliar os processos de concessão de diárias,
transporte, ajuda de custos e suprimentos de fundos;

XVI - emitir ordens bancárias de pagamentos, de créditos ou
de guias de recebimentos; e

XVII - manter atualizados os credenciamentos de ordena-
dores de despesa junto aos estabelecimentos bancários.

Art. 84. Ao Núcleo de Patrimônio e Material compete:
I - orientar, controlar e executar as atividades inerentes aos

bens patrimoniais, mantendo o cadastro atualizado;
II - efetuar o levantamento das necessidades da unidade e

propor a aquisição de bens móveis e imóveis;
III - receber, acompanhar, controlar, distribuir ou redistribuir

os bens móveis;
IV - propor a recuperação, reparação ou substituição dos

bens danificados, integral ou parcialmente, bem como propor alie-
nação dos bens móveis considerados prescindíveis ou de recuperação
antieconômica e a baixa dos bens irrecuperáveis, de acordo com a
legislação pertinente, bem como elaborar os mapas de incorporação e
baixa de bens;

V - instruir os interessados sobre os documentos necessários
à inscrição no cadastro de fornecedores;

VI - acompanhar e promover a execução das atividades de
vigilância, recepção, portaria, zeladoria e circulação de pessoas nas
dependências da Unidade Regional;

VII - promover e acompanhar a manutenção de viaturas e
equipamentos, assim como controlar o consumo de combustíveis e
lubrificantes, acessórios e peças de reposição;

(Fls. 31 do Regimento Interno do DPRF)
VIII - promover medidas para manter atualizada a docu-

mentação de veículos; e
IX - promover o gerenciamento da frota de veículos.
Art. 87. À Seção de Correição e Disciplina compete:
I - programar, organizar, orientar e supervisionar as ativi-

dades relacionadas com a disciplina, a conduta funcional e a ética
profissional dos servidores;

II - acompanhar e avaliar os trabalhos das comissões de
disciplina, bem como orientar unidades vinculadas na interpretação e
no cumprimento da legislação pertinente;

III - elaborar os planos de correições periódicas e as ins-
truções normativas orientadoras daqueles procedimentos;

IV - receber e avaliar as queixas ou representações sobre
irregularidades praticadas por servidores, além de analisar e instruir
os respectivos processos administrativos disciplinares;

V - elaborar e manter atualizado o mapa cartorial da ad-
ministração regional; e

VI - elaborar e manter atualizado o cadastro da ficha com-
portamental dos servidores.

Art. 88. Ao Núcleo de Assuntos Internos compete:
I - orientar, controlar e executar as atividades relativas ao

procedimento comportamental, à ética e à disciplina dos servidores da
Superintendência Regional;

II - manter atualizado o arquivo específico de legislação,
normas, instruções, decisões e pareceres de assuntos de interesse de
sua área, além de organizar, examinar e compilar a legislação, ju-
risprudência e demais normas aplicáveis;

III - acompanhar, controlar e avaliar o aspecto ético e dis-
ciplinar dos servidores da Unidade Regional, bem como dos pro-
cedimentos regulamentares a serem dispensados;

IV - organizar e manter atualizado o cadastro das infor-
mações sobre os servidores que estão respondendo a sindicâncias e a
processos administrativos disciplinares;

V - receber queixas ou representações sobre faltas cometidas
por servidores do Órgão;

VI - inspecionar e fiscalizar os servidores e respectivos lo-
cais de trabalho, com vistas a prevenir e reprimir a prática de ir-
regularidades no exercício do cargo;

VII - orientar, controlar, fiscalizar e avaliar os trabalhos das
comissões diciplinares;

VIII - coletar dados estatísticos das atividades comporta-
mentais dos servidores no exercício da função pública;

IX - executar serviços de investigações para apuração de atos
em processos disciplinares e administrativos;

X - acompanhar o andamento e o desfecho dos procedi-
mentos administrativos e disciplinares instaurados pelo Órgão;

XI - elaborar planos e programas de correições periódicas,
assim como elaborar instruções normativas e orientadoras das ati-
vidades policiais da Unidade Regional; e

XII - providenciar o encaminhamento à área de pessoal, de
documentos e informações referentes aos procedimentos administra-
tivos disciplinares, para controle e assentamento nas fichas funcionais
dos servidores.

Art. 89. À Seção de Recursos Humanos compete, programar,
organizar, supervisionar, orientar, controlar e executar as atividades
relativas às áreas de administração, recrutamento, seleção, formação,
treinamento, aperfeiçoamento, capacitação e legislação de pessoal,
bem como as atividades relacionadas com assistência médica, odon-
tológica, psicossocial e outros benefícios aos servidores e aos seus
dependentes, além dos assuntos afetos a perícias médicas e medicina
do trabalho.

Art. 90. Ao Núcleo de Administração de Pessoal compete:
I - orientar, controlar e executar as atividades relacionadas

com registros funcionais, lotação, movimentação, incorporações de
vantagens, preparação e controle de pagamento;

II - cadastrar e manter atualizados os registros e assenta-
mentos funcionais dos servidores ativos, inativos e pensionistas;

III - controlar e registrar a freqüência dos ativos, comu-
nicando à autoridade competente as faltas que impliquem em infração
disciplinar;

IV - fornecer certidões, atestados, declarações, resumo do
tempo de serviço e currículos à vista dos assentamentos funcionais e
controlar a expedição de identidades funcionais;

V - controlar, registrar e programar as férias dos servidores,
lavrar apostilas, termos de posse, bem como organizar e manter atua-
lizados os registros de lotação de servidores requisitados, assim como
preparar atos referentes a provimento e vacância de cargos;

VI - controlar e adotar medidas para a efetivação de afas-
tamento, remoção, cessão, redistribuição, disponibilidade e reversão
de servidores, bem como realizar estudos, propondo a reformulação
e/ou alteração da respectiva lotação;

VII - preparar a folha de pagamento do pessoal ativo, ina-
tivos e pensionistas, manter registro de averbações e proceder aos
descontos em consignações, bem como fornecer dados referentes ao
pagamento de pessoal para levantamento de custos e acompanhar,
junto ao setor competente, as alterações no sistema de pagamento;

VIII - atualizar o mapa de acompanhamento de desembolso
mensal de gastos com pessoal, bem como informar a necessidade de
se obter créditos adicionais e proceder ao controle financeiro dos
pagamentos efetuados, além de instruir processos relativos às des-
pesas de exercícios anteriores;

IX - verificar a margem consignável e preparar documento
de autorização de empréstimos em consignação, bem como elaborar
cálculos para pagamento referente a exercícios anteriores, ajuda de
custo, auxílio-creche, alimentação e transporte;

X - prestar informações, fornecer declarações e cópias de
documentos aos servidores, relativas ao pagamento, e organizar e
manter atualizado o banco de dados sobre as alterações funcionais;

XI - adotar providências para a avaliação e a progressão
funcional dos servidores, nos termos da legislação pertinente;

XII - orientar, acompanhar e controlar a execução das ati-
vidades referentes à assistência médica, odontológica, psicossocial e
outros benefícios aos servidores e aos seus dependentes, bem como os
assuntos afetos a perícias médicas e medicina de trabalho, além de
elaborar e executar programas com vistas à melhoria social dos ser-
vidores; e

XIII - orientar, acompanhar e fiscalizar a execução de con-
vênios e planos de saúde dos servidores do Órgão, assim como
procurar manter contato com órgãos de saúde pública e privada para
facilitar a triagem dos casos de internação, cirurgia e licenças mé-
dicas, além de supervisionar e orientar os trabalhos de junta mé-
dica;

Art. 91. Ao Núcleo de Legislação de Pessoal compete:
I - orientar, controlar e executar as atividades de ensino e

capacitação dos servidores, propor planos e programas de aperfei-
çoamento e demais atividades referentes ao ensino e profissiona-
lização, bem como manter cadastro atualizado da ficha curricular dos
servidores;

II - auxiliar na realização de concursos públicos e outros
processos seletivos, cursos e estágios;

III - realizar estudos e pesquisas com a finalidade de elaborar
e propor normas complementares à legislação afeta à área de pes-
soal;

IV - constituir, avaliar e instruir processos relativos à con-
cessão de direitos, vantagens e benefícios de servidores, além de
prestar informações em atendimento às solicitações, observado o si-
gilo quanto aos dados pessoais;

V - examinar e analisar processos de aposentadorias e pen-
sões, elaborar títulos concessórios e declaratórios de inatividades e
apostilas declaratórias concernentes às alterações de proventos;

VI - analisar, elaborar e opinar sobre propostas, projetos e
demais atos de natureza normativa sobre a sua área de competên-
cia;

VII - instruir e emitir pareceres em consultas relacionadas
com a interpretação e aplicação da legislação na área de pessoal;

VIII - pesquisar, classificar, catalogar e arquivar legislação,
jurisprudência, pareceres e normas relativas à área de pessoal, bem
como elaborar diretrizes e rotinas atinentes às necessidades de re-
cursos humanos do Órgão; e

IX - preparar as informações jurídico-legais atinentes aos
processos judiciais acerca da legislação de pessoal.

Art. 92. Às Delegacias de Polícia Rodoviária Federal com-
pete:

I - executar e controlar as atividades de segurança, fisca-
lização, policiamento, investigação e levantamento de locais de aci-
dentes, socorro e salvamento de vítimas;

II - emitir notificações e aplicar penalidades, controlar as
condições do trânsito nas rodovias, bem como outros trabalhos ne-
cessários à consecução dos objetivos da Delegacia;

III - zelar pela segurança do trânsito e dos usuários, por meio
de patrulhamento ostensivo ao longo das rodovias sob sua circuns-
crição, bem como realizar comandos especiais e de rotinas;

IV - adotar as medidas adequadas para assegurar a livre
circulação na rodovia, notadamente em casos de acidentes;

V - zelar pela observância das disposições legais e regu-
lamentares quanto ao alinhamento, recuo e gabarito das construções
às margens das rodovias ou de obras e instalações que possam in-
terferir na segurança do trânsito;

VI - adotar medidas de prevenção e repressão de crimes
contra a pessoa, a vida, o patrimônio público e de particulares, a
ecologia e o meio ambiente, do trânsito, do contrabando, do des-
caminho e demais crimes, nas estradas e rodovias federais; e

VII - controlar e executar os serviços referentes às áreas
administrativas, de pessoal, de protocolo e arquivo, zeladoria, ma-
terial e patrimônio.

Art. 93. Ao Núcleo de Policiamento e Fiscalização compete
controlar e executar os serviços referentes às áreas de policiamento,
fiscalização, segurança, operações rotineiras e especiais, levantamento
de acidentes, emissão de notificações e aplicação de penalidades,
controle das condições do trânsito nas rodovias, bem como outros
trabalhos necessários à consecução dos objetivos da Delegacia.

Art. 94. Ao Núcleo de Apoio Jurídico Regional compete:
I - assistir e orientar o Superintendente no controle da le-

galidade dos atos administrativos na esfera de competência da Su-
perintendência;

II - promover estudos, pesquisas e emitir pareceres em as-
suntos de interesse da Unidade Regional, além de elaborar, avaliar e
examinar minutas de atos normativos;

III - examinar e orientar a instrução dos processos quanto à
legalidade dos atos administrativos praticados;

IV - opinar e orientar quanto ao aspecto legal das atividades
relativas a planos e programas de fiscalização, policiamento e se-
gurança; e

<!ID194513-003>

V - promover o inventário patrimonial dos bens de res-
ponsabilidade da unidade;

VI - examinar os processos de alienação, bem como orientar
e controlar a execução dos atos que envolvam a aquisição, alienação
e recebimento de bens móveis e imóveis, e os registros contábeis de
baixas, cessões e alienações;

VII - manter atualizado o cadastro de material permanente e
de imóveis e respectiva documentação, inclusive termo de respon-
sabilidade;

VIII - examinar, conferir, armazenar e escriturar a entrada e
a saída de materiais e equipamentos, exercer o controle físico-contábil
dos estoques, bem como levantar as necessidades e propor a aquisição
do material de consumo;

IX - manter em segurança os materiais estocados, obser-
vando as condições de armazenamento, de acordo com as deter-
minações contidas em legislação pertinente, bem como indicar mem-
bros para compor comissão especial para efetuar a inventário e para o
recebimento de bens adquiridos; e

X - oficiar conclusivamente nos expedientes e processos de
natureza específica de sua área de competência.

Art. 85. Ao Núcleo de Documentação compete:
I - controlar e executar as atividades inerentes à área ad-

ministrativa, protocolo, arquivo, reprografia, recebimento e expedição
de documentos;

II - receber, conferir, classificar, numerar, selecionar, dis-
tribuir, pesquisar, autuar e indexar documentos, processos, expedien-
tes e demais correspondências;

III - manter sob sua guarda, em perfeitas condições de con-
servação, a documentação encaminhada para arquivo;

IV - manter registro, controlar, acompanhar e prestar in-
formações sobre a tramitação de processos e documentos;

V - controlar o trâmite de correspondências enviadas por
meio de malotes;

VI - promover a aquisição, supervisionar e controlar a dis-
tribuição do Diário Oficial, jornais, revistas e periódicos necessários
ao desempenho das unidades do Órgão;

VII - implementar e supervisionar a política de documen-
tação e informação no âmbito da Unidade Regional, garantindo a
recuperação das informações, o acesso aos documentos e a preser-
vação de sua memória;

VIII - normatizar e manter atualizado o acervo documental e
de informações da Unidade Regional, assim como organizar e su-
pervisionar a implantação das atividades de gestão de documentos das
unidades administrativas vinculadas, estabelecendo normas gerais de
trabalho; e

IX - providenciar a edição, a publicação e distribuição do
boletim de serviço regional, bem como a reprodução e distribuição às
chefias regionais de um exemplar do boletim de serviço central.

Art. 86. Ao Núcleo de Serviços Gerais compete:
I - encaminhar pedidos relacionados com compras e su-

primentos, aquisição de materiais e execução de serviços;
II - elaborar e manter atualizado o catálogo de materiais e de

especificações, bem como manter registro cadastral de fornecedores e
prestadores de serviços;

III - processar e efetuar compras isentas de licitação, na
forma da legislação pertinente;

IV - organizar e controlar o cronograma de realização de
licitações, além de acompanhar a publicação de todos os atos re-
lativos ao processo licitatório;
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V - prestar consultoria e emitir parecer em assunto de na-
tureza jurídica de interesse do Departamento, além de elaborar peças
e informações judiciais a partir dos estudos específicos das áreas
afins.

Parágrafo único. O Núcleo de Apoio Jurídico Regional ma-
nifestar-se-á, desde que provocado, após o devido pronunciamento
das unidades administrativas específicas.

Art. 95. Ao Núcleo de Comunicação Social compete:
I - orientar e assistir a Superintendência Regional nos as-

suntos relativos à área de comunicação social;
II - promover e executar as atividades de relações públicas,

de divulgação e de publicidade oficial do Órgão, no âmbito da ad-
ministração regional;

III - providenciar, analisar e supervisionar a elaboração e
distribuição de material de propaganda institucional;

IV - apurar, editar, redigir e difundir matérias de interesse do
Órgão, além de manter informações sobre as notícias de interesse da
Instituição veiculadas pela imprensa;

V - programar e promover a execução de solenidades, além
de orientar e acompanhar a realização de reuniões, encontros, sim-
pósios, congressos e outros eventos de interesse da Instituição; e

VI - promover a articulação da Unidade Regional com outros
órgãos da Administração Pública, bem como manter cadastro atua-
lizado de autoridades.

Art. 96. Ao Núcleo de Inteligência compete:
I - planejar, harmonizar e integrar as atividades de inte-

ligência em âmbito regional, em consonância com os órgãos de in-
teligência federais e estaduais integrantes do Subsistema de Inte-
ligência de Segurança Pública;

II - assessorar e atuar em conjunto com a Seção de Po-
liciamento e Fiscalização e a Seção de Correição e Disciplina da
Superintendência Regional, bem como o Núcleo de Policiamento e
Fiscalização e Núcleo de Correição e Assuntos Internos do Distrito
Regional na produção de conhecimentos que circularão em grau de
sigilo e, sempre que possível, com módulos criptográficos para ci-
fração de arquivos;

III - cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente à sal-
vaguarda de assuntos sigilosos;

IV - elaborar e propor o Plano Anual de Atividades de
Inteligência;

V - identificar, acompanhar e avaliar as ameaças reais ou
potenciais à área de atuação das Superintendências Regionais e Dis-
tritos Regionais de Polícia Rodoviária Federal;

VI - coletar e levantar dados, por meio de pedidos de busca
junto aos órgãos do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública
sobre assuntos de sua competência;

VII - manter intercâmbio com os órgãos integrantes do Sub-
sistema de Inteligência de Segurança Pública e outros órgãos públicos
e privados, com vista a obtenção de dados relacionados com a sua
área de atuação;

VIII - planejar e elaborar o Plano de Segurança Orgânica na
Regional com vistas a disciplinar o ingresso e circulação de visitantes
em suas dependências, bem como preservar a organização e obstruir
ações adversas de qualquer natureza;

IX - buscar e coletar dados junto aos órgãos do Subsistema
de Inteligência de Segurança Pública, bem como produzir conhe-
cimentos a respeito de servidores integrantes do Departamento, par-
ticularmente sobre aqueles envolvidos em práticas que venham ferir a
legislação de pessoal do servidor público; e

X - pesquisar dados relativos à aplicação de cursos, se-
minários, palestras e outros eventos ligados a Órgãos de segurança
pública.

Art. 97. Aos Distritos Regionais de Polícia Rodoviária Fe-
deral, no âmbito regional e na respectiva jurisdição, compete executar
as atividades pertinentes ao Departamento.

Art. 98. Ao Núcleo de Policiamento e Fiscalização compete
programar, organizar, supervisionar, orientar, executar e controlar as
atividades de policiamento e segurança rodoviária, informática e te-
lecomunicações, inspeção e fiscalização do trânsito, transporte de
pessoas e bens, controle e arrecadação de multas e penalidades, pre-
venção e repressão de roubo e furto de veículos e de cargas, iden-
tificação e monitoramento de locais de acidentes, socorro e salva-
mento de vítimas, bem como auxiliar na prevenção de acidentes, e
elaborar estatística, transitometria e credenciamento de escoltas.

Art. 99. Ao Núcleo Administrativo e Financeiro compete
programar, organizar, supervisionar, orientar, controlar e executar as
atividades relativas às áreas de administração, orçamento e finanças,
material e patrimônio, transporte e manutenção, documentação, obras
e serviços.

Art. 100. Ao Núcleo de Recursos Humanos compete pro-
gramar, organizar, supervisionar, orientar, e controlar e executar as
atividades relativas às áreas de administração, recrutamento, seleção,
formação, treinamento, aperfeiçoamento, capacitação e legislação de
pessoal, boletim administrativo, bem como as atividades relacionadas
com a assistência social e de saúde dos servidores e de seus de-
pendentes, inclusive de perícias médicas e de medicina do trabalho.

Art. 101. Ao Núcleo de Correição e Assuntos Internos com-
pete:

I - programar, organizar, orientar, controlar e executar as
atividades relacionadas com a disciplina, a conduta funcional e a ética
profissional dos servidores em geral;

II - acompanhar e avaliar os trabalhos das comissões de
disciplina;

III - orientar os servidores na interpretação e no cumpri-
mento da legislação pertinente, mantendo atualizado o arquivo es-
pecífico de legislação, normas, instruções, decisões e pareceres de
assuntos de interesse de sua área;

IV - inspecionar e fiscalizar os servidores e respectivos lo-
cais de trabalho, com vistas a prevenir e reprimir a prática de ir-
regularidades no exercício do cargo;

V - executar serviços de investigações para apuração de atos
em processos disciplinares e administrativos;

VI - elaborar instruções normativas e orientadoras das ati-
vidades policiais da unidade distrital;

VII - providenciar o encaminhamento à área de pessoal de
documentos e informações referentes aos procedimentos administra-
tivos disciplinares para controle e assentamento nas fichas funcionais
dos servidores, assim como elaborar os planos de correições pe-
riódicas e as instruções normativas orientadoras;

VIII - receber e avaliar as queixas ou representações sobre
irregularidades praticadas por servidores;

IX - elaborar e manter atualizado o mapa cartorial da ad-
ministração regional; e

X - elaborar e manter atualizado o cadastro da ficha com-
portamental dos servidores.

CAPÍTULO IV
ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES
Art. 102. Ao Diretor-Geral incumbe dirigir, planejar, co-

ordenar, supervisionar e avaliar as atividades do Órgão e, especi-
ficamente:

I - representar o Departamento junto às autoridades, órgãos e
entidades públicas ou privadas;

II - assistir ao Ministro de Estado da Justiça nos assuntos de
competência da Instituição;

III - promover a integração do Departamento com outros
órgãos do Ministério da Justiça, bem como junto aos demais órgãos
das áreas de trânsito, transporte e segurança pública;

IV - prestar informações e fornecer subsídios sobre assuntos
afetos ao Órgão;

V - promover estudos, análises e interpretação da legislação
vigente, objetivando a adequação e melhoria na qualidade do serviço
público desenvolvido pela Instituição;

VI - encaminhar à área competente os atos e despachos
contra os quais tenham sido interpostos recursos ou aqueles sujeitos à
apreciação de autoridade superior;

VII - aprovar os planos e programas de trabalho do Órgão,
estabelecendo os objetivos e metas prioritárias;

VIII - promover a regulamentação de manuais de proce-
dimentos referentes às áreas administrativa e operacional;

IX - ordenar o empenho de despesas e sua liquidação, bem
como assinar ordens bancárias em conjunto com o co-responsável
pela gestão dos recursos orçamentários e financeiros;

X - assinar contratos, convênios, ajustes e acordos, cujo
objeto esteja relacionado com assuntos de interesse do Órgão, ob-
servadas as exigências legais;

XI - promover a elaboração da proposta orçamentária e fi-
nanceira do Órgão;

XII - promover a elaboração do relatório anual das atividades
desenvolvidas pelas suas unidades administrativas;

XIII - baixar instruções normativas, portarias, ordens de ser-
viço e outros atos administrativos e de caráter normativo, relacio-
nados com assuntos de competência do Órgão;

XIV - aprovar e indicar nomes para o provimento de cargos
em comissão, assim como dar posse aos servidores nomeados;

XV - designar servidor para responder pela titularidade de
cargo em comissão, enquanto perdurar o afastamento do titular, ou
não for ele provido;

XVI - designar e dispensar os ocupantes de funções gra-
tificadas, além dos seus substitutos eventuais;

XVII - indicar, designar e dispensar, após parecer da área
competente, servidores para participar de cursos de extensão, es-
pecialização, aperfeiçoamento, treinamento e de outros eventos, bem
como para comporem comissões administrativas e disciplinares;

XVIII - determinar a instauração de sindicâncias e processos
administrativos disciplinares, além de adotar outras providências ne-
cessárias à apuração de irregularidades, bem como aplicar penali-
dades disciplinares no limite de sua competência, propondo a apre-
ciação da autoridade superior a imposição de penalidades que ex-
cedam sua alçada;

XIX - aplicar sanções administrativas por violação da le-
gislação em vigor e/ou pelo descumprimento e inobservância dos atos
expedidos pelo Órgão;

XX - decidir, em grau de recurso, sobre atos ou despachos
das autoridades subordinadas e sobre processos ou procedimentos que
lhes forem submetidos;

XXI - convocar servidores do Órgão para estudo, exame de
questões e elaboração de diretrizes e normas necessárias à condução
dos trabalhos;

XXII - requisitar diligências e solicitar informações sobre
assuntos de interesse da Instituição, assim como avocar, para sua
análise, julgamento ou decisão, processos e questões de competência
do Órgão;

XXIII - expedir boletins de merecimento, certidões, atestados
e outros documentos relativos a assuntos específicos do Órgão;

XXIV - determinar o arquivamento de documentos e pro-
cessos;

XXV - regular e promover a lotação e remoção de ser-
vidores, aprovar a programação relativa à lotação e movimentação de
pessoal, assim como a distribuição ou redistribuição de viaturas, equi-
pamentos, armamentos e outros materiais;

XXVI - aprovar o modelo padrão do documento de iden-
tificação funcional dos servidores, bem como os modelos de boletins
de serviço, manuais, formulários e outros documentos de interesse do
Ó rg ã o ;

XXVII - homologar concursos e cursos realizados, assim
como aprovar planos e programas de ensino e aperfeiçoamento de
servidores do Órgão; e

XXVIII - praticar os demais atos administrativos necessários
ao cumprimento das competências do Órgão, além daqueles que lhe
forem cometidos pelo Ministro de Estado da Justiça.

Art. 103. Ao Chefe de Gabinete incumbe as atribuições do
art. 5o, bem como substituir o Diretor-Geral nas suas ausências e
impedimentos.

Art. 104. Aos Coordenadores-Gerais incumbe:
I - cumprir e fazer cumprir as leis, este Regulamento Interno

e demais normas e determinações superiores;
II - assistir ao Diretor-Geral em matéria de sua competência,

bem como fornecer informações relativas aos assuntos afetos a sua
área de atuação;

III - promover o acompanhamento, análise e interpretação
das legislações pertinentes às suas áreas de atuação;

IV - planejar, coordenar, supervisionar e orientar a execução
das atividades de sua área de atuação, bem como das unidades re-
gionais nos assuntos de sua competência;

V - aprovar planos e programas de trabalho, assim como
expedir documentos e normas técnicas relativas aos assuntos inerentes
a sua área de competência;

VI - apresentar sugestões e subsídios para a elaboração da
proposta e programação orçamentária e financeira do Órgão, bem
como elaborar periodicamente o relatório de atividades de sua res-
pectiva área;

VII - promover a avaliação funcional dos servidores su-
bordinados, relativamente ao desempenho de seus trabalhos no cum-
primento da missão institucional do Órgão, observando a legislação
pertinente;

VIII - zelar pela hierarquia e disciplina no âmbito de sua
atuação, cumprindo e fazendo cumprir as normas regulamentares e
regimentais da Instituição, além de zelar pelo cumprimento das regras
de conduta e urbanidade imposta aos servidores; e

IX - praticar os demais atos necessários à consecução das
finalidades de sua área de atuação, assim como exercer outras ati-
vidades que lhe forem cometidas por ato da autoridade superior.

Art. 105. Aos Coordenadores incumbe:
I - assistir às autoridades superiores em matéria de sua com-

petência, bem como fornecer informações relativas aos assuntos afe-
tos a sua área de atuação;

II - promover o acompanhamento, análise e interpretação das
legislações pertinentes às atividades da sua área de atuação;

III - planejar, orientar, supervisionar e executar as atividades
das unidades sob sua coordenação e apresentar planos e programas de
trabalho;

IV - elaborar e submeter à autoridade superior as normas e
diretrizes inerentes aos sistemas operacionais e administrativos re-
lacionadas com sua área de competência;

V - orientar e apoiar, diretamente ou por meio das unidades
administrativas que lhe são subordinadas as Superintendências Re-
gionais e os Distritos Regionais, em matéria de sua competência;

VI - apresentar sugestões e subsídios para a elaboração da
proposta orçamentária e financeira do Órgão, considerando as ne-
cessidades das áreas afetas a sua atuação; e

VII - praticar os demais atos necessários à consecução das
finalidades de sua área de atuação, assim como exercer outras ati-
vidades que lhe for cometida por ato da autoridade superior.

Art. 106. Aos Superintendentes e aos Chefes de Distritos
Regionais do Departamento de Polícia Rodoviária Federal incumbe:

I - cumprir e fazer cumprir as leis, este Regulamento Interno
e demais normas e determinações superiores;

II - dirigir, coordenar, planejar, orientar, supervisionar e con-
trolar a execução das atividades das respectivas unidades adminis-
trativas, de acordo com a legislação, este Regimento Interno e as
diretrizes emanadas pela administração central do Órgão;

III - aprovar planos e programas de trabalho no âmbito de
sua atuação, submetendo-os à autoridade superior para conhecimento,
análise e avaliação, bem como apresentar o relatório das atividades
desenvolvidas pelas unidades organizacionais sob sua direção;

IV - ordenar o empenho de despesas e sua liquidação, bem
como assinar ordens bancárias em conjunto com o co-responsável
pela gestão dos recursos orçamentários e financeiros;

V - firmar contratos, convênios ou ajustes, cujo objeto esteja
relacionado com assuntos de interesse do Órgão, observadas as exi-
gências legais;

VI - fornecer informações, sugestões e subsídios para a ela-
boração da proposta orçamentária e financeira do Órgão;

VII - supervisionar e acompanhar o desenvolvimento da exe-
cução física, contábil e financeira de sua unidade administrativa;

VIII - elaborar e fornecer à administração central, dados
estatísticos e outras informações importantes relativas às atividades da
respectiva unidade administrativa;

IX - adotar medidas necessárias ao aperfeiçoamento dos ser-
viços, além de zelar para que os trabalhos sob sua direção estejam
regulares, adotando providências para mantê-los atualizados;

X - baixar atos administrativos e de caráter normativo, re-
lacionados com assuntos de competência do Órgão, no âmbito de sua
circunscrição;

XI - pronunciar-se sobre pedidos de licenças, transferência
ou remoção de servidores lotados na Unidade Regional sob a sua
direção, bem como expedir boletins de merecimento;

XII - propor à autoridade superior a designação e/ou dis-
pensa dos ocupantes de função de confiança;

XIII - indicar ou designar servidores para participar de cur-
sos, treinamentos e outros eventos;
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XIV - decidir, em grau de recurso, sobre atos e despachos
das autoridades subordinadas, bem como avocar, para sua análise,
julgamento ou decisão, quaisquer questões ou assuntos no âmbito de
sua atuação e que não sejam da competência de autoridade supe-
rior;

XV - autorizar a expedição de certidões, atestados e outros
documentos relativos a assuntos específicos da unidade sob sua di-
reção;

XVI - determinar o arquivamento de documentos e processos
relacionados com a área de sua atuação;

XVII - zelar pela hierarquia e disciplina no âmbito de sua
Unidade Regional, bem como cumprir e fazer cumprir as normas
regulamentares e regimentais da Instituição, além de zelar pelo cum-
primento das regras de conduta e urbanidade, no âmbito da sua
unidade administrativa;

XVIII - determinar a instauração de sindicâncias e inquéritos
administrativos, assim como aplicar penalidades disciplinares nos li-
mites de suas atribuições;

XIX - aplicar sanções administrativas por violação da le-
gislação em vigor e/ou pelo descumprimento e inobservância dos atos
expedidos pelo Órgão;

XX - convocar servidores de sua unidade administrativa para
formar comissões ou grupos de estudos, para definição de diretrizes
ou para a realização de trabalhos específicos, sob a responsabilidade
de sua unidade administrativa; e

XXI - praticar os demais atos necessários à consecução das
finalidades de sua área de atuação, assim como exercer outras ati-
vidades que lhe forem cometidas pelas autoridades superiores.

Art. 107. Aos Chefes de Divisão, de Delegacias, de Seção,
de Setor e de Núcleos incumbe:

I - cumprir e fazer cumprir as leis, este Regimento Interno e
demais normas e determinações superiores;

II - prestar assistência às autoridades superiores nos assuntos
de sua competência, orientar, controlar, inspecionar, fiscalizar e exe-
cutar as atividades administrativas na área de sua atuação, assim
como distribuir os trabalhos ao pessoal que lhe for subordinado, além
de alocar o pessoal à sua disposição pelas diversas áreas de atuação
de sua unidade, de acordo com a conveniência e o interesse do
serviço;

III - orientar e acompanhar a execução dos trabalhos, rea-
lizando e mantendo inspeção e fiscalização sobre o pessoal da res-
pectiva unidade, determinando o cumprimento das instruções ou mé-
todos que se fizerem necessários, respeitadas a legislação e normas
em vigor, bem como as ordens emanadas das autoridades superio-
res;

IV - propor medidas que visem a racionalização dos tra-
balhos afetos à sua unidade e fornecer subsídios à elaboração do
programa de trabalho e dos relatórios necessários;

V - emitir informações e pareceres sobre assuntos de sua
competência, submetendo-os à apreciação superior, além de opinar
sobre as questões que se relacionem com as atividades de interesse do
Ó rg ã o ;

VI - elaborar e fornecer à autoridade imediatamente superior
os dados estatísticos e outras informações importantes relativas às
atividades de sua área de atuação, assim como adotar as medidas
necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços, além de tomar pro-
vidências para mantê-los atualizados;

VII - cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares e
regimentais da Instituição, zelando pelo cumprimento das regras de
conduta e urbanidade, no âmbito da unidade sob sua chefia; e

VIII - praticar os demais atos necessários à consecução das
finalidades de sua área de atuação, além de exercer outras atividades
que lhes forem cometidas pelas autoridades superiores.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 108. Os cargos em comissão e as funções gratificadas do

Departamento serão preenchidos, preferencialmente, por servidores
integrantes da carreira que tenham comportamento exemplar e es-
tejam posicionados nas classes finais, ressalvados os casos de in-
teresse da Administração, conforme normas a serem estabelecidas
pelo Ministro de Estado da Justiça.

Art. 109. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na apli-
cação do presente Regimento Interno serão dirimidos pelo Diretor-
Geral do Departamento.

(Of. El. nº 323/2002-GM)

tellanos Pfeiffer, Ronaldo Porto Macedo Junior, Miguel Tebar Bar-
rionuevo, Fernando de Oliveira Marques e Cleveland Prates Teixeira.
Presente o Procurador-Geral Fernando de Magalhães Furlan. Brasília,
21 de agosto de 2002 (data do julgamento).

JOÃO GRANDINO RODAS
Presidente do Conselho

MIGUEL TEBAR BARRIONUEVO
Conselheiro-Relator

ATO DE CONCENTRAÇÃO N° 08012.001898/2002-86
Requerentes: Symbol Tecnologies, Inc., Sr. Fernando Claro e

Sr. Moises Skitnevsky
Advogados: Moshe Boruch Sendacz, Cristiane Romano

Farhat Ferraz, Tito Amaral de Andrade, Gabriela Toledo Watson,
Adriana Franco Giannini, Vera Lucia Angrisani e outros.

Relator: Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo
Ementa: Ato de Concentração. Apresentação tempestiva.

Mercado do produto: dispositivos para leitura de códigos de barras;
terminais portáteis para coleta de dados e redes locais sem fios.
Mercado geográfico: nacional. Existência de integração vertical, po-
rém, incapaz de gerar efeitos anticoncorrenciais. Aprovação do ato
sem restrições.

Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE, por unanimidade, aprovar o ato sem restrições. Participaram
do julgamento o Presidente do CADE João Grandino Rodas e os
Conselheiros Thompson Almeida Andrade, Roberto Augusto Cas-
tellanos Pfeiffer, Ronaldo Porto Macedo Junior, Miguel Tebar Bar-
rionuevo, Fernando de Oliveira Marques e Cleveland Prates Teixeira.
Presente o Procurador-Geral Fernando de Magalhães Furlan. Brasília,
21 de agosto de 2002 (data do julgamento).

JOÃO GRANDINO RODAS
Presidente do Conselho

MIGUEL TEBAR BARRIONUEVO
Conselheiro-Relator

ATO DE CONCENTRAÇÃO Nº 08012.004195/2001-29
Requerentes: Interamericana Overseas Limited e Eletronic

Data Systems do Brasil Ltda
Advogados: Túlio Egito Coelho, Alessandro Marius O. Mar-

tins e outros (pela IOL), Flávio Lemos Belliboni, Paola Regina Pe-
troziello e outros (pela EDS)

Conselheiro-Relator: Cleveland Prates Teixeira
Ementa: Ato de concentração que trata da operação de aqui-

sição de 30% de capital acionário pela Eletronic Data Systems de
uma subsidiária (NewCo) da Interamericana Overseas Limited (IOL),
que seria criada no Brasil, para representar a IOL no mercado de
processamento de meios de pagamentos. Foi verificado que a ope-
ração não foi realizada. Não há registro de qualquer vinculação aces-
sória residual. Perda de objeto, em relação aos terceiros adquirentes.
Operação apresentada tempestivamente. Arquivamento do Ato de
Concentração sem julgamento de mérito.

Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE, por unanimidade, arquivar o Ato de Concentração sem
julgamento do mérito, por perda de seu objeto. Participaram do jul-
gamento o Presidente João Grandino Rodas, e os Conselheiros
Thompson Almeida Andrade, Roberto Augusto C. Pfeiffer, Ronaldo
Porto Macedo Júnior, Miguel Tebar Barrionuevo, Fernando de Oli-
veira Marques e Cleveland Prates Teixeira. Presente o Procurador-
Geral Fernando de Magalhães Furlan. Brasília, 21 de agosto de 2002
(data do julgamento).

JOÃO GRANDINO RODAS
Presidente do Conselho

CLEVELAND PRATES TEIXEIRA
Conselheiro-Relator

ATO DE CONCENTRAÇÃO Nº 08012.001432/2001-08
Requerentes: Aceralia Corporacion Siderúrgica S/A, Arbed

S/A e Usinor S/A.
Advogados: Plínio Simões Barbosa, Paulo Ricardo F. Sabino,

Marco André Dunley Gomes e outros.
Conselheiro-Relator: Cleveland Prates Teixeira
Ementa: Ato de concentração que trata da fusão mundial das

atividades das empresas Aceralia Corporation Siderurgica S/A, Arbed
S/A e Usinor S/A, que abarcou todos os seus ativos operacionais,
resultando na criação da holding Arcelor S/A. Os mercados relevantes
do produto são os de comercialização de pelotas de minério de ferro
e de aço inoxidável plano. A dimensão geográfica dos mercados
relevantes é nacional. No mercado de aços inoxidáveis planos o
acréscimo de concentração resultante da operação foi mínima, não
acarretando significativo aumento de poder de mercado para a Ar-
celor. Apesar de haver possibilidade de relações verticais no mercado
de pelotas de minério do ferro, tal não se verificou anteriormente à
operação. A participação da CVRD na empresa Hispanobrás não
constitui incentivo econômico suficiente para que passasse a pri-
vilegiar qualquer uma das empresas controladas pela Arcelor, uma
vez que assim agindo não alcançaria o retorno financeiro que tal
prática eventualmente poderia ocasionar. Improvável a adoção de uma
estratégia de fechamento de mercado. Apresentação do ato deu-se
tempestivamente. Aprovação do ato operação não limita ou prejudica

a concorrência, devendo ser aprovada sem restrições, nos termos do
art. 54 da Lei nº 8.884/94.

Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE, por unanimidade, pela aprovação da operação sem res-
trições, nos termos do voto do relator. Participaram do julgamento o
Presidente João Grandino Rodas e os Conselheiros Thompson Al-
meida Andrade, Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer, Ronaldo Porto
Macedo Júnior, Miguel Tebar Barrionuevo, Fernando de Oliveira
Marques e Cleveland Prates Teixeira. Presente o Procurador-Geral do
CADE, Fernando de Magalhães Furlan. Brasília, 21 de agosto de
2002 (data do julgamento).

JOÃO GRANDINO RODAS
Presidente do Conselho

CLEVELAND PRATES TEIXEIRA
Conselheiro-Relator

(Of. El. nº 1895)
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ATA DE DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA Nº 283

Dia: 04/09/2002
Hora: 14h00min
Presidente: João Grandino Rodas
Secretario: Fábio Alessandro dos Santos.
Foram distribuídos pelo sistema de sorteio os seguintes fei-

tos:
01. Ato de Concentração n° 08012.005698/2002-01
Relator: Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo
02. Ato de Concentração n° 08012.005484/2002-26
Requerente: M&G Finanziaria Industriale S.p.A, Rhodia

Brasil Ltda
Advogados: José Martins Pinheiro Neto, Celso Cintra Mori,

Ubiratan Mattos, Gilberto Giusti, Rodrigo de Magalhães Carneiro de
Oliveira, Marcelo Antonio Muriel, Marcelo Avancini Neto, Sérgio
Pinheiro Marçal, Flávio Lemos Belliboni, Renê Guilherme da Silva
Medrado, Wilson Carlos Pereira Ivo, Péricles DAvila Mendes Neto,
Antonio Carlos Gonçalves , Marçal de Assis Brasil Neto, João Ber-
chmans C. Serra, Leonardo Peres da Rocha e Silva, Krysia Aparecida
Ávila, José Alexandre Buaiz Neto

Relator: Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Junior
03. Ato de Concentração n° 08012.005486/2002-15
Requerentes: Bunge Limited, Cereol Societé Anonyme
Advogados: José Alberto Gonçalves da Motta, José Inácio

Gonzaga Franceschini, Custódio da Piedade U. Miranda, Gianni Nu-
nes de Araújo, Syllas Tozzini, José Augusto Caleiro Regazzini e
outros.

Relator: Conselheiro Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer
04. Ato de Concentração n° 08012.005499/2002-94
Requerentes: Merck S/A Indústrias Químicas, Vegeflora Ex-

trações do Nordeste Ltda
Advogados: José Del Chiaro Da Rosa, Maria Augusta Fi-

dalgo, Ana Lopez Prieto, Ana Lopez Prieto, Daniela de Vicq Car-
valho, Paula Guedes Vilela, René D'Elboux, Tatiana Lins Cruz, Fer-
nanda Pinella Arbex

Relator: Conselheiro Fernando de Oliveira Marques
05. Ato de Concentração n° 08012.005561/2002-48
Requerentes: Cardo AB, Vestar Capital Partners IV, L.P
Advogados: Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto, Patrícia

Avigni, Rosa Maria Motta Brochado, Alessandra Barbosa dos San-
tos.

Relator: Conselheiro Cleveland Prates Teixeira
06. Ato de Concentração n° 08012.005610/2002-42
Requerentes: Finmeccanica S.p.A, Marconi Mobile Holdings

S.p.A
Advogados: Paulo Cesar Castello Branco Chaves de Aragão,

Francisco Antunes Maciel Müssnich, Paulo Ricardo Ferrari Sabino e
outros.

Relator: Conselheiro Thompson Almeida Andrade
07. Ato de Concentração n° 08012.005648/2002-15
Requerentes: Cosan S/A Indústria e Comércio, Fundação de

Assistência Social Sinhá Junqueira
Advogados: José Martins Pinheiro Neto, Celso Cintra Mori,

Ubiratan Mattos, Gilberto Giusti, Rodrigo de Magalhães Carneiro de
Oliveira, Marcelo Antonio Muriel, Cristianne Saccab Zarzur e ou-
tros.

Relator: Conselheiro Fernando de Oliveira Marques
08. Ato de Concentração n° 08012.005650/2002-94
Requerentes: Baker Hughes do Brasil Ltda, GL & V - Grou-

pe Laperrièrre & Verreault Inc., Baker Hughes Incorporated.
Advogados: José Inácio Gonzaga Franceschini, Custódio da

Piedade U. Miranda, Gianni Nunes de Araújo, Karina Kazue Perossi,
Camila Castanho Girardi, Pedro Luiz Barbosa, Pablo Goytia Car-
mona, Maria Eugenia Del Nero Poletti e outros.

Relator: Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo
09. Ato de Concentração n° 08012.005697/2002-58
Requerentes: Lumina Parent S.À.R.L, Schneider Eletric

S.A.
Advogados: Ernani de Almeida Machado, Antônio Corrêa

Meyer, Moshe Boruch Sendacz e outros.
Relator: Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Junior
10. Ato de Concentração nº 08012.005718/2002-35
Requerentes: International Business Machines Corporation,

PricewaterhouseCoopers Consultores de Empresas S/C Ltda., PwC
Softwares S/C Ltda., Result Systems Ltda., PricewaterhouseCoopers
International Limited.
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ACÓRDÃOS

ATO DE CONCENTRAÇÃO N° 08012.001420/2002-56
Requerentes: Banco ABN Amro Real S.A. e Webmo-

tors.com.Ltd.
Advogados: Flávio Lemos Belliboni, Leonardo Peres da Ro-

cha e Silva, Paola Regina Petrozziello e Gabriela Toledo Watson e
outros.

Relator: Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo
Ementa: Ato de Concentração. Competência do CADE para

apreciar o ato. Aquisição da totalidade das ações da Webmotors S.A.
pelo ABN Amro Real S.A. Operação apresentada dentro do prazo
legal. Mercado brasileiro de oferta de espaço para a publicidade
virtual. Mercado altamente pulverizado. Ausência de indícios que
possam prejudicar ou limitar a concorrência. Aprovação sem res-
trições.

Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
- CADE, por unanimidade, aprovar o ato sem restrições. Participaram
do julgamento o Presidente do CADE João Grandino Rodas e os
Conselheiros Thompson Almeida Andrade, Roberto Augusto Cas-




