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Vil - eeseteorer •• unidades orgsMsecloneis do Ministério'

ha elaboração 4a manuala d* Inelrwooee, de •••viço» • procedlaentoe d*
crabeiboi

VJU - produtlr o* ducumenioa boato»* voltedoa pare orl*v»t*

çèo • etmpllficaçáo do trabalhe.
Ari. IT - 1 secretaria da laformática_eompatoi
I - assegurar oa eerviços tscnicos da informática, eata-

^lstlce a mlcrofllmaaam. no Ímslto da admira atração cantral do NinUtaclo
• coordenar, orlançar a eupervieioner aa eçoae deeenvolyidee paloa *f
aáoe a antidedee do MinC na áraa da informática, eetlmulendo a «atra
ção a el*aorção da novee tecnoltiflUe. da ineumoe a da cooponentee,equipe,
mantos, programas a serviços.

Jkrt. !• - * Coordenedorla da planejamento da Informática compmtei
I - «laborar a coordenar a laplamantação do plena]am*n

to global da informática do «iftC aa articulação com oa órgaoe setorUl*
da planejamento • cantral da Informatlcai

v
*
II - propor dlretrltes, noraai a critérios para coopera- .
CÍ4> técnica a eeslstéacia financeira, na ira* da informática.

III - pieete* eeelalénCle ãa unidedaa do MinC na elabora- #
cio • detalhamento da plano*, programaa. projeto» a atlvldadaa. «a ara*.

a t» orma

i^ ^ tiáborU 0 n^no Uratox da Informática»
V • controlar a avaliar a execução doa planoe a progre- ;

•aa da informática do minC • propor a adoção da provldénclaa relativas .
1 eua reformulação ou adequaçãoi
VI • pronuaciaf-aa aobra aa proposta» da contratação da
aervlcce tacnteoa dé Informática, .boa como da aqulalçeo da equlpemantoa.

da processamento da dado* doa órgaoe o entidadea do "inÇi
VII - proaovw a administração da baa» da dadoa do MinC,
com o objetivo da conaolidar * alatana nacional da intoraaç oaa cultu- .

TSlai

vill - desenvolver outras atlvldadaa ralaclonadaa com a sue-

área da atuação.

Xrt. 1» - * CoordanadorU da Serviços da Processamento da Dadoa.
I - coordenar. supervisionar a orientar oa aarvlçoa da

rrocaaaaMnto da Dadoa das Cuidada» a Múcleoe da inforoetlea do MlnCi
II - preatar aaaiatâncla técnica e aaaaourar oa serviços
t aet. leoa da informática do MlnCl
_i.d,
^^^a*

III - aatai>alacar noroaa a padrões da informática, segundo,

dlretrltes do órgão cantral do tlataoai

.

IV - acoapaAhar a avaliar a definição de» aiatmmaa da In

formecõee do midjCi

V - colaborar na elaboração do plano do ação para o de

senvolvimento da recurso* huaaao» na áraa da inforoátlca do Ministério.

vi - desenvolver oulrss atlvldadaa ralaclonadaa com au»
áraa da atuação.
art 20 - & CoordanadorU da Estatística da Cultura, coapate.
I - alabor ar o flano Dtrator da Infomaçoee • Estatlstl

II - prestar aaaiatâncla técnica a eesoqurar aa «ststSetl

caa nacaaaãriaa ao desenvolvimento daa atlvldadaa do fUnCi
III - colaborar, a» âmbito nacional, cca o levantamento da

dadoa a informacôe» estatísticas, oa articulação oom o óiqao ctn«âl do
alataaa nacional da eatatletlcei
.
IV - colaborar na divulgação a dleaoalnaçao da dadoa aa

V - coordenai ot programae da cooperação técnica na ãraa
ia tratamaato da dadoa • inforaeçõeej
VI • nrrr**"* a supervisionar programa» ralatlvoa a ml
c m

f 1 lmafl ea •

VII - daaanvolvar outras atlvldadaa ralaclonadaa com au*
Irea da atuação.
Xrt. 31 - %, Secretarie da ftalaçoaa Inatltucionaia coapatoi
I - Idantlflcax, programar, daaanvolvar a coordanar aa

«tlvldadaa da ralacloaamanto cntxa o Mlnlatãxto • Inatltulçõaa publica»
ou prlvadaa, naeionala, intamaelonaia ou aatrangmiraa «jua atuem no cam.
po cultural.

Xrt. 22 - k Coordanadorla da Ralaçõaa Intamaelonaia compatai

I . psrcielpar da formulação a oxacuçáo daa dlratritaa
da política braallalra. am ralação ao» organlaooa intamaelonaia a aos
dlfarantaa palaaa, ao oua cone»roa ã ara* da culturai

II - acompanhar a avaliar asa articulação cca oa demais aa

teraa do mlnlatãxto. projatoa qu» anvolvam coopaxação tâenlca intama-

'clonal. buacaodo muimliar a atlllsação dastm eooparaçaoi

III - participar da naoociaçòaa •eoaômlco-f Inaneairaa com
^rganlaaos Internacionais, agioclaa bilatarais, « com outro» palaaa,
ou» envolvam recursos para a áraa da cultura)
IV - fornecer apoio técnico ao» reprsaantantaa da dalaga

çóae braallalra» am CBafarâncla» e reunlòee internacionaia. aaau» como
participar da elaboração a execução da programa» para mieaoaa ca visi
ta êo Sraslli

V - coordenar oa trabalhos da definição da posição do
Ministério para aa oegoclaços» no âmbito daa Comissoea *U»ta»;
VX - proBovsr, em articulação com o NU* a divulgação no
eatarior da aaparlêaclas brasileiras no campo da cultura.
Art. » - A caordanartnrla do Cooperação Xotar setorial compete.
I - criar macaoÍamos da interação oom aa demete frecre-te •

rias a órg'eoe do •Uaistário tamdo aa vi ata aua atuação ooordmnada •

Karaoaloaa. que aa tradusa numa política coetuai
11 - articolar-ae oom outros Mini atar loa a domata loatl

tulçõaa públlcaa afim*, am ai vai fadarei, estadual ou munlclpal.vlaandd

•»t«ba laçar cana ia da Informação cooperação técnica a dasonvolvlaanto

da projatoa iot«setor laia i
SSS - rnsAtar oontacto oom instltulçooa privadaa buacando '
. ormaolaado om cooperação, laclulndo
captação da
Club

' aatabolacar um aUt<

IT -

facilitar a acompanhar o apmrfaiçoamano» •

laatru-

aaatsçmn doa «nas ataa» ma irmã da cnltoxmi
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'«!*•' I«l» • ni-uK.» ir»i«i i*Tor isls. U* como pnutuvtr a Inieqreçáo a
<-u*J|«-r.%av lécmta nvcrssâi Ias snlre cs óf.jãoa e entidades anvolvldaai
li - ACom|>an]>ar * avaliar • execução doa convênios e oon

trame fnaado» p*lo Mlniattrlu da Cultura, rala Livos ao» programas

itpecials a

prole*os interseiorlelsi

111 • apoiar s Secretaria Geral no acompanhamento a auper
visão doa projetos setorisi» e atlvldadaa daa aecratarlee-fte a da õi
qaWe vinculado» do MinC.

A/t. 10 - A Secretarie 4a Orçamento e Pinançaa compete a prepera

ç ao 4o oi*e->onto anual • pi uri anual de Hir.lstário, sua consolidação
e alterações, ob*+rvando o cumprimento daa técnicas a normas federele

de prpqremeçeo orçamentária e financeira) o acompanhamento da execução
doa orçamentos de (orna a auiieidlsr a» decleôee do &acretárlo-G«rel, a

a consolidação dos cronogrsmas d» desembolso, a acompanhamento e compa

tlbltlsaçãu da execução financeira.

Art. 11 - A Coordenadoria da Programação Orçamentária cvnpetei
I - coordenação do processo da preparação daa propostas
orçamentarlae doa órgão» e entidade» do Ministério,

11 - análiee a conaolldação da programação orçamentária da» Unidade» do Mlnlatérloi

III - ertáliaa. Observando o cumprimento da leqlelaçáo eape
clflca. doa orçanentoa prónrtoe doa órgãos a entidade» do Mlnistérloi"
IV - preparação do» plano» da aplicação dae doteçõee glo
balai

V - anal ia* a processamento dos pedidos de créditos adi

cionais daa Unidades do Ministério s saram submetidos â apreciação do
Secretirlo-Gcral.
Art,

A Coordenador1a da Programação PInaneaira competei
I - analisa dos erenogramea pare laia da desembolso dos

13

Õrgaos e entldedee do Ministério e elaboração da progsamaçao financei
ra de daecnboleo do Minlstérioi

II - ecoapannemento. avaliação a aperfeiçoamento da eaecu
ção da programação financeira.
III -

controle do ingresso de rseursos ordinário» a vincula

dos ea contas gerais do Ministério da Cultura.no pais ou no exterior.aj
segurando a rápida trnitação doa rmureoa para aa omtae doa órgão* executores.

/ÊÊ\

IV - rvnjtenção do registro das infnrnscõoa sobra os f inanclaman
toa roalitados. en curso, ou ca fass da negociação, bem como atuellsa-ção doa ca leuloa de custos de a-tortlieçáo a encargosi
V -

desenvolvimento da cutra* atividades relacionadas

com a sua área de atuação.

Art. 11 - A Coordenedorla d* tatudoa Oxçaaontários e financeiros
conpetei

I • real nação d* estudos e análises de caráter geral ou
eapeclfleo. coa base es informações orçamentárias s financeiras relati
vas ao Orçamento da União, do Ministério e entidadaa vinculadas, das
Unidades da rederação e outrasi
II - real Ilação de estudos coa o propósito de subsidiar
aa decisões sobre alocação do recursos entro aa Unldados Orça^entáriaa
do MlnlatériOf

III - accnpanhamento da siacução flslco-financelra doa or
comentos do» órgãos e entidades, com o propósito de subsidiar a aupervl
são ministerial sobre o aesopenho dos ceteos,IV • desenvolvimento d* estudos voltados pare o apertai*

çoasento dr sietcaa e do processo orçaoentárlo do Ministério:

v - prestação de consultoria técnica ia unidades erçasen

tinas nas áreas de atuação da Secretaria*
Art. H * A Secretaria da Modermtsção Administrativa coapate:
I - desempenhar as atividades relativas a raclcnslltação
• ao dveenvalvinonto da orqanlsaçào e dos sistemas e métodos adolnlstra
tlvo*.

Art. 1S - A Coordenedorla de Anilla* Organitaetonal coapetei

I - pronover oa «••fidos necessários para o aconpanhsnen
to a e avaliação daa sudançaa anoientais que poaaaa ensejar ajustaamntos organiiaeionala:

II - identificar aa dlsfunções da estrutura organizado
nal doa ilitoui adniniatrativos existentes, propondo a» oedldae que~eo
fnercB neceaaárias á aua correção;
III - fornecer indicadores para política a dlretrliea de
desenvolvimento de recursos rturunes do Ministério, «a articulação com
oa órqãos ccnpetentes:

IV - analisar, ei* articulação coa a Coordenedorla de Orqa

nitaçáo do Trabalho oa projetoe de reorganltaçeo adalnlatrativa doa ór~
tjioe a entioauee do Ministério.

V - deeenvwlver ações coc viatas á adequação da eetrutu
;a orgem racionei do Min.»tério «oa objetivos a dlretrliea aetorlaia f 1
«-daa:

?l - c i u i f . t i r n^rnas * padrões de cr<;amiacã? e de ave
..ação vf^ai.iaciw.ai doa úr-».e • t.iti-j-c» do Ministério.

/0^

Art. 14 - A Coordenedorla d* Organização a Análise do Trabelr.o coa
petei

! - pronoibior-ar aeios tecnolõqlcos neceeeárioe â atoall

ração pvrrervente dca métodos e processos de trabalhei
.. - proceder eo exame aiatanãtlco das funções, rotinee.
métodos e prccecimento» de trabalho para a f o mal ação de propostas vi
sando á maior eficiência e oficãcia ca orqamsação;
III - <i'.ati.cctr -tornas » parâmetros para ut li nação re
cional doa recursos ad-*ir.i»trativo». materiais a humano» do Ministério
e

das u"..deoes soo aua supervisão;

IV •

de

identificar as deficlénciaa doe eiatomaa e métodos

funcionamento oa ministério v propor aa correcõee que »e

fliaram ne

cesssriaa;

V - fornecer dadoa para o dlaenaionamento dos recursos
*iwaanc» t.*C»a»irlos ao funeiorama-nto das diversas unidades organlaecio
«eis do Ministênoi

VI - elaborar a anallear formulários o impressos para oa

órgãos do "mistério, bem como resultar estudos relativos á distribui
rão e jso racional do asneiro flalcoi
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- [txrtJOBr a-ra-Líl-j» i-aia * .*.f-aa da iluau. a ,*.«—j ai lAKaTSMÇWai a

arrvB prvmtMae i-alí> Ministro aa .-.>»irua Jjliclario • itvju laUvOi

III - aUuxrar MnüiMi^uao .*. nnttata. »u.*wiio • <>u<iu» .í*rt-iu-.-nuje
•ia \rm âPfataa <*. Hinia<uiio.
que

*a-.-v*l«ia

r. -**ltir v*-^»i«* aVâaTl ptUWtaji uTMliuuUm OuUnn«-—- Nacional.

a ejua-m da úamultiria ,\ulilica.

v - uhesunar e ilauru eiunTujtu» a pn>JmUi <* 1*1, .Wtvio», n«A•.!-••..

•

o

stOS elWUauaiJvs

VI - ...,-.;

:.-••••.

f-a-a*» lar O caec. avaU-la»

.-• axTlSir OI»uii^*a» ou in

-..--.í-ULT -nUílc*,»-. r « w i u a, ecua-mnu. .»- instr-rar*,- ....*.e ,au^«*r;,.«iau**:«ü «ao KiiUaiáxiOi
.'II - orientar a -...-:•

.
oa dirUjantee . - Caie» e MiuJrva^ .V. rtirua-

•.irio tf" q\a-au«i» da naua-eia Juildlcai e.
VIII - .k—«ivoi«r ihvH»!» iUvUUiv iPla^Oia-iAleia ar sua *it.a «v- atuação.

Art. ttf - Urrmta ã CaxdruUU oa InicaTrw.i-e Jjuciel*.

• - cetalogv e teits aa |x£Uca,ua .riwwiua a ImqUUçab a
•-.•>--.;•

juria

Oa intawmses da CoTaruiujria JJlrtirai

II - DtDJBiaànT e

mantaa auxiliados ertauArloa e !nrjji.« **• .*ms.a—

cij naclí**val e l/.tameciar.al ata matéria de cultural

III - «xrpsmar o aalamanto doa falto» JjUcleia en que M)* i-mi»

%

•Juâo miaral. e que ae refira* ana lnuueeeas do Mlnlatórlo. djn*) ci«c:n aa autorldades txr»»taa«ea das aavoança» • d-clsóa» flnalai

IV - ouilenr a nxatldao de calculo» pare a «xncwçao de e-UTiçaa > açor .

... « uarmitmkm en •... .1— .

V - eonttülar o> praioa para a r•••»••

de 1/u*arrua? ••»

Jaciaõee e»*dae do MLíUstãrlo Ifelloo a do Polar Judldârloi s.

c«j ..-.r^rifwtto o»

VI - itoin-VT* ornais atividades relacianaias coa sua arma de ettieçao.

Art. 7o - Cunana ao Serviço de Apoio Administrativo coordenar, ontrolar e orl*r>
iat a ajajojcio daa atividades de apoio ã Coraeultorle jurídica oaxarreriin» a axwvlçDe

gerais. mmcaruirafU. pxeeoal. material e «—-...«.. orcammntárla a financeira.
Capitulo IV
Mi 11111 iti~»em do» larloantee
Art. en - >o Consultar Jurldlao lfo.i-.rm.

I . prmitaraaeletiáncle Jurídica ao Ministroda fartado;

II - dirlcir, ourtaanax. cclentar a m4.arvlaiar.ar a execução daa atlvlda
dea da Consultoria Jurídica, eeqirrt. aa dirrtnwa aranaóaa do Ministro de latsdo:

IXI - proscwTa elaboração de relatírlo anual das atlvUlmlae da consulto

"*

j/- praticar ceameia ato» inerentes ao aaaffdclo da auas atxUuloJsa.
Art.

W

-

1 coaraoriedarse e Chefe de Serviço inonr».

: - dirieSlr. aoortaanar. orlantar e euiaxrvialanar a ..-.-...•.

da» envida

II - auraanax «DÜr*iltar Jurídico oa planta de tx assino, taa comarela.
-,'riía de» atlvtdmia» daeanvolvldas,

Ul . Malatir o OrajulU-r Jurldloo en aea\s.um da »- an«wicu: e.

IV - pratlou oa dmale atoa iwoaaaárlo» ã oxaaacuçeo dtm d/jartJvce

da

iruoade.
CjsiIuiIo V

aaçCTlçôaa ú«aia

Art. 10 - A Qa-muitona -'urldíca poderá duiair-sa dira--a»v.Di as õr^ão» tuoai

r^jj . vinculado» ao MmisLèrtO. radiam. dMOiwioOU e^adiente. «"UlaaB asclAr*Ci?»tnto» nrcaeaãnos à instruçmo da proooestm suraMidoa a sua «xcaneçao.

Art. U - Ca catem o-lsao» e ae dúvida, eunuia»na aplicação d-) premente tvnvnn

.to mimmo aéreodlriaiedo» pelo Consultor Juridlco. '«! retoro»íJt A) Ministro

-v.

atado. Alulalo 1'Lzarxa K^uatro de Imtaüo da cultura
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