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C MIKI3TR0 LE ÍSTADO DA CUUTURA. no UBO

de

ias atribuições. REiOLVE
t

• Republicar o fle-;ir«.nto

Int

• da Coor-

denadoria <)e Assunto* Parlasentarea. aprovado pela portaria Ministerial

n» 65. de 25 3» )ulha de l«»e>. publicado no Dlano Oficial de 29 3eguiQ
te. por ter sai-lo cos incorreções•
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DE

ASSUSTO*

CAPÍTULO

PASLAMCVTARES

I

MTVlítZ* E riKALIDADE

Art. 1»

- A Ccordenadoria do Assur.tus P.irUmeniaríB.uni

dade aubordinada diretamente jü Ministro d* Estado, trtn por í inalidade

planejar, coordenar • ocoapir.r-.ar o relacionanento do Ministério

Cultura eco o

da

Poder Legislativo.

CRCAKIZAÇXJ

Jttt» 3* - A Coordenadona de Assuntos
sen a

Parlamentares

1

estruturai

leçu

1 -

Divisão de Análise L-Tislativa;

3 4 -

Divisão da Infcr»iç.:ea Parlanentaies;
Serviço de Apcio Administrativo;

2 - Divisão de Kelações^ Ir.termu.tucionai»

Art. 3* - A Coordenedoria de Assuntoi Parlamentares auri

dirigida por um Coordenador, ia Oiviacei e iervicoj por Cr.efe. cujos

canoa

e funções

serão fcrovidos na íerma da legislação vigente.

Art. 4* - Os ocupantes dos cargos mencionados no artigo'
anterior serão substituídos en suas laitas e impedimentos, por servido

r«e por vier indicados e prevtaaentc dtsiçnadcs na !oru ii legislação
pertinente.

CAPÍTULO III
COMPETÊNCIA

.\rt. 5« - A
mover e

coordenar a

' l n - t v i - de

mediante solicitação e

DAS UNIDADES

Oivisio de Análise Legislativa compete pro
careceres

iTonun-rianorto dca

'ct.tr materi*

laaislativA

órgãos «in^ulAdci ao -iniatç •

rio. assim COM analisar os oro^etos «a lei e proposições de quaisqjer
natureza, cm andamento no Cc.iqresso Nacional.

A-t. '<* - * Tivisão de

Delações

Interinwtit ucionaia.oa-

peta

llentiflcar e acompannar a* Fropoa;;â-* -ie interewe üc Ministé

não

aí Kin.Merio, e prumovt-r o inciBinnj^nto e a*:nmpaiinnE.«rit'> «Ias wo

rio no Conqresno Nacional, oi m coao e* ur>i*^a e ent idides vincu.a'io«

e

licitações do Poder teaislatltfo

Art. Ti - X Divisic de

tnfcrmaçõVs earla-entares cempate

eUMtar dorumento* e relatórios .» "r"» rOrnaCllta aci per ioment ac«i

par- ••Clarãoircnf.s
fornecer

de cataria uv

subsíoiostrrre

ájjuri K

Una*

do

H

iit9<intOfl •«

eu truniin co» t *r 1 J "ema
Jl IV. C3í|í-l»

*'

j>. • id.-.Jt-a do .ip-io

vo

i t-.»i.i..t i.

tv i - ' j ' i i r u J

. ;< aflito ti,

..o

«mimaria • Oes •irqèd
da lutem d* Sarviç**!

e

•»•

fio«I

.--iiorial'

•-;

>pItvU

:•

ArftlüUlCÕEJ
Ari.

Jpntiet

%i -

Ao

WS l>IK! .fNTV.»

»oi-ÍCT*d<»f -r As«u •—

1

-

assessorar

o

i'«'i*"-.wr

Hjniairo de

Estado m-e

n

auntos lelativos ã traetiaçáo e tti«ll«|
de sUtârte legislativa: de

intereote <io

Hinistèrio;
2

-

coordenar

o

acompanhamento •

relaciona

nento do Himati-rlo com o Podor Legisl]
tlv
3

-

orientar

•ma

•

coerdenar

legisla*-iva

itação d- eia

«

prol

10 a

gêos e erttidadce vinculados

0£

fUr.aat*-

no;

4

-

promover o encaminhamento,

ao CaBinri»'

Civil da Prrmdêneii da Republica.
c-areceres » auMÍdlQ* r-iativas a

de
trn

jetes d* lei d»* interuane doHiniatêr 10;

5 -

dirigir,

orientar « coordenar o

'Iere"i-

6

denadoria:
assinar ss eip«dientes relstivss a

penho dia tarefai de »:oir,[>etênci» daa di
ftrentes unidades coeponentes da
•

Coor.
i-;

runtos «• coopetência t!a Coord^njdoria;
7 - desea.pef.har outras atribuições qun
lhe
•e]a» •-••- i';--.'i pelo Ministro da
Cs.
tado.

Art. 10t - Ao Chefe da Divisão de Análise
coapnte a

LcfiialatWa

elaboração d>* prnr.uc í-uientos doa órgaua interessados bea cceo

de raapeata* às ínturpelações e pídidon de iníormações oriundas
Podar

do

Legislativo.
Ar-..

tionaia

II*

•

Ao Chefe da P i v

incunt-» deíinir oa proí»aiormoi

tran.toção no Congri-sro Nunor.al de pro je
quaisquer niturna do Ministério.

ao da Relações
c»j"jrini

s

de

proposições

de

de

J

"n r

^\ r

J

J
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ao c o n t r o l e
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CAPlTClO

V

OISPOSIÇOZS CERAIS
Art.

14* - O. caso. ca

2S..2 ^!E2.2!ir~"•«—-WSÍSS pTír^Mi
—

SECRETARIA GERAL
PORTARIA »t GOõ DC 02 DE OUTUBRO

DE 1904.

0 SCCRKTARXO-CBRAL DO HITtlSTCfllO DA CULTURA.
uno da» aua» atribuições a atendendo a detarainaçôos do Csuo. Sr.

no
Hi

matro da Catado da Cultura.

1 ~0 dia 5 da novembro, initituído por lai -OIA hACIONAI. DA CUtTVRA.

air* coseaorwdo polo Minietário da Cultura segurtd? programa a aer ala,
borado por Ce*.asso Capaciai ceapoata da forca aaçuintet

a) 1 - Reprasentant* da 3«cretaria-Car«l, que aorá aeu Coordenador;
bl 1 - Representante do Cabinata do Ninistro;

V$^>

c) 2 - Reprasencantas da Coordenador.a da Conunicação Socail,

sendo

ua dolaa o Seeratãrio executivot

d) 1 - Representante da eada órgão vinculado ou auparviaionado

paio

funiatario;

e) 1 - Raproaantanta da 5AC;
fl

1 - Representante da 3PHAK.

2-0 Coordenador da Contasão solicitará ao Parus Nacional da
tsfios de Citado da Cultura a indicação do representante para
gr.-t.

.

Sacrainte-

coso meabro, a Comiasão.

-ate a Secretaria d* Planejamento da áccretaria-Jeral fornecer

'.-im.ssao a;-o;o t«-cr.teo *«<-<•*., ír io ã elaboração da pra^raoaçào a
fl«*-:utar.a b#o <-0»o a sua otcaocntaç.io.

a

ser

* *.* Cot.,3tfl4, «-«raTinhará .70 saeratána-Gtral. para a aupsricr «prowçjo de. *«-nistto d- lutado, até o d*.» li

•ia programação objeto de su.» constituição

'
>to corrente
ste».
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