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Ministérios
Ministério da Justiça

CIARIP4EUE DO MINISTRO
PORTARIA Ne 758, DE 26 DE SETEMBRO DE 1994

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe
confere o Artigo 22 do Decreto n. 761, de 19 de fevereiro de 1993, re-
solve:

Art. 12 Aprovar o anexo Regimento Interno do Gabinete do Mi-
nistro.

Art. 2 . Esta Portaria entra em vigor na data de nua publica-
ção.

Art. 32 Revoga-se a Portaria n. 41, de 04 de fevereiro de
/992.

ALEXANDRE DE PAULA DUPEYRAT MARTINS

REG/MENTO INTERNO

DO

GABINETE DO MINISTRO
CAPITULO I
Finalidade

Axt. 1 . O Gabinete do Ministro, órgão de assistência direta e
imediata ao Ministro de Estado da Justiça a que se refere o art. 22,
inciso I, alínea 9," c/c o art. 4 2 , do Anexo 1 do Decreto n . 761, de 19
de fevereiro de 1993, tem por finalidade:

1 - coordenar e desenvolver as atividades concernentes a re-
lações públicas, preparo e despacho do expediente pessoal do Ministro
de Estado, além de prestar assistência em sua representação politica e
social;

• /I - acompanhar o andamento dos projetos de interesse do Mi-
nistério, em tramitação no Congresso Nacional, em articulação com a Se-
cretaria de Estudos Legislativos;

III - providenciar o atendimento às consultas e requerimentos
formulados pelo Congresso Wacional;

IV - providenciar a publicação oficial e a divulgação das ma-
térias relacionadas com a área de atuação do Ministério;

V - desenvolver outras atividades que lhe forem cometidas
pelo Ministro de Estado.

CAPÍTULO II
Organização

Art. 2. O Gabinete do Ministro tem a seguinte estrutura:

1. Assessoria de Comunicação Social
1.1. Divisão de Relações Públicas

• 1.2. Divisão de Imprenso'

2. Assessoria de Assuntos Parlamentares
2.1. Divisão de Atendimento Parlamentar
2.2. Divisão de Acompanhamento e Controle

3. Coordenação Geral de Articulação Técnico-Administrativa
dos Direitos da Pessoa Humana

4. Serviço de Apoio Administrativo
4.1. Seção de Protocolo, Recepção e Triagem de Documentos
4.2. Setor de Atividades Gerais

5. Serviço de Apoio Técnico
5.1. Setor de Análise
5.2. Setor de Elaboração de Documentos

6. Serviço de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
6.1. Seção de Apoio Orçamentário e Financeiro
6.2. Seção de Material e Património

Art. 3 . O Gabinete do Ministro é dirigido por Chefe de Gabine-
te; as Assessorias, por Chefes de Assessoria; as Divisões, os Serviços,
as Seções e os Setores, por Chefes, cujas funções são providas na forma
da legislação pertinente.

Art. 45 O Chefe de Gabinete e os demais titulares serão subs-
tituídos, em suas faltas e impedimentos eventuais, por servidores por
eles indicados e previamente designados na forma da legislação especí-
fica.

Art. 52 A critério do Ministro de Estado serão designados, no
Gabinete, responsáveis pelos assuntos particulares e pela elaboração da
agenda do Ministro.

CAPITULO III
Competéncii das Unidade. Organizacionais

Art. 6 5 A Assessoria de Comunicação Social, órgão setorlal do
Sistema Integrado de Comunicação Social da Administração Pública Fede-
ral, compete planejar, coordenar e promover a política de comunicação
social no Ambito do Ministério da Justiça, em consonância com as normas
e diretrizes emanadas do Sistema Integrado de Comunicação Social.

Art. 7 . A Divisão de Relações Públicas compete:

I -,formular planos, programas e projetos de comunicação
social, a serem submetidos ao Titular da Pasta;

II - executar as atividades relacionadas com a divulgação de
publicidade oficial é institucional, bem como providenciar ou verificar
a elaboração e distribuição de material de propaganda;

III - promover a realização dos processos licitatórios que
visem ã contratação de agências e agenciadores de propaganda para a di-
vulgação das ações institucionais do Ministério da Justiça;

IV - submeter os editais de licitação à apreciação da Asses-
soria de Comunicação Institucional da Presidência da Repdb/ica, anda
aprovação da Consultoria Jurídica deste Ministério;

V - supervisionar, organizar e executar as atividades rela-
cionadas com o cerimonial do Ministério;

VI - elaborar e supervisionar a programação de contatoS, de
solenidades, de comemorações e de eventos;

VII - planejar, coordenar e empreender a realização de even-
tos sociais, culturais e políticos de interesse do Ministério;

VIII - promover, orientar e acompanhar reuniões, encontros,
simpósios e congressos de interesse do Ministério;

IX - preparar e expedir convites para cerimónia. do Ministé-

Art. 8 5 À Divisão de Imprensa compete:

I - apurar, redigir, editar e difundir matéria e noticiosos
de interesse do Ministério;

II - organizar e supervisionar as entrevistas concedidas à,
imprensa pelo Ministro e demais autoridades do Ministério;

III - manter contatos com jornalistas credenciados junto ao
Ministério, bem como com os órgãos da imprensa em geral;

IV - acompanhar o noticiário das principais publicações, se-
lecionar a matéria e elaborar a resenha dos assuntos de interesse do
Ministério, colocando-a à disposição de suas unidades;

V - realizar, mensalmente, análise da atuação do Ministério
calcada nas matérias selecionadas;

VI - organizar, difundir e arquivar matérias selecionadas,
material fotográfico, de vídeo e de Audio de interesse do Ministério;

VI/ - manter cadastro atualizado de autoridades, de jornalis-
tas e de órgãos de divulgação de todo o Pais.

Art. 95 A Assessoria de Assuntos Parlamentares compete, em
permanente articula0o com a Secretaria de Estudos Legislativo., acom-
panhar os assuntos de interesse do Ministério no Congresso Nacional,
bem como coordenar oatendimento às solicitações dos parlamentares con-
cernentes às atividades do Ministério, .

Art. 10. À Divisão de Atendimento Parlamentar compete:

I - providenciar o atendimento das solicitações formuladas
por parlamentares concernentes às atividades do Ministério;

II - contatar os órgãos do Ministério, com vistas ao atendi-
mento das solicitações formuladas por essas autoridades;

III - desenvolver outras tarefas que sejam necessárias ao fun-
cionamento da Assessoria.

Art. 11. A Divisão de Acompanhamento e Controle compete:

I - controlar as informações solicitadas por parlamentares
sobre matérias da competência do Ministério e os documentos relativos à
Assessoria;

II - manter acompanhamento das solicitações formuladas à As-
sessoria;

III - desenvolver outras tarefas que sejam necessárias ao fun-
cionamento da Assessoria.

Art. 12. A Coordenação Geral de Articulação Técnico-Adminis-
trativa dos Direitos da Pessoa Humana compete prover os serviços de Se-
cretaria Executiva e de Apoio Administrativo do Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana,

Art. 13. Ao Serviço de Apoio Administrativo compete desempe-
nhar as atividades relacionadas com a administração'de pessoal do Gabi-
nete do Ministro, bem assim coordenar, orientar, controlar e executar
atividades gerais de apoio.

Art. 14. A Seção de Protocolo, Recepção e Triagem de Documen-
tOP,cOMPete;
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I - receber expedientes, analisar os assuntos e encaminha-
los aos setores competentes;

II - executar os trabalhos de datilografia, reprografia e ar-
quivo de documentos;

III - providenciar a expedição ou publicação de expedientes e

Art. 15. Ao Setor de Atividades Gerais compete,

I - preparar, controlar e encaminhar freqüência dos servido-
res lotados no Gabinete do Ministre, bem como dos requisitados;

II - controlar, conferir e encaminhar as programações e noti-
ficações da féria. e de rescisão de contrato de trabalho;

III - providenciar expedientes sobre .ubstittiições de dirigen-
tes e de apresentação de servidores;

IV - encaminhar à publicação os atos assinados pelo Ministro
• demais dirigentes do Gabinete;

V - orientar, executar ou coordenar os trabalhos de repro-
grafia e telex do Gabinete do Ministro;

VI - prosover e controlar, articulando-se com a unidade cor-
respondente da Secretaria de Administração Geral, a execução das ativi-
dades de portaria, copa, tranaporte, vigil&ncia, conservação e limpeza
da. dependências do Gabinete.

Art. 16. Ao Serviço de Apoio Técnico compete desempenhar as
atividades relacionadas com o registro, controle, análise, parecer,
distribuição de processos, documentos e correspondências destinadas ao
Gabinete ou dele oriundos.

Art. 17. Ao Setor de Análise compete proceder ao acompanhamen-
to e emitir pareceres nos processos administrativos que tramitarem no
órgão e realizar estudos e levantamentos com vistas a subsidiar os tra-
balhos da Unidade.

Art. 18. Ao Setor de Elaboração de Documentos compete elaborar
minutas de exposições de motivos, avisos ministeriais, oficiou, memo-
randos e demais expedientes de interesse do Gabinete.

Art. 19. Ao Serviço de Execução Orçamentária, Financeira e Pa-
trimonial compete desempenhar as atividades relacionadas com a execução
orçamentária, financeira e patrimonial do Gabinete do Ministro.

Art. 20. A Seção de Apoio Orçamentário e Financeiro compete,

/ - elaborar a proposta orçamentária do Gabinete do Minis-
tro; bem como providenciar a obtenção de créditos adicionais;

II - elaborar • programação financeira do Gabinete do Minis-
tro • acompanhar • sua execução; •

III - providenciar a concessão de suprimentos de fundos e
acompanhar a sua aplicação e comprovação;

/V - providenciar a concessão de diárias e a emissão de pau-
esgana.

Art. 21. A Seção de Material e Património compete,
•

I - adquirir, requisitar, receber e distribuir os bens mó-
veis necessários ao funcionamento do Gabinete do Ministro;

II - zelar pela guarda e manutenção do material permanente,
providenciando sua substituição quando neceesário;

I/I - inventariar oa bens móveis sob a guarda do Gabinete;
IV - requisitar, receber e distribuir o material de consumo.

CAPÍTULO IV
Atribuições dos Dirigentes

Art. 22. Ao Chefe de Gabinete_incumbe,
. ..

/ - coordenar, orientar, dirigir e supervisionar as ativi-
dades do Gabinete;

II - coordenar os serviços referentes A segurança do Minis-
tro de Estado;

III - assistir o Ministro de Estado em seus despachos;
IV - subsidiar o Ministro de Estado em seus pronunciamen-•

tos;
V - auxiliar o Ministro de Estado no encaminhamento de so-

luções de problemas de caráter politico-administrativo;
VI - manter contato com órgãos ou autoridadeà, em nome do

Ministro de Estado;
VII - representar o Ministro de Estado, quando designado;

VIII - orientar a organização de documentos a serem levados
pelo Ministro de Estado para despacho com o Presidente da República;

IX - autorizar a publicação ou divulgação de informações de
interesse do Ministério;

X - examinar, instruir e despachar os expedientes ofi-
ciais;

XI - propor ao Ministro de Estado a designação e dispensa
de ocupantes de funções de confiança, bem como de seus substitutos
eventuais;

XII - distribuir os servidores lotados no Gabinete;
XIII - aprovar a escala anual de férias dos servidores do Ga-

binete;
XIV - aprovar o plano de desenvolvimento de recursos humanos

do Gabinete e indicar servidores para participarem de cursos, treina-
Montai e outros eventoa;

XV - determinar a instauração de sindicância;

XVI - baixar atos administrativos e expedir instruções de
serviço;

XVII - apresentar proposta orçamentária e programação finan-
ceira do Gabinete e ordenar as suas despesa.;

XVIII - apresentar ao Ministro de Estado relatório das ativi-
dades do Gabinete;

XIX - coordenar a elaboração do programa de viagens do Mi-
nistro de Estado, promovendo os meios de sua execução;

XX - praticar os demais atos necessários à consecução dos
objetivos de Gabinete.

Art. 21. Ao responsável pelos assuntos pertículares do Minis-
tro de Estado, designado nostermoo do Art. 5 . deste Regimento Interno,
incumbes

I - receber e classificar a correspondência particular do
Ministro de Estado;

II - subsidiar e preparar as minutas da correspondência par-
ticular, responsabilisando-se por sua datilografia e conferência;

III - organizar • manter atualizado o arquivo particular.

Art. 24. Ao responsável pela agenda do Ministro de Estado, de-
signado nos termos do Axt. 50 deste Regimento Interno, incumbe,

I - receber, analisar e processar solicitações de audiências;
II - preparar e submeter ao Ministro sua agenda diária.

Art. 25. Aos Chefes de Azeesaoria incumbes

I - assistir o Chefe de Gabinete nos assuntos afeto. 2, área
de competência da A...seria;

I/ - coordenar, dirigir, supervisionar e controlar as ativi-
dades da respectiva Asseesoria, mantendo o Chefe de Gabinete informado
sobre o andamento doa trabalhos;

III - identificar as necessidades e propor treinamento e aper-
feiçoamento dos servidores da Assessoria;

IV - baixar instruções de serviço no âmbito da Assessoria;
LV - encaminhar relatórios de atividades.

Art. 26. Ao Coordenador-Geral de Articulação Técnico-Adminis-
trativa dos Direitos da Pessoa Humana, incumbe,

I - organizar e manter as atividades administrativas do
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana;

II - orientar e controlar o processo de arquivamento de cor-
respondência, de catalogação e de divulgação dos ato. do Conselho;

III - secretariar as sesaões e assinar, com ó Presidente, as
respectivas atas;

IV - preparar os expedientes do Co/egiado;
V - organizares expedientes e a ordem do dia das sessões;

VI - lavrar termos de abertura e de encerramento dos livros
de atas e de presença dos Conselheiros, de protocolo e de registro de
atas com resoluções, rubricando-os e mantendo-os sob sua guarda;

VII - expedir certidões;
VIII - elaborar e encaminhar o relatório anua/ de atividades;

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuídas.

Art. 27. Aos Chefe. de Divisão incumbe:

I - coordenar, dirigir, orientar, supervisionar e acompanhar
os trabalhos da unidade;

II - realizar estudos com vistas a subsidiar o Chefe de A.-
sessoria em teus despachos, decisões e pronunciamentos;

III - representar, quando designados, a autoridade superior;
IV - sugerir a racionalização de métodos de trabalhe;
V - elaborar planos e programas de trabalho;
VI - fornecer dados para elaboração da proposta orçamentária

e da'programação financeira do Gabinete, bem como do relatório anual de
atividades.

Art. 28. Aos Chefes de Serviço, Seção e Setor incumbe supervi-
sionar a execução dos trabalhos das respectivas unidades."

CAPITULO V'
Disposições Gerais

• Art. 29. Fica o Chefe de Gabinete autorizado a baixar os atos
administrativos necessários b observancia do presente Regimento Inter-
no.

Art. 30. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação
do presente Regimento Interno serão solucionados pelo Chefe de Gabine-
te.

(Of. 09 152/94)

SECRETARIA. EXECUTINTA.
DESPACHOS

Em 26 de setembro de 1994

Unidade Gestora: Imprensa Nacional
Processo número: 08040.00001226/94-01
Objeto: Contratação direta para prestação de serviços tecnicos referen
tes ao Curso de Especialização em Administração de Recursos Humanos pa
ra instituições 	 Públicas, no periodo de 26 a 30 de setembro de 1994
Contratada: Escola de Administração e Negócios - ESAD
Valor: R$ 5.850,00 (Cinco mil, oitocentos e cinqüenta reais)
Reconhecimento: Inexigivel a licitação. Autorizo com respaldo no arti
go 25, Inciso II, combinado com o inciso VI do art.13daLeln 5 8.666/95

ARO CíCERO DE MORAES RIBEIRO
Diretor-Geral da Imprensa Nacional

Ratifico à vista do parecer da ConsultoriaJuridica(NOTACJ-N. 826/94)

Teto PEREIRA DA SILVA
Secretãrio-Executivo.
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