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6. Não obstante o término deste Acordo, o Conselho continuará
encarregado, por um período que não excederá a 18 meses, de rea-
lizar a liquidação da Organização, incluindo o acerto de contas, e,
dependendo das decisões relevantes que adote por votação especial,
terá durante esse período os poderes e funções necessários para tais
fins.
7. Conselho notificará o depositário de quaisquer decisões to-
madas ao amparo deste Artigo.

Artigo 47
Reserva de Direito

Não poderão ser feitas reservas a nenhuma das disposições
deste Acordo.

Artigo 48
Cláusulas Suplementares e Transitórias

1. Este Acordo sucederá ao Acordo Internacional de Madeira
Tropical de 1983.
2. Todos os atos praticados pela Organização ou em seu nome,
ou de quaisquer de seus órgãos, nos termos do Acordo Internacional
de Madeira Tropical de 1983, que estiverem em efeito na data de
entrada em vigor deste Acordo, e cujos termos não disponham sobre
sua expiração nessa data, permanecerão em efeito, a menos que sejam
alterados segundo as disposições deste Acordo.

Em testemunho do que, as partes abaixo assinadas, devi-
damente credenciadas, fumaram este Acordo nas datas indicadas.

Feito em Genebra, em vinte e seis de janeiro, de mil no-
vecentos e noventa e quatro, o texto deste Acordo nos idiomas árabe,
chinês, inglês, francês, russo e espanhol, sendo igualmente autên-
ticos.

Anexo A
Relação dos Países Produtores com recursos de Floresta Tropical

e/ou Exportadores Líquidos de
Madeira Tropical em Termos de Volume, e Alocação de Votos para

os Propósitos do Artigo 41

Bolívia 21
Brasil . 133
Camarões 23
Colômbia 24
Congo 23
Costa Rica 09
Costa do Marfim 23
Equador 14
El Salvador 09
Filipinas 25
Guiné: Equatorial 23
Gabão 23 -

Gana 23
Guiana 14
Honduras 09
índia 34
Indonésia 170
Libéria 23
Malásia 139
MéXico 14
MYaninar 33
Nova Guiné 28
Panamá 10
Paraguai 11
Peru 25
República Dominicana 09
República Unida da Tanzânia 3-
Tailândia 20
Togo 23
Trinidad e Tobago 09
Venezuela 10
Záre 23
Total 1000

Presidência da República

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA.
REPÚBLICA

MENSAGEM

N 2 138, de 16 de fevereiro de 2001. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação-
Direta de Inconstitucionalidade n' 2399.

N2 139, de 16 de fevereiro de 2001. Encaminhamento ao Supremo
Tribunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n' 2397.

N2 140, de 16 de fevereiro de 2001. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que "Acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei n 2 2.848, de 7 dezembro de 1940 - Código Penal, e ao
art. 1 2 da Lei n' 9.613, de 3 de março de 1998".

Ni' 141, de 16 de fevereiro de 2001. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional
entre o Governo de República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Estônia, celebrado em Brasília, em 9 de novembro de
2000".

N0 142, de 16 de fevereiro de 2001. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do Acordo de Cooperação na Área de Turismo
entre o Governo de República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Estônia, celebrado em Brasília, em 9 de novembro de
2000".

MiniátOrio:.da

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Ni 166, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2001

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 40 do Decreto n° 3.698, de 21 de
dezembro de 2000, resolve:

Art. 1° Aprovar o Regimento Interno do Departamento de
Polícia Rodoviária Federal, na forma do Anexo à esta Portaria.

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

Art. 3° Revoga-se a Portaria n° 308, de 30 de junho de
1999.

JOSÉ GREGORI

Diário Oficial n° 35-E, segunda-feira, 19 de fevereiro-de 2001
ISSN 1415-15.37

Anexo B
Relação dos Países Consumidores e Alocação de Votos para os

Propósitos do Artigo 41

Afeganistão	 10 -
Argélia	 -13 -
Austrália	 1818
Áustria	 11
Baráin	 11
BulgáriaV	 10
Canadá	 12
Chile	 • 10
China	 36
Comunidade Européia 	 (302)
Alemanha	 35
Bélgica-Luxemburgo,	 26
Dinamarca	 11
Espanha	 25
Trança	 44 -
Grécia	 13
Holanda	 40
Irlanda	 13
Itália	 35
Portugal	 18
Reino Unido	 42
Coréia do Sul	 97
Egito	 14
Estados Unidos daAmérica	 51
Federação Russa	 13
Finlândia	 •	 10
Japão	 320
Nepal	 10
Nova Zelândia	 10
Noruega .	 10
Repribliea Eslovaca	 11
Suécia	 10
'Suíça	 100D
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.	 ANEXO

REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO DE
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

CAPÍTULO I
CATEGORIA E FINALIDADE

Art. 1° O Departamento de Polícia Rodoviária Federal -
DPRF, órgão específico singular, a que se refere o art. 2°, inciso II,
alínea "g", e o art. 25 do Anexo I do Decreto n° 3.698, de 21 de
dezembro de 2000, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da
Justiça, tem por finalidade exercer as competências estabelecidas no
art. 20 da Lei n° 9.503, de 23- de setembro - de 1997, no Decreto n°
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;

- 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 planejarnento„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 diá- •
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 corno -soliCitar às unidades de
engenharia do Órgão rodoviário a adoção de medidas emergênciais
para o restabelecimento da fluência do tráfego;

VII - proceder a 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-
plêúnbcliiacad;o trânsito e a implementação de ações integradas-de segurança'

-
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 n
não autorizadas nas faixas de domínio ou que possam interferir na,
segurança do trânsito;

X - executar, promover e participar dás atividades de oriew
tação &educação para a segurança do trânsito, bern como desenvolver
trabalho contínuo e permanente de prevenção de acidentes de trânsito,
socorro e Salvamento de vítinias;

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

XII - prestar informações aos usuários e orienta-los sobre
condições das iodovias, relativamente ao trânsito e ao transporte
rodoviário de passageiros_e-de cargas;

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

XIV - credeneiar, fiscali7qr ó adotar .medidas de segurança
relativas aos serviços de guincho e remição de veículos, caçoila e
transporte de cargas superdimensianadas, indivisíveis c de ‘produtos
perigosos;

XV - executar medidas de segurança, planejaniento-ecseólta
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 n.° 8.069, de 13 de julho de 1990 e suas
alterações (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 ani7
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 ah 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. 2° O DPRF tem a seguinte estrutura:

I - Unidades centrais
1-Direção-Geral
1.1- Assistente
1.2- Auxiliar
2- Gabinete
2.1 - Divisão de Apoio Logístico
2.2 - Assessoria Jurídica
2.3 - Assessoria de Inteligência
2.3.1 - Nucleo 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 Policial Ro-
doviária
5.1 - Divisão de Modernização e Tecnologias
5.1.1 Núcleo de Pesquisa Tecnológica	 • •
5.2 - Divisão de Planejamento e Norrnatizaçao
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VIII - 8° Superintendência, com sede na cidade de Flo-
rianópolis, abrangendo o Estado de Santa Catarina, com nove De-
legacias;

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

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

X-I - 11' Superintendência, com sede na cidade de Recife,
abrangendo o Estado de Pernambuco, com oito Delegacias;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 3° O Diretor-Geral do DPRF determinará os locais de
instalação oU mudança de sede das Delegacias, bem como estabe-
lecerá a respectiva circunscrição de cada-Unidade Regional, definindo
a malha rodoviária, de acordo com a necessidade e o interesse do
Órgão.	 s

Art. 3° O DPRF será dirigido por Diretor-Geral, o Gabinete
por Chefe de Gabinete, as Coordenações Gerais por Coordenador-
Geral, a Corregedoria-Geral por Corregedor-Geral, as Coordenações
por Coordenador, as Superintendências por Superintendente e as Di-
visões, 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-
xiliar.

Art. 4° Os ocupantes das funções previstas no artigo anterior
serão substituídos, em seus impedimentos legais ou regulamentares,
por servidores por eles indicados e previamente designados na forma
da legislação específica.

orno': 5.2.1 - Núcleo de 'Normalização
a ` 5.3 - Divisão de Administração de Sistemas

. 5.3.1 - Seção de Desenvolvimento de Sistemas
4 5.4 - Divisão de Administração e Suporte de Rede

441 5.4.1 - Seção de Gerenciamento de Rede
6 - Coordenação-Geral de Operações

'' 11 6.1- Coordenação de Controle Operacional
6.13 - Setor de Operações Especiais

' 6.1.2 - Núcleo de Apoio Administrativo
63,3 - Divisão de Planejamento Operacional
6.13.1 - Núcleo de Estatística

sh	 6.1.4 - Divisão de Multas
6.1.4.1 - Núcleo de Normas e Procedimentos
6.1.4.2 - Núcleo de Controle e Processos
6.15 - Divisão de Operações Aéreas
7 - Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos
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 Funcional
7.2.1 - Núcleo de Cadastro e Lotação
7.3. - Divisão de Pagamento de Pessoal
7.4 - Divisão de Legislação de Pessoal
8 e 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 Patrhnônio
1•:è

‘w: 8.33 - Seção de Almoxarifado e Bens Móveis
.„ 8.4 t Divisão de Compras

8,4.1 - Seção de Contratos e Convênios
.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
8,61 - Núcleo de PrOtocolo e Arquivo
9 - Coordenação-Geral de Logística

- Divisão' de Engenharia e Telecomunicações
93.1 - Núcleo de Projetos
9:2 - Divisão de Logística
9.21= Setor de Logística
9.3 - Divisão 'de Saúde e Assistência Social
9.3.1 - Seção: de Assistência. Social
9.4 - Divisão de Apoio Operacional
'MA - Núcleo-de Parcerias
11-- Unidades descentralizadas
1 - Superintendências Regionais
L1 c 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

• 1.14 Núcleo de Acidente e Medicina Rodoviária
1.2 - Seção Administrativa e Financeira
1.2.1 - Núcleo de . Orçamento e Finanças
1.2.2 c Núcleo de Patrimônio Material
123 - Nticleo de Documentação-

'1:2.4 - .NúCleo de Serviços Gerais
1.3 - Seção de Correição e Disciplina
.L3.1 - Núcleo de ~int& Internos
1:4 - Seção de Recursos--Humanos-
.14.1- Núcleo de Administração de Pessoal
1.4.2 - Núcleo de :Legislaçãode Pessoal
1.5 - Delegacia de Polida Rodoviária Federal
1.5.1 - -Núcleo-de Policiamento e Fiscalização
1.6 - Ndcleo 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 Policianiento e Fiscalização
:2.2 - Núcleo Administrativo e Financeiro
2.3 - Núcleo de Recursos Iluinanos
2.4 - Núcleo de Correição e Assuntos Internos

§ 1° As Superintendências Regionais, em número de vinte e
uma, compõem-se- de Cento e cinqüenta e uma Delegacias, assim
distribuídas:

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

II - 2" Stiperintendência, cora- sede na cidade de Cuiabá,
abrangendo o Estado de Mato-Grosso, com oito Delegacias;

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

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

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

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

VII- 7' Simeriatendêircia com sede na cidade de Curitiba,
" abrangendo -d.Esindo: cro-Pdáná, eoin 'seis Delegacias; -

CAPÍTULO III
COMPETÊNCIA DAS UNIDADES

Art. 5° Ao Gabinete compete:
I substituir nas ausências e impedimentos o Diretor-Geral

do DPRF em todas as suas atribuições;
II - coordenar e desenvolver atividades concernentes a re-

lações públicas e assistir ao Diretor-Geral
em sua representação funcional;
III - prestar assistência ao Diretor-Geral em sua represen-

tação política e social;
IV - formular planos, programas e projetos relacionados com

as atividades da Diretoria;
V - orientar esupervisionar as atividades das unidades in-

tegrantes da estrinura da Direção;
VI - acompanhar o andamento dos projetos de lei ou de

decretos do interesse do DPRF;
VII - promover a divulgação dos atos normativos e des-

pachos do Diretor-Geral; assim como dar publicidade aos assuntos
relacionados com a finalidade do DPRF ou do interesse deste; e

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

Art. 6° À Divisão de Apoio Logístico 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;

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

ifi - receber, protocolar, controlar e providenciar a trans-
missão de mensagens, bem 'come promover a distribuição das re-
cebidas;

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

V - acompanhar e controlar o fluxp da documentação en-
caminhada à Direção-Geral.

Art. 7° À Assessoria Jurídica compete:
I - assessorar e orientar a Direção-Geral do DPRF nos as-

suntos relativos ao controle da juridicidade e legalidade dos atos
administrativos na esfera de competência da Direção-Geral;

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

III	
;

- examinar e acompanhar, do ponto de vista dá júri-
dicidade e legalidade, as minutas de anteprojetos de lei e demais atos
normativos de interesse geral do DPILF;

iy - promover estudos e pesquisas de natureza jurídico-legal
do interesse geral do DPRF;.e.

• V - examinar e orientar, quando provocada, a instrução dos.
proeessos, no âmbito da•Direção-Geral do DPRF, quanto à legalidade ,
dos atos administrativos a Serem praticados,• referenteS à licitação,
contratos, convênios e demais atos que obriguem -o DPRE

Parágrafo único. A Assessoria Jurídica da Direção-Génd do
DPRF nianifestar-se-á, desde que provocada, após o devido pronun-
ciamento das unidades administrativas específicas.

Art. 8° À Assessoria rle Inteligência compete:-
I - assessorar 4.5 Diretor do DPRF nos assuntos referentes à

atividade de inteligência de segurança, pública;
II - planejar, harmonizar e integrar as atividades de frite- .

ligência em ânibito nacional, em consonância com os Órgãos • de
inteligência federais e estaduais integrantes do Subsistema de In-
teligência de Segurança Pública;

III - assessorar e atuar em conjunto com ,a Coordenação-
Geral de Operações Corregedoria- Gerai do DPRF na produção de-
conhecimentos que circularão em grau de sigilo e, sempre que pos-
sível, com módulos criptográficos para tifração , 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, acompanhai e avaliar as ameaças reais ou
potenciais à área de atuação do DPRF;

VII - coletar e levantar dados, permeio de pedidos de busca
junto aos órgãos do Subsistema de-Inteligência de Seguraina Pública
sobre assuntos de sua competêneia;

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

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

X - coletar e buscar dados junto aos órgãos do Subsistema
de Inteligência de Segurança pública, bera como produzir conhe-
cimentos a respeito de servidores integrantes do DPRE. particular-
mente sobre aqueles envolvidos em práticas que venham ferir a le-
gislação de pessoal do servidor público; e

XI - levantar, sugeri e buscar dados relativos .a aplieação de
cursos, seminários, palestras e outros eventos, ligados a Órgãos de
segurança pública.

Art. 95 Ao Núcleo de Coleta de Dados.--compete: 	 •
- 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

- analisar os dados coletados Visando prestar informações
à area operacional:

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

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

de divulgação e de publicidade oficial cio Órgão;
- propor, analisar e supervisionar a elaboração e dis-

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

Órgão, além de manter-se-informada sobre as notícias-de interesse da
Instituição 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 interessa da
Instituição;

VII - coordenar, programar e-realizar campanhas &interesse
do Órgão, 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 - manterintercâmbio com a Assessoria dá Comunicação
Social do Ministério da Justiça, visando a perfeita integração das
atividades, Assim COMO promover a articulação da- Instituição com
outros Órgãos da administração pública,, além de manter cadastit
atualizado- das autoridades.

Art. 11. À Seção de Relações Públicas compete a execução é
acompanhamento dos trabalhos relativos à divulgação,documentação,
atos normativos e projetos de interesse da Instituição.	 .

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

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

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

- acoinpanhár, 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, expedir diploinas, 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 a aplicação de processos e técnicas de recrutamento
e seleção; e

V - proinover 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 á elaboração, expedição,
recepção, registro, cadastro e controle da documentação oficial da
direção der órgão e demais asSuntos administrativos.

Ari, 15. À Divisão de Ensino e Cultura compete:-
- 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;

TI - Confeccionar diretrizes gerais para elaboração de projetos
e quadro de trabalhos, instruções e outros doeumentos inerentes ao
planejamento e execução de ensino;
' - acompanhar, orientar e fiscalizar a execução do ensino
de Matérias de natureza operadional, administrativa; doutrinária, téc-
nico-científica e jurídica, além daquelas consideradas básicas para o
ciclo -profissionaliiante, nos diversos cursos e estágios;

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

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

- 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 én-.
caderriação;

yra - implantara controlar 'atividades de Organização, tra-
tamento e alimentação de base de dados relativas ads acervos bi-
bliográficos, convencionais e eletrônicos, de interesse do DPRF;

' DC - 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 do DPRF, com a finalidade de preservar a
memória histórica do órgão.

Art. 16„ A Seção de Cultura :compete executar as atividades
relacionadas com pesquisas levantamentos e coletas- de acervo do
patrimônio cultural dó DPRÉ Com a finalidade de preservar a me-
mória -histórica do órgão. .

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

e. de direção defensiva para condutores de veículos automotores,
quando solieitado por outros Setores dá Inátituição ou da adminis-. tração pública;

- colaborar e manter-Se inforinado sobre a orientação e a
educação de trânsito ministradas nas escolas e órgãos oficiais; e

IIT - 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 -DPRF, iriterligando-se com as :unidades descentrali-
zadas;

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

-- pesquisar, elaborar e propor métodos de ensino, bem
elaborai' os respectivos planos, observando as diretrizes do

órgão superior;	 •
IV avaliar os resultados práticos, após cada atividade de

ensino; coro a finalidade de aperfeiçoamento; e
V - analMar, 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 eompete controlar e executar
as atiVidades relativas a pesquisas, claasifiCação 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:,
- COOrdenat, programar, organizar orientar e supervisionar

as atividades.relacionadas Com a conduta funcional e profissional dos
servidores do-Órgão, aSsim : conio•os.proceclimentos TelativosAo ppm,
portainentof à correição, ã ética e à-disciplina; - - - - -

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

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

IV - propor instauração de processos disciplinares e sin-
dicâncias no âmbito da sede e das unidades descentralizadas, bem
como acompanhar e avaliar os planos e programas de correição e

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

procedimento comportamental, à ética e à disciplina dos servidores,
analisar e instruir os processos administrativos disciplinares, soli-
citando quando necessário às demais Unidades remessa de quaisquer
documentos, originais ou cópias, submetendo a exames ou estudos;

- propor instauração de processos administrativos disci-
plinares e sindicâncias, orientar as unidades regionais na interpretação
e cumprimento da legislação pertinente e programas de capacitação
na área processual;

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

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

V - manter atualizado o mapa cartorial da Administração
Central e das unidades descentralizadas, bem como o cadastro cora-
portamental dos servidores.

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

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

11 - manter atualizada a legislação, normas, instruções, de-
cisões e despachos relacionados cóm a área de ética e disciplina; e.

ifi - 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 defiscalizações periódicas;
- inspecionar e fiscalizar os servidores e respectivos locais

de trabalho, visando prevenir e reprimir a prática de irregularidades
nó exercício do Cargo;

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

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

V - orientar, acompanhar e avaliar os trabalhos das Comis-
sões disciplinares e propror programas de capacitaeão 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-
plenientação de recursos materiais e tecnológicos, promover pesqui-
sas, estudos, projetos, bem como diretrizes, planos e programas de
melhoria institucional.

Art. 25. A Divisão de Modernização e Tecnologias com-

I - propor e promover a realização de estudos sobre asdlni
diretrizes e políticas de planejamento, destinado ao contínuo aper-
feiçoamento do Órgão, verificando as necessidades em termos de- -mil
recursos humanos, veículos, armamentos e equipamentos; 	 mtc.5I

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

ifi - apoiar, orientar e instruir tecnicamente as unidades das-.
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 noiTnativamente e supervisionar tecaicamente,
com objetivo de compatibilizar as ações do Órgão e suas unidades
descentralizadas; de forma integrada e enilânirne; è

V - pesquisar e intercanibiar políticas- e diretrizes dê nor-
matização administrativa junto ao Ministério da Justiça;

Art. 28. Ao Núcleo de Normalização 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 Sisteniai compete:
- 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 Microfilmagerit de documentos;

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

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

IV - disseminar informações, resguardados .os atpeetos. de
sigilo e restrições administrativas ou previstas em dispositivos le-
gais;

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

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

VII - pesquisar, avaliar; propor especificações técnicas testar
e emitir parecer para aquisição e utilização deTecursos.de-hardware -e
software, visandcra implantação e operação desses em obseivância:às
diretrizes estabelecidas pelo Órgão setorial -do Ministério dá Justiça;

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

IX - analisar as condições é distribuição do trabalho, pro-
pondo a sidaplificação.de rotinas e de procedimentos, avaliar e ana-
lisar, permanentemente, os sistemas adminiStrativos, .propondo, qqair-
do necessário, a aua automação;	 •

IX garantir a segurançae a integridade- &miados, :de-modo•a prevenir Violações e fraudes; e
X - elaborar o plano diretor de sistemas de infonnatica

DPRP.
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 -Mlatives ao desenvolvimento,
implantação e manutenção de aplicativos;

lI - executar as atividades ligadas a implantação de SiStemai.
e programas de integração das unidades administrativas do Órgão,
assim, Como desempenhar as tarefas relativas ao controle' dá rede
corporativa no que tange a integridade da informação; e

- promover a elaboração, manutençãO e atualização de
normas, manuais, padronização de forinuláries e demais instrumentos
de racionalização de trabalho:

• Art. 31. À Divisão de- Administração e Suporte de 'kede
compete:

I - desenvolver e implementar políticas de segurança-cla rede -
corporativa de computadores dó DPRF;

II - implementar, planejar .a evolução e administrar -a rede
corporátiva de computadores, de comunicação de dadtis e suas -ia--
Mrligações, promovendo sua permanente atualização;

- 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 relacionadas- com a segurança e integridade de redes,
visando 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 colho. auxiliar, registrar, catalogar, arquivar e -
executar atividades inerentes- à _sua unidade.

Art. 33. À CoordenaçãoGeral de Operações compete:
1-- planejar, coordenar, programar, Organizar, avaliar e su-

pervisionar g 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 — -

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 sisterrias cor-.
porativos de informações no âmbito do DPRF;

IV apoiar; orientar, instruir as unidades descentralizadas no
desenvolvimento de novas tecnologias e de instrumentos de moder-
nização operacional e administrativa; 	 •

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

VI - propor o aperfeiçoamento c a qualificação dos-recursos
humanos envolvidos com projetos de modernização e de informática,
principalmente quanto à capacitação gerencial e à qualidade è pro-
dutividade, em articulação com a Coordenação dó 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, A Divisão de Planejamento e Normalização com-
pete:
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dados e locais:de acidentes; estatística e transitometria, notificação de
infrações e de penalidades de trânsito e controle de multas;

.11 - coordenar operações aéreas e terrestres, bem como ava-
liar, supervisionar e autorizar as operações especiais em nível de
Regiões, Superintendências e Dista-nos;

- 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 Coordenado 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, credenciarnento de es-
coltas e demais operações -especiais.

Art, 35. Ao Setor de Operações Especiais compete acom-
panhar, supervisionar e executar as ações á serem desenvolvidas pelo
grupamento de Motociclistas, de operações especiais e de comandos
específicos de -prevenção e repressão das infrações de trânsito e, em
cenjunto 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 eadastramento de escoltas, organizar e Supervi-
sionar a central de- informações, bem como as -demais atividades
administrativas ligadas à área operacional.

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

vidades inerentes a 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
Contrele Operacional;

- 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;

integrar-se eonr as demais áreas do órgão visando a
ttoeá de :informações e coleta de dados para consecução de suas
competências; e

VI -- supervisionar e aeompanhar todas as atividades rela-
cionadas a:estatística 'de trânsito e outros dados transitométricos.

Art. 38. Ao Núcleo de Estatística compete executar tarefas
de levantamento, consolidação, análise e divulgação de dados e es-

- tatística de tonsito á outros dados tranSitométricos, assim como,
proceder à elaborado de mapas, gráfieos e relatórios demonstrativos
das ações desenvolvidas pela . área operacional.

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

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

II orientar, controlar e solicitar as adaptações neceSsáriás ao
melhor desempenho • do Sisterna de Multas da Polícia Rodoviária
Federal;

III gerenciar o :Sisterna de -Multas da Polida 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 bdrações - JARI
do, DPRF;

V - prestai' providenciar o apoio técnico-jurídico legal
neeessário- para--o bom desempenho das atividades desenvolvidas pe-
los _núcleos de Multas das Superintendências e Distritos; e

VI - preparar as informações jurídica-legais atinentes aos
processos judielais acerca de multas.

Art. 40; Ao Núcleo de Normas e Procedimentos compete
Controlar, orientar e .distribhir às unidades regionais normas relativas
à legislação de trânsito e outros procedimentos que disciplinam
notificação, a aplicação de penalidades e demais medidas ádminis-
tratiYas, bem como propor diretrizes para unifieaçãO e padronização.
de procedimentos, a ainda, de .melhoria da prestação do serviço
institucional e atendimento ao usuária

At:. 41. Ao Núcleo, de Controle e Processos compete:
I - Controlar e manter atualizado o cadastro de multas da

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

usuários do Sistema delyfultas da PRP;
DI - proceder, mediaate processo formalizado, à baixa de

Milhas pagas è o cancelamento de multas--por decisão das JA1ü;
• IV proVidenciar junto à área competente o ressarcimento de

valores de multas pagas; quandO cabível;
- coritrirlar 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, 41 À Divisão de Operações Aéreas'aimpete:
- 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 desegurança do trânsito, transporte depessoas
e bens, atendendo as 'nonhas 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;

ifi - planejar e executar a formação e reciclagem de pilotos,
mecânicos, operadores aéreos e demais profissionais ligados a 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, realizar o controle
de horas voadas, inszL. -..cventivag e corretivas, sundinentos 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 planejar, coordenar, programar, organizar,
orientar e supervisionar a execução das atividades da área de recursos
humanos e legislação de pessoal, bem como daquelas relacionadas
com os benefícios, pensões e aposentadorias, além de propor' a sub-
missão de servidores à perícia médica.

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

- analisar e instruir proce'ssos de aposentadorias e pensões,
elaborai 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 - fornecer certidões, atestados, declarações, resumo de
tempo de serviço e currículos à vista dos assentamentos funcionais e
controlar a expedição de identidades funcionais;

DI - controlar, registrar e programar as férias dos servidores,
lavrar apostilas, termos de posse, manter atualizado o levantamento
da força de trabalho existente em relação à necessária, organizar e
manter atualizado os registros de lotação, bem como preparar os atos
referentes a provimento e vacância de cargos;

IV - controlar e adotar medidas para efetivação de afas-
tamento, remoção, transferência, redistribuição, disponibilidade, apro-
veitamento e reversão de servidores do Órgão;

V - 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

VI - alimentar base de dados relativas. aos acervos biblio-
gráficos do Órgão, assim como coletar e manter publicações de do-
cumentos.

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 DPRF,
interligando-se com a área de ensino, cadastro e lotação, bem como
atividades relacionadas com a assistência social, saúde e perícia mé-
dica.

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;

H - 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;

H - cadastrar e manter atualizado o arquivo dos registros de
assentarfientos funcionais dos servidores ativos;

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

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

Art. 48. Ao Núcleo de Cadastro e Lotação compete auxiliar,
acompanhar e executar as atividades relativas a cadastro, avaliação,
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 pensionistas, relativos à sede do DPRF;
II - fornecer dados referentes ao pagamento de pessoal e

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

ifi - 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; e

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.

Art. 50. A Divisão de Legislação de Pessoal compete:
I - analisar, elaborar e opinar sobre propostas, projetos e

demais atos de natureza normativa sobre a sua área de competên-
cia;

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

ifi - pesquisar, classificai., catalogar e arquivar legislação,
jurisprudência, pareceres e normas relativas à área de pessoal;

IV - 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

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

Art. 51. À Coordenação-Geral de Administração compete
planejar, coordenar, programar e supervisionar a execução das ati-
vidades das áreas administrativa, orçamentária á financeira,--material e
patrimônio, documentação e serviço c  fransporte C manutenção, ze-
ladoria e vigilância, compras e licitações.

Art.	 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 recurso?

. recebidos por destaque;
II - elaborar a proposta orçamentária anual, considerando os

objetivos, as metas e os programas prioritários de alocação de Te-
cursos;

III - examinar e Mak 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 Corno controlat o saldo da
Conta única e de outras contas bancárias porventura existentes e
acompanhar a evolução dos fluxos de caixa das unidadès;

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 se0iços, convênios e
contratos, diretamente nas fontes arrecadadores, de acordo C 'orn as
disposições legais;

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

VIII - acompanhar e avaliar a execução doplano plurianual.
do DPRF;

IX - acompanhar e supervisionai o registro-dos atos e-fatos
de gestão orçamentaria e financeira das unidades gestoras integrantes
do órgão;

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

XI - proceder e registrar á conformidade contábil e -de su-
porte documental e acompanhar a conformidade diária das unidades
gestoras do DPRF 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 corno áo desfazimento- de
bens;-

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

peciais e extraordinários 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::
- orientar, controlar e executar as atividades inerentes à

administração financeira, assim como elaborar demonstrativos sobre g
execução das unidades regionais, além de controlar os recursos re-
cebidos por destaque;

II - analisar e consolidar as propostas de programação fi-
nanceira das unidades do Órgão;

III - emitir notas de empenho, assim como proceder, quando
for o caso, às respectivas anulações, além de efetuar registros dos
créditos das unidades regionais; 	 •

, V - efetuar lançamento de provisão, empenho é anulações
realizadas, assim como informar às unidades às unidades sobre Saldos
de créditos orçamentários e de outras fontes- existentes nos diversos
elementos de despesas; inclusive para fins de licitação, devendo con-
trolar o crédito orçamentário e adicional por projeto atividade;

V - analisar, avaliar e efetuar conferência prévia de processos
e outros documentos de pagamento, promover o registro de despesas
realizadas por meio de empenho global e por estimativa, bem como
efetuar o lançamento de recursos recebidos e de pagamentns rea-
lizados, além de realizar conciliação bancária mensal das contas exis-
tentes;

VI - efetuar junto ao SIAR o registro dos atos pertinentes à
área;

VII - manter fluxo permanente de informações e acompanhar
a execução financeira das unidades descentralizadas;

VIII - manter e efetuar registros de processos inscritos em
restos a pagar e de saldo financeiro de cada exercício, assim como
proceder à liquidação de processos de despesam dochmentos de
pagamentos, além de analisar e avaliar os processos de concessão de
diárias, transporte, ajuda de custos e suprimentos de fundos; '•_
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IX - emitir ordens bancárias de pagamentos, dé créditos ou
de guias de recebimentós, e manter atualizado os credenciamentos de
ordenadores de ' despesas junto aos estabelecimentos bancários;

X analisar, acompanhar e propor pedidos de alteração da
programação financeira do órgão, quando necessário;

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

tinica.e outras fontes de recursos;
XIII - acompanhar a' evolução do fluxo de caixa das unidades

gestoras do- órgão;
XIV - acompanhar a programação financeira -das diversas

unidades gestoras;
XV - acompanhar os processos de créditos suplementares

com -vista às disponibilidades financeiras;
XVI - acompanhar e atualizar a legislação relativa à exe-

cução e programação . financeira;
XVII - acompanhar a apropriação e pagamento da folha de

pessoal -da sede, bem como a descentralização de provisão orça-
mentária e recursos para as unidades regionais; e

XVIII - acompanhar a despesa mensal com pessoal, bem
como com a força de trabalho.

Art. 56. A Seção de Execução Financeira compete auxiliar e
executar as atividades relativas à administração financeira do- Ór-
gão:

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

distribuição de material e ao eontrole dos bens patrimoniais, tendo à
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;

'	 ifi - receber, -recuperar e-redistribuir bens móveis danificados
• ou recalliidos;

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;

Y - examinar e instruir processos de alienação, bem como
supervisionar, orientar e controlar a_execução- dos atos que envolvam

•- a.:aqinSiçaa„alienaçáo e recebimento de bens móveis e imóveis, alétii
de efetuar és regiátros contai:ida .de baixas, cessões e alienações;

VI - elaborar o inventario patrimonial dos bens de respon-
sabilidade do órgão;

VII - Manter atualizado o cadastro de Material perinanente,
de bens móveis e -imóveis, .bem como manter em situação regular a
documentação relativa ao" patrimônio e :elaborar os mapas de in-
corporaçãa o baixa de bens;

VIII ‘. identifiear 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-
toqiies;

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 mi boas condições de acon-
dicionamento os materiais em estoque de acordo com 2S determi-
nações contidas na legislação pertinente; e.

XII indicar membros para :compor comissão especial para
',efetuar inventário e para recebimerito de bens adquiridos.

Art. 58. A Seção. de Alinoxarifado e Bens Móveis com-
pete:,

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

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

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

iy - acompanhar, controlar e movimentar os bens móveis,
bem. corno receber, recuperar e redistribuir aqueles danificados ou
-recolhidos;, e

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

Art. 59: À Divisão de Compras coinpéte executar as ati-
vidades relativas às compras e às -aquisições de bens é materiais de
interesse do órgão, elaborar e manter atualizado o _catálogo de ma-
teriais e de especificações, assim . como preparar cronograiria pata
processar e promover compras lentas de licitação, na forma da le-
:gislaçao. vigente..

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

panhar á publicação de todos Cis. atos relativos ao processo lici-
Work);

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

.111 - .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 - promover o gereneiamento de contratos e convênios no
ambito clo.órgae.

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

Art. 62: À Divisão de Serviços Gerais compete:
- 'encaminhar - pedidos relacionados com aquisição de. ma-

teriais-e execução .de -serviços;
- manter registro cadastral de fornecedores e prestadores

de serviços;
III - promover e 'fiscalizar a execução dos serviços de lim-

peza,- conservação, repatos:e restauração de-bens móveis e imóveis no
-âmbito-dó DPRF;	 • •-

IV - fiscalizar os trabalhos de suas unidades subordinadas;
e

V - promover a aquisição, supervisão, controle e distribuição
de diário oficial, jornais, revistas e periódicos necessários ao de-
sempenho das unidades do órgão.

Art. 63. Ao Núcleo de Administração Predial compete:
- 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 c elétricas da sede do Orgão; e

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

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, reprografia, recebimento e expedição de docu-
mentos;

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;	 , •

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

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

- V - xerocopiar, autenticar e convalidar documentos de in-
teresse do DPRF;

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 a edição, publicação e 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 avaliai; 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

Dl - 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, supervisionai ., normatizar e fis-
calizar as áreas de engenharia, patrimônio imobiliário e telecomu-
nicações e, especificamente:

I - controlar o fardamento e equipamento individual, equi-
pamento de uso coletivo operacional, armamento e munição, viaturas
operacionais e administrativas, material de aviação, material de saúde,
Material de eletrônica e de informática, combustíveis e lubrificantes e
materiais diversos de uso operacional;

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

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 DPRF; e

VI - participar do planejamento orçamentário do DPRF.
Art. 68. A Divisão de Engenharia e Telecomunicações Com-

pete:
I - organizar o cadastro e a documentação dos bens imóveis

pertencentes e/ou sob a guarda do DPRF;
II - arquivar as plantas dos bens imobiliários do órgão-
111 - planejar, programar, supervisionar e fiscalizar a cons-

trução de novos bens imóveis ou a reforma das edificações existentes,
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; e

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

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 e de uso coletivo operacional, amamento e munições,
viaturas operacionais e administrativas, material de 	 aviação, material	 c
de eletrônica, de informática e de comuniCações e outros materiais de

de prevenção . e repressão do roubo e furto de veículos, -das
ontra a vida, o patrimônio, a ecologia e o meio ambiente, do tráfieo

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

III - executar inspeções periódicas para verificar a Correta
utilização dos diversqs 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 mis rodovias e -estadas federais,
para o correto atendimento médico de urgência/emergência .aos.._ustiá-
rios, prestando-lhes o transporte adequado a . urn hospital integrado -ao
Sistema Único de Saúde;

promover o acompanhamento técnieó dos cursos e trei-
namento de API-I e projetos sobre medicina de tráfego desenvolvidos
no órgão;

III - propor a aquisição de equipamentos • materiais de
saúde a serem utilizados nas atilbulâncias e helicópteros do DPRF;.

IV - confeccionar estatísticas dos atendimentos às vitimas
mas estradas e- rodovias federais, -destacando os -resultados do APH,
promovido pelo DPRF;

V - representar o DPRF junto aos Conselhos Regionais de
Medicina,. Conselho . Federal. de Medicina, Secretaria -de Saúde, Es-
taduais e Municipais, Corpo de Bombeiros .e outras instituições--eón-
gêneres, na busca -de convênios e parcerias -para nal melhor 'aten-
dimento às vítimas rias estradas -e rodovias de transito sob á cir-
cunscrição do Departamento de Polícia Rodoviária-Federal;

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

VII - participar-cle comandos nas rodovias e- estradas- fe-_
deraiá, como forma de prevenir Os acidentes, exatninandó Os mo-
toristas, de modo :a retirar de circulação os- portailores de enferr
inidades graves que eontrarindicaM suis permanências -aia Volante: dè
um veículo;

Vifi- prograMar, coordenar e :executar prograbuis-,4c'tjá=
sistência social, médica; Montologica, -psicológica, hospitalar; far-
macêutica, de educação e -de proteção , a saúde dos 'servidores e- .cle
seus dependentes, dedicando atenção -especial -aos :portadores. de
-pendência 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, presidida-pelo chefe da
Divisão do Saúde. e Assistência-Social do DPRF , e composta Por três
membros, para dirimir dúvidas suscitadas nas atividades médico.pe-
riciais no âmbito da Órgão, emitindo parecer final em caso de re-

. cursos dos servidores Ou 'da AdminiStração.
Art. 73. À -Seção de Assistência Sodial. con-Mete controlai-,

orientar e apoiar a, execução das átiVidades relativas à assistência
social, de sáúde e socorro de urgência .aos serVidores e -aos- sens.
dependentes; assim como de perícias -médicas e de medicina:de tra-
balho, além- de acornpanhar e fiscalizai. a execução- de convenios..e
planos de saúde dos- servidores.

Art. 74. À Divisão de- Apojo, Operacional cai-injete:-
I - -planejar O apoio. -logístico às operaçõeS -seterri -desço-

cadeadas pela Coordénadoria-Geral de: Operações .do..-DPRF;
II - normatizar procedimentos no. campo da. logística- para

atender às diversas atividades operadionais. em andamento no ór-
gão;

- propor e/ou participar da elaboração de convênios com.
Órgãos e entidades públicas , e- privadas, bebi como manter ein 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-órgaó:

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 jurisdiçaa. compete •
executar as atividades pertinentes .ao DPRE

Art. 77. À -Seção clé Policiamento é Fiscalização compete •
programar, organizar, supervisionar, orientar, controlar e- executar as
atividades de policiamento, segurança e medicinarodoviária, inspeção •

, e fiscalização de trânsito, transperté- -de pessoas e bens, Contrõle-
artecadaçao de multas. e penalidadea,.preVençaa e repressao-a0-roubo-
e furto de veículos á de , cargas,,prevenção,leVantamento locais.de
adidentes; socorro e. salvamento -de vítimas, credenciamento de es-
coitas, estatísticas e transitometria, inforrnática e -telecomunicações..

Art. 78. Ao Núcleo de Operações. Especiais compete:'
- orientar, eontrólar e execUtar ás , atividades relativas .ao

policiamento rodoviário é às operações relacionadas com a segurança
pública;

estudar, revisar e propor normas; instruçõe'S' e rega-
lamentações referentes à abordagem; bloqueio de estradas, controle de
tráfego e .demais ações de policiarriento;

- executar,. controlar e -avaliar as operações especiaiS de7
sencadeadas pela Unidade Regional e apoiar outras 'unidades do
tema de segurança pública, nO desempenho de missões, ottjaS ca-
racterísticas exijam táticas e procedimentos especiais;

- orientar,. controlar e executar . ot serviços de. escolta e
segurança, nos deslocamentos de autoridades nacionais- e estrangeiras,
ein articulação dom os demais Órgãos- responsáVeis;

V - executar, acompanhar e promover trabalhos. e. operações

de menores, de entorpecentes e drogas afins, do contrabando e. do
uso operacional ou de apoio à Coordenação Geral de Logística _ _	 _ - -
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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 com-
portamento--de operação dos infratores, bem como organizar e manter
atualizado o cadastro de informações sobre os crimes praticados nas
rodovias, além: de elaborar e difundir as resenhas sobre aconteci-
mentos de relevância ocorridos em sua área de atuação;

VII --organizar e manter atualizado o controle sobre veículos
. e bens apreendidos, além de manter cadastro atualizado de formu-

lários destinados à apreensão de documentos, veículos, armas e outros
objetos, bem corno dos documentos extraviados, cancelados ou da-
nificados;.

VIII - programar, orientar e executar comandos e operações
especiais de prevenção .e- repressao às infrações de -á ânsito, obj.-
tivando a redação dos _acidentes de trânsito-e a diminuição de vítimas
dós sinistros 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 aplica-das,
.bens e produtos apreendidos,. além de outros . procedimentos neces-
sários -a consecução da 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 Ntieleo de Milhas e Penalidades compete:
I - -orientar, controlar e executar as atividades referentes às

notificações, penalidades, Medidas administrativas, arrecadação, con-
-"trole ó fornecimento . dó dados para processamento e cobrança das
multas de- trânsito, taxas e outros Valores decorrentes de prestação-de
serviços, convênios e contratos;

II ;. -erganilar, controlar, orientar e distribuir às- unidades da
• Superintendência Regional normas- relativas 4 atualização e inter-

pretação da legislação de trânsito e outros proeedimentos 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;
lv - acompanhar c controlar a arrecadação- de multas, taxas

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;	 .•

- elaborar mapas Serenciais e demonstrativos de pe-
.

nalidades aplicadas e da arrecadação de multas, bem como manter
registros - 	débitos existentes; e

-	 nu - preparar as informações jurídieo-legais atinentes aos
'processos judiciais acerca de multas.

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

- planejar, orientar, programar, controlar e executar ati-
vidades relacionadas com. informática, teleprocessamento e radioco-
inunicaçãO, assim como orientar, controlar, programar e executar as
atividades de processamento de dados e microfilmagem de doeu-
Mentos;

- desenvolver estudoS destinades à modernização das ali-
- vidades de- informática e comunicações;

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

1V - pesquisar, avaliar, propor especificações técnicas, testar
. e emitir parecer para aquisição-e utilização dá recursos de hardware,

software e de telecomunicações, bei' como sua implantação e ope-
ração;	 -

V - otimizai 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-
inunicação 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 Ishicleo de Acidentes e Medicina Rodoviária
compete: .

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

li - propor Medidas para a redução dos índices de acidentes
é preservação da integridade física dos usuários e dos servidores
quando ern serviço;

- manter arquivos atualizados de boletins de ocorrên-
cias;

- 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 estudes e análises sobre a le-
gislação:e as -nornias de segnrança;

VII -• colaborar com a educação de trânsito ministrada -nas

	

escolas, empresas e órgãos oficiais; 	 •
VIII - promover a realização de trabalhos de fotografia téc-

niea, desenhos, plantas, eroquis 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, coa- . e
solidação, análise e divulgação de dados e inforinações, promovendo
a realização periôdica de censos e outros métodos necessários à iden-
tificação dos fenômenos--do trânsito rodoviário.

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 ao

controle dos 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 - 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 Orgão;

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 - normatizaé 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
hefias 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-

rirnentos, aquisição de materiais e execução de serviços;

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, obra
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;
- 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;

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-

•

II - elaborar e manter atualizado o catálogo de _materiais e dá
especificações, bem como manter registro cadastral de fornecedores e

,	 prestadores de serviços;
- processar e efetuar as compras isentas de licitação, na-

-forma da legislação pertinente;
IV - organizar é controlar o cronográma de realização de

licitações, além de acompanhar a publicação de todos os atos re=
lativos ao processo licitatório;

V - instruir õs 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;

VIII - promover medidas pára 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;

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

- elaborar- os planos de correições- periódicas -e ,as .ins-
truções normativo orientadoras daqueles precedimentos;.

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 ui-
miniátração regional; e

VI - elaborar e manter atualizado o 'cadastro da ficha corri-
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
sua área; além de organizar, examinar e compilar a legislação, ju-
risprudência e demais normas aplicáveis;

- acompanhar, controlar e avaliar o aspecto etice e. dis-
ciplinar dos servidores da Unidade Regional, bem cerne dos pro-
cedimentos regulamentares a serem dispensados;

IV - organizar e manter atualizadocadastro das infor-
mações sobre os servidores que estão respondendo a sindicâncias e .a
processos administrativos disciplinares

VII - receber queixas ou representações sobre faltas cerne-
fidas por servidores do -Órgão;

VIII - inspecionar e fiscalizar os servidores e respectivos
locais de trabalho, com vistas a prevenir e reprimir a prática- de
irregularidades, no exercició do-cargo;

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

X - coletar dados estatísticos das atividade comportamenMis
dos servidores no exercício da função pública.

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

XII - acompanhar o andamento e o desfecho doa prc;Ce-
dimentos administrativos e disciplinares instaurados peio órgão;-

XIII - elaborar planos e programas clõ correições periódicas,
assim como elaborar instruções normativas e orientadoras das ati-
vidades policiais dá Unidade Regional; e

XIV - providenciar o encaminhamento á área de pessoal;rde
documentes e informações referentes aos procedimentos administra
tivos disciplinares, para controle e assentamento nas fichas funcionais
doa servidere&

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, capacitaçãe e legislação de pessoal;
bem- como as atividades relacionadas com assistência médica,, odon-
tológica, psicossocial e outros beneficies 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 eompete:
I 7 orientar, controlar e exeáinar as atividades relaeionadas

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

- cadastrar e manter atualizados -os, registros e aSsenta-
mentos funcionais dos servidores- ativos, inativos á 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 organilar e manter atua-
lizados os registros de lotação de servidores requisitados, assim como
preparar atos referentes a proviinerito e vacância de cargos; .

VI - controlar e adotar medidas pata 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 sisterea de pagamento;
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VIII. - .atualizar o mapa de acompanhamento de desembolso
mensal de gastos com pessoal, bem coroo 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, organizar e man-
ter atualizado o banco de dados sobre as alterações funcionais;

XI - adotar providências para a avaliação e a progressão
_funcional dos servidores, nos termas 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 a. ,melhoria social dos ser-
vidores;

Xffl - 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 è Orientar os trabalhos de junta médica;
e

XIV - -providenciar a confecção, publicação e distribuição do
boletim de serviço.

Art. 9.1. 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;-

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

III.- realizar estudos e pesquisas com á finalidade de elaborar
e propor normas cornplementares 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 á analisar processos de aposentadorias e pen-
sões, elaborar titules concessórios e declaratórios de inatividades e-
-apostilas deciaratórias concernentes às alterações de proventos;

VI - analisar, elaborar e opinar sobrd pronOstas, projetos e
dentais atos de natureza normativa sobre a sua área de competên-
cia;

VII - instruir e emitir pareceres em consultas relacionadas
Corri 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

XI preparar ás 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;

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

zelar pela segirrança do trânSito e dos-usuários, por meio
de pantlhamento ostensivo ao longo das rodovias- sob sua circuns-
criçãoi, bem como realizar comandos especiais e de rotinas;

IV - adotar as medidas adequadas para assegurar a livre
circulação . na rodovia, notadamente erri casos de. acideritás;

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 è instalações que possam
terferir na segurança do trânsito;

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

- 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, ernisàão de notificações e aplicação -de penalidades,
controle das condições do trânsito nas rodovias, bem como outros
.trabalhos necessários à consecução deis objetivos da Delegacia.

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

ga)idade dos atos administrativos na esfera -de competência da Su-
perintendência;

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

- 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 ti planos e programas de fiscalização, policiamento e se-
gurança; '

V - prestar consultoria- e emitir parecer em asSunto de na-
tureza jurídica de interesse -do DPRF, além de elaborar peças e in-
formações-. judiciais a_ partir dos estados- 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 dá 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;

UI - 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, era consonância com os Órgãos de
inteligência federais e estaduais integrantes do Subsistema de In-
teligência de Segurança Pública;

II - assessorar e atuar em conjunto com a Seção de Po-
liciamento á 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 pú-
blicos 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 dadoá junto aos Órgãos do Subsistema
de Inteligência de Segurança Pública, bem coino produzir conhe-
cimentos a respeito de servidores integrantes do DPRF, particular-
mente sobre aqueles envolvidos em práticas que venham ferir a le-
gislação de pessoal dó 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 respectivo jurisdição, conapete executar
as atividades pertinentes ao DPRF.

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 monitorarnento de locais de acidentes, socorro e salva-
mento de vítimas, bem como auxiliar na prevenção de acidentes,
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 adrninistração, 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 Mele° de Correição e Assuntos Internos com-
pete:

I - programar, organizar, orientar, controlar e executar as
atividades relacionadas corri 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 diseiplinares 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 - elaboarar e manter atualizado o cadastro da ficha com-
portamental dos servidores.	 •

CAPÍTULO IV
ATRIBUIÇÕES Dos DIRIGENTES

Art. 102. Ao Diretor-Geral do DPRF 'incumbe dirigir, pla-
nejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades do órgão e,
especificamente:

I - representar o DPRF junto às autoridades, Órgãos -e en-'
tidades públicas ou privadas;

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

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

IV- prestar informações e fornecer subsídios sobre assiintos
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 clesPaChos
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 súa 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 dá ser-
viço e outros atos administrativos e de caráter normativo, relacia-
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, apétá parecer da área
competente, servidores para participar de cursos de extensão,. es-
pecialização, aperfeiçoamento, treinaniento e dá outroS-eventos; bem.
como para comporenr.comissões administrativas e disciplinares;

XVIII - determinara instauração de sindicâncias -á processos
administrativos disciplinares, alérn de adotar outras -providênCias ne-
cessárias à apuração de irregularidades, bem corno 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 efou pelo descumprirnerno e- inbbservância dós 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 corno avocar, -para sua
análise, julgamento ou -decisão, processos e questões de conipétência
do Órgão.	 .

- 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 dom-beato de iden-.

tificação funcional dos servidores, bem- como os modelos de boletins
de serviço, manuais, formulários e outros documentos de interesse do
Órgão;

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. O Chefe de-Gabinete será a -autoridade -imediata ao
Diretor-Geral do DPRF,. incumbido-lhe as atribuições' do-art. 5°,,beni
COMO as do Diretor-Geral nas suas ausências e inipedimentos::;="

Art. 104. Aos Coordenadores-Gerais incumbe: 	 -
I - cumprir c 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 afernS a sua
Área de atuação;

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

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 formas técnicas relativas aos assuntos 'inerentes
a sua área de competência;
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ANEXO

30000 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
-R$ 1,,00 a

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO REDUÇÃO ACRÉSCIMO
ESF MO-

DAL
FON-

TE
VALOR ESF MO-

DAL
FONTE VALOR

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E
EDUCAÇÃO DE
TRÃSITO

30910.06.131.0660.1706 CAMPANHA EDUCATIVA PARA PEVEN-
ÇÃO DE
ACIDENTES DE TRÂNSITO

570.000 570.000

"
30910.06.131.0660.1706.00051ACIONAL F 3390 * 150 570.000 F 3330 150 570.000

_ __ _ •
TOTAL -  7 .000 
	

TOTAL	 570.000 

(Of. El. IV 1/2001)

Divisão de Permanência de Estrangeiros
DESPACHOS DA CHEFE

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

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

-	 li- prestar assistência às autoridades superiores nos assuntos
o	 de sua competência, orientar, controlar, inspecionar, fiscalizar e exe-

cutar as atividades administrativas na área de sua atuação, assim
a	 como distribuir os trabalhos ao pessoal que lhe for subordinado, além
e	 de alocar o pessoal à sua disposição pelas diversas áreas de atuação

VI - apresentar sugestões .e subsídios para a elaboração d
proposta- é -prograniação orçamentária e financeira do Órgão, be
como elaborar periodicamente o relatório de atividades de -sua res
pecava. área;

VII - promover a avaliação funcional dos servidores su
-bordinades, relativamente ao desempenho de seus trabalhos no anil
priinento da missão institucional do Órgão, observando a legislaçã
pertinente;

VIII - zelar pela hierarquia e disciplina. no âmbito de su
ai:ilação, cumprindo e fazendo cumprir as normas regulamentares
_regimentais da-Instituição, além-de Zelar pelo cumprimento das regra
de conduta e urbanidade imposta aos servidpres; e

. IX - _praticar os demais atos neceaSáries à consecução da
-rinalidadeS- ae sua área de atuação, assim como exercer outras ati
vidades que -lhe forem cometidas por ato da autoridade superior.

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

petêndia, bem corno fornecer informações relativas- aos assuntos ale,
tos á sua ãrea de atuação;

- pronipver açompanhamento, análise interpretação das
legislações pertinentes às atividades da sua área de atuação;

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

IV - elaboraï 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 	 Superintendências Re-

- gionais e os Dittritos Regionais, -em matéria de sita competência;
VI - apresentar sugestões e subsídios- para á elaboração da

-proposta orçamentária e financeira do Órgão, considerande a$ ne-
cessidades. das áreas afetas -a sua atuação; e,

VII - praticar ós 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 Departarinento de Polícia Rodoviária Federal incumbe:

1- cumprir e fazer cumpriras 'leis, este Regulamento Interno
e demais normas e determinações superiores;

. II - dirigir, coordenar, planejar, orientar, supervisionar e .con-
-Colar a ~cação 'das atividades das respeetivas unidades adminis-
trativas, de acordo com á legislação, este Regimento Interno e as
diretrizes emanadas 1:ocla administração central dwórgãO

III	
;

- aprovar. Planos- e programas . de trabalho no- âmbito de
sua atuação submetendo-os à-autoridade-superior paracenhecimento,.

.análise e. avaliação, bem Orno apresentar o relatório das atividades
.deaenvolvidas pelas unidades organizacionais sob sua direção;

IV - ordenar-o- empenho de deapesas e sua liquidação, bem
como- 2sainar ordens bancárias em Conjunto coni o co-responsável
pela gestão . do$ :reCursos orçamentários e financeiros;

- firinar contratos, convêniosdu ajustes, cujo objeto-esteja
relacionado coai assuntos de interesse do Órgãe, observadas as eni,
geridas legais; .

VI - fornecer informações, sugestões e subsídios para a. ela-
boração• da proposta: orçamentária é financeira do órgão;

VII - supervisionar e acompanhar e deserivelViniente da exe-
Cu& :física, contábil e financeira de sua unidade administrativa;

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

• IX - adotarinedidá necessárias ao aperfeiçoamento-dos- ser-
viços, além de -zelar para que os- trabalhos sob -sua direção estejam
regulares, adótandoproVidências para mantê-los atualizados;

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

pronunciar-se sobre pedidos de licenças, transferência
pir 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 pára participar de cur-
sos, treinamentos. e outros eventos;
• XIV - decidir, em grau de recurso, sobre . ama e despachos
das autoridades subordinadaa, bem como avocar, para sua análise;
julgamento' ou.:decisão; quaisquer questões-ou assuntos no âmbito-de
sua-atuação e 'mie não sejam -da cempetêntia de. autoridade supe-
rior;

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

XVI --determinai 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, hem como cumprir e fazer cumprir as normas
regulamentares e regimentais da Instittfição, além de zelar pelo cum-

*primento dá regras de conduta e urbanidade, no âmbito da sua
, tunda& administrativa;

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

XIX - .aplicar -sanções- administrativas por violação da le-
gislaçãe-erirviger eiou pelo descumprimento e inobservância . dos atos
expetlidea pelo Órgão;

XX --convocar servidoresde sua unidade adMinistrativa para
-fermar comissões ou grupos de estudes, definição de diretrizes ou
para a. realização de trabalhos específicos, sob- a responsabilidade de
stia. Unidade administrativa; -é

XXI - praticar os demais atos -necessários à consecução das
finalidades de Sua área de atuaçãe; assim corno exercer outras ati-

- vidades que lhe forem cometidas pelas autoridades superiores.

DEFIRO o presente pedido de transformação do visto -tem-
porário em permanente.
Processe n° 8505013845/99-91 - tuigi Pace

INDEFIRO os presentes pedidos de transformação dos vistos
temporários, nos termos da manifestação desfavorável do 'Ministério
do Trabalho e Emprego.
Processo 8505-029950/98-33 = Robert Adrian Orme Davidson;
Coyleen Helen Davidson, Taylor James Davidson, Adrian Gavin Da-
vidson e Mark, Justin Davidson
Processo n° 8505.005145/99-13 - Eleng Leticia Rua

À vista dos elementos constantes dos áutos, INDEFIRO o
pedide de reconsideração, mantendo o despacho indeferitório pu-
blicado-no Diário Oficial da União de 20/12/2000; por não terem sido
apresentades elementos de fato ou de direito que justifiquem g re-
visão da decisão adotada.
Processo n° 8433-000482/00-01 Cesar William Chavarria Munoz

DEFIRO o presente pedido de prorrogação do prazo de es-
tada.
Processo n° 8000-017380/99-18 - Mathias Luis Moreno e Gianna
Bressan, até 07/11/2001

LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO

(Of. El. n' 30/2001)

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS-

Art. -108. Os cargos em-comissão e as funções gratificadas do
DPRF serão preenchidos, preferencialmente, por servidores. integran-
tes da carreira que tenham comportamento, exemplar e que estejam
posicionados nas classes finais, ressalvados os casos de. interesse da
.Administração, conforme normas -a serem-estabelecido pelo Ministro_
de Estado da Justiça.

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

(Of. El. n' 65/2001)

SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA N2 I, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2001

O DIRETOR DE PROGRAMA DA SECRETARIA EXE-
CUTIVA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, no uso de suas atri-
buições legais, conferidas pela Portaria MJ/SE n° 125, de 20 de março-
de 2000, e temido	 ido em sta o disposto no inciso II, do art. 41, da Lei
n° 9.995, de 25 de julho de 2000, resolve:

Art. I° - Promover, na forma dá Anexo a esta Portaria, a
modificação da modalidade de aplicação de dotação orçamentária da
Unidade 30910-- Fundo Nacional de Segurança .e Educação de TM' r*
sito - FUNSET, constante da Lei ri° 10.171, de 5 de janeiro &
2001.

Art. 2° - Esta Portaria entra euil vigor na data de sua pu-
blicação.

ADÉLIO CLAuplo BASILE MARTINS

A troca de modalidade de Aplicações Diretas (3390) para
Transferências a Rstados e ao Distrito Federal (3330) objetiva ade-
quar a dotação orçamentária do FUNSET para atender a despesa. com
o convênio firmado com o Departamente de trânsito do Estado do
Rio de Janeiro, que tem por finalidade a realização' dê campanha
educativa para reduzir o índice de .acidentes de trânsito durante -o
período de carnaval, principahnente aqueles decorrentes dá ingestão
de bebidas alcoólicas.

Face as diligências procedidas pelo Departamento de Polícia
Federal, DEFIRO os presentes pedidos dê permanência, nos termos
do art. 75,	 b, da Lei n° 6.815/80, salientande, todavia, que. ve- 	 •
rificado a qualquer momento o abandono da prole, o ato poderá ser
revisto.
Processo n° 8420-000201/99-72 - Francisco Javier Perez Catalan e
Vale& Anne Sparke
Processo n°8505-000515/99-53 - Rene Schneidenbach

À vista dos novos elementos constantes dos autos e dó des-
ligamento do estrangeiro da empresa responsável pela concessão do
visto temporário V e transformação em permanente, determino, a
partir de 29/11/00, o cancelamento da permanência definitiva, au-
torizada por despacho publicado no Diário Oficial da União de
10/04/00, página 03.
Processo no 8460-004219/99-86 - Michel Bernard Zanatta e Elikahetli
Solange Garforth

À vista de novos elementos constátes dos autos e nova
diligência procedida pelo Departamento de Polícia Federal, tomo in-
subsistente o ato indeferitório ptiblicado no Diário Oficial da União
de 16/08/00, página 03; para conceder a permanência definitiva, nos
termos do art. 75, II, a, da Lei n°6.815/80.
Processo n° 8505-007446/99-91 - Anna Carin Birgitta de Brito Ling-
man

-CARLIONE ABREU BARBOSA COSTA

(Of. El. n' 30/2001)

de sua unidade, de acordo com a conveniência e o interesse do
s	 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 é 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
Órgão; .

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 adotar pro-
vidências para mantê-los atualizados;

VII - cumprir é fazer cumprir ás normas regulamentares e
regimentais da Instituição, zelando pelo cumprimento das regras de
conduta e urbanidade, no âmbito da unidade .seb 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.

SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA

Departamento de Estrangeiros
DESPACHOS DO DIRETOR




