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Considerando o Parecer Técnico nº 089/2017-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.057378/2016-81, que
concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Portaria nº 834/GM/MS, de 26 de abril de 2016, do Decreto nº 8.242, de 23 de maio
de 2014 e da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela prestação anual
de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da União Hospitalar São Francisco, CNPJ nº 13.802.681/0001-53, com
sede em Campo Formoso (BA).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 29 de julho de 2016 à 28 de julho de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE

PORTARIA Nº 36, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2017

Altera o Anexo da Portaria nº 31/SGTES/MS, de 31 de outubro de 2013, que divulga a lista dos nomes e respectivos
registros únicos de médicos intercambistas participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE-SUBSTITUTA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 56, do Anexo I do Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016, e das atribuições pertinentes ao Projeto Mais Médicos para
o Brasil, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, do art. 1º, § 1º, do Decreto nº 8.126, de 22 de outubro de
2013, e dos arts. 6º e 7º da Portaria nº 2.477/GM/MS, de 22 de outubro de 2013, resolve:

Art. 1º O Anexo da Portaria nº 31/SGTES/MS, de 31 de outubro de 2013, passa a vigorar com as alterações constantes no anexo desta
portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIA BRANDÃO GONÇALVES SILVA

ANEXO

PROCESSO NOME RMS UF MUNICÍPIO
25000.195336/2013-03 LILIANA GONZALEZ CABALLERO 2901775 BA ITUBERA

PORTARIA Nº 37, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2017

Altera o Anexo da Portaria nº 376/SGTES/MS, de 23 de dezembro de 2015, que divulga a lista dos nomes e
respectivos registros únicos de médicos intercambistas participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE-SUBSTITUTA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 56, do Anexo I do Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016, e das atribuições pertinentes ao Projeto Mais Médicos para
o Brasil, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, do art. 1º, § 1º, do Decreto nº 8.126, de 22 de outubro de
2013, e dos arts. 6º e 7º da Portaria nº 2.477/GM/MS, de 22 de outubro de 2013, resolve:

Art. 1º O Anexo da Portaria nº 376/SGTES/MS, de 23 de dezembro de 2015, passa a vigorar com as alterações constantes no anexo
desta portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIA BRANDÃO GONÇALVES SILVA

ANEXO

PROCESSO NOME RMS UF MUNICÍPIO
25000.204412/2015-32 ALEJANDRO BARRERA REYES 4100897 PR G U A R A P U AVA

PORTARIA Nº 38, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2017

Altera o Anexo da Portaria nº 403/SGTES/MS, de 10 de agosto de 2016, que divulga a lista dos nomes e respectivos
registros únicos de médicos intercambistas participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE-SUBSTITUTA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 56, do Anexo I do Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016, e das atribuições pertinentes ao Projeto Mais Médicos para
o Brasil, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, do art. 1º, § 1º, do Decreto nº 8.126, de 22 de outubro de
2013, e dos arts. 6º e 7º da Portaria nº 2.477/GM/MS, de 22 de outubro de 2013, resolve:

Art. 1º O Anexo da Portaria nº 403/SGTES/MS, de 10 de agosto de 2016, passa a vigorar com as alterações constantes no anexo desta
portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIA BRANDÃO GONÇALVES SILVA

ANEXO

PROCESSO NOME RMS UF MUNICÍPIO
2 5 0 0 0 . 11 3 9 3 0 / 2 0 1 6 - 2 9 LILIANA RAMIREZ RODRIGUEZ 1700156 TO BANDEIRANTES DO TOCAN-

TINS
2 5 0 0 0 . 11 3 9 3 1 / 2 0 1 6 - 7 3 LISBETH OMAR TORRES 1700157 TO MARIANOPOLIS

PORTARIA Nº 39, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2017

Altera o Anexo da Portaria nº 57/SGTES/MS, de 5 de dezembro de 2013, que divulga a lista dos nomes e respectivos
registros únicos de médicos intercambistas participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE-SUBSTITUTA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. art. 56, do Anexo I do Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016, e das atribuições pertinentes ao Projeto Mais Médicos para
o Brasil, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, do art. 1º, § 1º, do Decreto nº 8.126, de 22 de outubro de
2013, e dos arts. 6º e 7º da Portaria nº 2.477/GM/MS, de 22 de outubro de 2013, resolve:

Art. 1º O Anexo da Portaria nº 57/SGTES/MS, de 5 de dezembro de 2013, passa a vigorar com as alterações constantes no anexo desta
portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIA BRANDÃO GONÇALVES SILVA

ANEXO

PROCESSO NOME RMS UF MUNICÍPIO
25000.217183/2013-54 GRISELL CALDERON GARCIA 5000261 MS CORUMBA

FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO

PORTARIA Nº 9, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2017

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE
GUSMÃO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 3º do
Decreto nº 8.911, de 22 de novembro de 2016, resolve:

Art. 1º Aprovar o anexo Regimento Interno da Fundação
Alexandre de Gusmão.

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

SÉRGIO EDUARDO MOREIRA LIMA

ANEXO

REGIMENTO INTERNO DA
FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO
CAPÍTULO I
NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E FORO
Art.1º A Fundação Alexandre de Gusmão - FUNAG, fun-

dação pública, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, ins-
tituída pelo Decreto n.º 69.553, de 18 de novembro de 1971, em
conformidade com a Lei n.º 5.717, de 26 de outubro de 1971, reger-
se-á pelo Decreto n° 5.980, de 06 de dezembro de 2006, pelo Decreto
nº 8.911, de 22 de novembro de 2016, e por este Regimento In-
terno.

Parágrafo único. A FUNAG tem sede e foro na cidade de
Brasília, Distrito Federal, e poderá estabelecer representações em
Estados da Federação.

Art. 2º São finalidades da FUNAG:
I - realizar e promover atividades culturais e pedagógicas no

campo das relações internacionais e da história diplomática do Bra-
sil;

II - realizar e promover estudos e pesquisas sobre problemas
atinentes às relações internacionais;

III - divulgar a política externa brasileira, em seus aspectos
gerais;

IV - contribuir para a formação no País de uma opinião
pública sensível aos problemas de convivência internacional;

V - apoiar a preservação da memória diplomática do Brasil;
e

VI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas
finalidades.

CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO
Seção I
Da estrutura organizacional
Art. 3° A FUNAG tem a seguinte estrutura organizacional:
I - Órgão de deliberação superior: Conselho de Adminis-

tração Superior - CAS;
II - Órgãos seccionais:
a) Coordenação-Geral de Projetos - CGP;
b)Coordenação-Geral de Administração, Orçamento e Finan-

ças - CGAOF; e
c) Procuradoria Federal - PROFE.
III - Órgãos específicos singulares:
a) Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais - IPRI;

e
b) Centro de História e Documentação Diplomática -

CHDD.
Seção II
Da estrutura dos Órgãos seccionais
Art.4° A Coordenação-Geral de Projetos - CGP compre-

ende:
1. Assessoria Técnica Editorial; e
2. Divisão de Publicações - DPU.
Art. 5° A Coordenação-Geral de Administração, Orçamento

e Finanças - CGAOF compreende:
1. Coordenação de Administração e Finanças - CAFI;
1.1 Núcleo de Tecnologia da Informação e Informática;
1.2 Núcleo de Passagens e Diárias; e
1.3 Núcleo de Licitação e Compras.
2 Divisão de Recursos Humanos - DRH:
2.1 Núcleo de Cadastro, Pagamento de Pessoal e Assistência

Médica; e
2.2 Núcleo de Legislação, Avaliação, Capacitação e Está-

gios.
3. Divisão de Administração - DA:
3.1 Núcleo de Contratos;
3.2 Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado; e
3.3 Núcleo de Protocolo e Serviços Gerais.
4. Divisão de Orçamento e Finanças - DOFI;
4.1 Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira; e
4.2 Núcleo Contábil e de Conformidade.
Seção III
Da estrutura dos Órgãos específicos singulares
Art. 6° O Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais

compreende as seguintes unidades:
1. Coordenação-Geral de Pesquisa - CGPE; e
1.1 Coordenação Técnica e de Apoio - CTA.
Art. 7° O Centro de História e Documentação Diplomática

compreende a seguinte unidade:
1.Coordenação de Pesquisas e Apoio - CPA.

Ministério das Relações Exteriores
.
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CAPÍTULO III
DA DIREÇÃO E DA NOMEAÇÃO
Art. 8° A FUNAG será dirigida por um Presidente indicado

pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, entre os servidores
da Carreira de Diplomata, nomeado conforme legislação em vigor.

Art. 9° Os Diretores serão indicados pelo Presidente da FU-
NAG e, após aprovação do Ministro de Estado das Relações Ex-
teriores, nomeados conforme legislação em vigor, cabendo ao Pre-
sidente da FUNAG empossá-los.

Parágrafo único. O Procurador Federal Chefe da FUNAG
será nomeado pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores e
empossado pelo Presidente da FUNAG, por indicação do Advogado-
Geral da União.

Art. 10 Os demais Cargos em Comissão, Funções Grati-
ficadas e Funções Comissionadas do Poder Executivo, bem como a
concessão de gratificações de atividades e os cargos efetivos serão
providos pelo Presidente da FUNAG, na forma da legislação vi-
gente.

Parágrafo único. O Auditor-Chefe será nomeado e exonerado
pelo Presidente da FUNAG, após aprovação do Conselho de Ad-
ministração Superior, e, posteriormente, do Ministério da Transpa-
rência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS
Seção I
Do Conselho de Administração Superior
Art. 11 O Conselho de Administração Superior - CAS, cuja

Presidência caberá ao Ministro de Estado das Relações Exteriores,
será composto pelos seguintes membros:

I - Do Ministério das Relações Exteriores:
a) Secretário-Geral das Relações Exteriores;
b) Subsecretários-Gerais; e
c) Chefe de Gabinete do Ministro de Estado.
II - Presidente da FUNAG.
Art. 12 O Conselho de Administração Superior reunir-se-á,

ordinariamente, com a maioria de seus membros, uma vez por ano.
Art. 13O Conselho de Administração Superior poderá reunir-

se, com a maioria de seus membros, extraordinariamente, por con-
vocação de seu Presidente ou mediante requerimento de, no mínimo,
um terço de seus membros.

Art. 14As deliberações do Conselho de Administração Su-
perior serão tomadas por maioria de votos dos presentes, cabendo, em
caso de empate, o voto de qualidade à autoridade de maior nível
hierárquico participante da reunião.

Art. 15 Os assuntos tratados nas reuniões do Conselho de
Administração Superior serão lavrados em ata, que será arquivada em
livro de registro próprio, em Cartório de Registro Civil.

§ 1º O Chefe da Procuradoria Federal da FUNAG será o
secretário do Conselho de Administração Superior, devendo lavrar as
atas das reuniões.

§ 2º Os Diretores do Instituto Rio Branco, do IPRI e do
CHDD poderão participar como convidados das reuniões do Conselho
de Administração Superior, sem direito a voto.

Art. 16 Ao Conselho de Administração Superior compete:
I - definir as diretrizes gerais da FUNAG;
II - aprovar o orçamento e o programa anual de trabalho;
III - aprovar o relatório anual de atividades e a prestação de

contas;
IV - examinar e acompanhar a execução orçamentária e

financeira da FUNAG;
V - deliberar sobre as propostas de contratação de emprés-

timos internos e externos; e
VI - manifestar-se sobre consultas que lhes forem enca-

minhadas por seus membros ou pelo Presidente da FUNAG.
Seção II
Da Presidência
Art. 17 Ao Presidente da FUNAG compete:
I - administrar a FUNAG e coordenar as atividades dos seus

órgãos seccionais e órgãos específicos singulares;
II - celebrar convênios e contratos com entidades nacionais,

estrangeiras e internacionais;
III - submeter ao Conselho de Administração Superior o

Relatório Anual de Atividades, a Prestação de Contas, o Orçamento e
o Programa Anual de Trabalho; bem como outros assuntos sob a
competência daquele Conselho;

IV - agendar, preparar e organizar as reuniões do Conselho
de Administração Superior;

V - baixar as normas regulamentares e praticar os atos per-
tinentes à organização e ao funcionamento da FUNAG, nos termos
deste Regimento Interno e das demais normas legais vigentes; e

VI - representar a FUNAG em juízo ou fora dele, podendo,
inclusive, delegar poderes e constituir mandatários.

Parágrafo único. O Presidente da FUNAG contará com a
assessoria de um Assistente.

Seção III
Da Auditoria Interna
Art. 18 Ao Auditor-Chefe a quem competirá o planejamento

e execução de plano de ação de auditoria interna, anualmente, ado-
tando uma abordagem sistêmica e disciplinada para a avaliação e
eficácia dos processos e procedimentos das unidades, de gerencia-
mento e de riscos, analisando, emitindo recomendações e comentários
objetivos acerca das atividades examinadas, mantendo interface e
atendimento aos órgãos de controle interno e externo, observada a
legislação vigente, cabendo-lhe:

I - acompanhar o desenvolvimento das atividades da FU-
NAG, no que se refere ao fiel cumprimento dos dispositivos legais
aplicáveis aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da
gestão;

II - acompanhar a adequação das aquisições no que se refere
aos prazos, à quantidade, ao tipo, à qualidade e aos preços;

III - verificar a existência de rotinas e procedimentos de
trabalho documentados e atualizados;

IV - verificar e acompanhar os procedimentos relativos à
guarda e manutenção dos bens e estoques da FUNAG;

V - auditar internamente, de forma preventiva, analisando e
se pronunciando quanto aos atos e a conformidade da gestão de
recursos humanos, orçamentários, financeiros contábeis e sobre a
administração;

VI - emitir parecer, relatório de auditoria anual e documentos
relacionados às auditorias;

VII - acompanhar e dar encaminhamento às demandas e
resultados das auditorias dos órgãos de controle interno e externo; e

VIII - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pelo Presidente da FUNAG.

CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA ESTRUTURA

ORGANIZACIONAL
Seção I
Dos Órgãos Seccionais
Subseção I
Da Coordenação-Geral de Projetos e suas Unidades
Art. 19 À Coordenação-Geral de Projetos compete:
I - assessorar o Presidente na coordenação, supervisão e

controle das atividades desenvolvidas pela FUNAG, no âmbito de sua
competência;

II - elaborar e submeter ao Presidente da FUNAG proposta
de programa de trabalho anual das atividades finalísticas, projetos e
parcerias sob a sua competência;

III - planejar, coordenar, programar, implementar, acompa-
nhar e manter registros, inclusive nos sistemas do governo federal,
quando couber, sobre as atividades finalísticas, o programa editorial e
as atividades decorrentes da publicação de livros pela Fundação;

IV - planejar, coordenar, demandar e acompanhar os serviços
alocados à consecução das atividades sob sua competência;

V - articular, coordenar, demandar e supervisionar a exe-
cução das atividades necessárias à realização dos eventos previstos no
programa de trabalho anual da FUNAG, inclusive aqueles promo-
vidos em colaboração com parceiros, planejando, demandando e fis-
calizando os serviços a serem aportados;

VI - elaborar relatórios periódicos e anuais sobre as ati-
vidades editoriais e de atividades finalísticas sobre a sua compe-
tência;

VII - autorizar a doação de publicações editadas pela FU-
NAG; e

VIII - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Presidente da FUNAG.

Art. 20 À Assessoria Técnica Editorial compete:
I - planejar, implementar, controlar e emitir relatórios, sem-

pre que demandados, sobre o programa editorial anual da FUNAG e
as atividades relativas aos direitos autorais, revisão, tradução, edi-
toração gráfica e edição das obras a serem publicadas pela FUNAG,
bem como demandar os serviços necessários;

II - assessorar ao Presidente da FUNAG na elaboração de
pautas e cuidar dos desdobramentos dos assuntos decorrentes das
reuniões que abrangem o programa editorial anual da FUNAG;

III - organizar, controlar e zelar pela reserva técnica do
acervo bibliográfico da FUNAG; e

IV - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pelo Presidente da FUNAG e pela CGP.

Art. 21 À Divisão de Publicações compete:
I - receber, registrar e controlar as publicações editadas pela

FUNAG;
II - implementar a distribuição, inclusive as doações, no país

e no exterior, das obras publicadas;
III - manter o controle e organização dos estoques de pu-

blicações editadas pela Fundação, registrando os fluxos entradas e
saídas;

IV - planejar, controlar, registrar, repor material e acom-
panhar as atividades de vendas pela internet e dos pontos de vendas
de livros da FUNAG, inclusive feiras, bienais, entre outros eventos
decorrentes de parceria institucional da Fundação;

V - manter registro, fazer o acompanhamento e recolher à
conta da FUNAG os recursos financeiros fruto das vendas reali-
zadas;

VI - manter atualizada a loja virtual da Fundação, bem como
adotar as providências relativas ao atendimento das demandas, re-
gistros e dos controles sobre as vendas realizadas;

VII - prever e demandar os serviços e os materiais ne-
cessários à execução das competências da Divisão;

VIII - manter os controles atualizados e atender às demandas
da Auditoria Interna, dos órgãos de controle interno e externo; e

IX - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pelo Presidente da FUNAG e pela CGP.

Subseção II
Da Coordenação-Geral de Administração, Orçamento e Fi-

nanças e suas Unidades
Art. 22 À Coordenação-Geral de Administração, Orçamento

e Finanças - CGAOF compete:
I - assessorar o Presidente na coordenação, supervisão e

controle das atividades desenvolvidas pela FUNAG, no âmbito de sua
competência;

II - planejar, coordenar e acompanhar as atividades das áreas
de administração, licitação, contratos, orçamento, finanças, contabi-
lidade, recursos humanos, capacitação, compras, material e serviços,
modernização administrativa, serviços gerais, tecnologia da informa-
ção e informática, de acordo com as normas vigentes;

III - propor ao Presidente da FUNAG, orientar e coordenar a
execução das políticas de recursos humanos, observada a legislação per-
tinente, em conformidade àquelas adotadas para o servidor público civil;

IV - elaborar e submeter ao Presidente da FUNAG a pro-
posta orçamentária anual, de acordo com a legislação e normas vi-
gentes;

V - elaborar, analisar e se manifestar sobre documentos e o
relatório de gestão anual, no tocante às informações das unidades sob
a sua coordenação-geral;

VI - dar encaminhamento às ações saneadoras relativas às
recomendações resultantes da ação da auditoria interna da Fundação e
dos órgãos de controle interno e externo, por parte das unidades sob
a sua coordenação-geral; e

VII - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pelo Presidente da FUNAG.

Parágrafo único. A CGAOF contará com um Assistente Téc-
nico.

Art. 23 À Coordenação de Administração e Finanças - CAFI
compete:

I - planejar, acompanhar e fiscalizar o efetivo cumprimento
da legislação vigente e das diretrizes traçadas para as áreas de pas-
sagens e diárias, de tecnologia da informação e informática e de
modernização, bem como de compras e licitações de materiais e
serviços;

II - planejar e acompanhar as compras e licitações de ma-
teriais, bens e serviços para a FUNAG;

III - propor à CGAOF e acompanhar as atividades da nor-
matização das áreas sob a sua competência e de modernização ad-
ministrativa;

IV - substituir o CGAOF em seus impedimentos, afasta-
mentos legais e na vacância daquele cargo;

V- elaborar e se manifestar sobre notas técnicas, despachos e
projetos básicos, bem como dar encaminhamento a processos e aten-
der aos órgãos de auditoria interna e externa em assuntos relacionados
à CAFI;

VI - dar cumprimento às eventuais ações saneadoras relativas
às recomendações resultantes da ação da auditoria interna da Fun-
dação e dos órgãos de controle interno e externo, por parte das
unidades sob a sua coordenação-geral;

VII - analisar e submeter à CGAOF minutas de atos, termos
de referência, projetos básicos, editais de licitações, termos de re-
ferência e instrumentos congêneres e similares correspondentes às
áreas abrangidas pela CAFI;

VIII - assessorar a CGAOF na coordenação, supervisão e
controle das atividades desenvolvidas no âmbito de sua competência;
e

IX - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pela
C G A O F.

Art. 24 Ao Núcleo de Tecnologia da Informação e Infor-
mática compete:

I - executar as atividades de tecnologia da informação e
informática;

II - prestar assessoramento aos usuários;
III - manter e controlar o parque de informática;
IV - planejar, demandar, especificar e acompanhar a aqui-

sição de bens e serviços de informática e tecnologia da informação;
V - receber, conferir e testar quanto ao atendimento das

especificações dos bens de informática adquiridos pela FUNAG;
VI - desenvolver e implementar sistemas de informação e

informática necessários à Fundação;
VII - conceber e manter atualizados o portal, o correio ele-

trônico e os sistemas de comunicação interna da Fundação;
VIII - emitir notas técnicas, despachos, termos de referência,

projetos básicos e preparar processos relacionados à competência do
Núcleo; e

IX - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pela
CAFI.

Art. 25 Ao Núcleo de Passagens e Diárias compete:
I - receber e processar os pedidos de autorização para via-

gens a serviço;
II - manter o controle das passagens e diárias;
III - solicitar os créditos dos bilhetes não utilizados ou can-

celados;
IV - adotar os procedimentos no âmbito dos sistemas do

Governo Federal, atuando como representante administrativo e ve-
rificando a sua adequação e atendimento à legislação vigente, pre-
viamente a autorização pela autoridade superior ou ordenador de
despesas ou seus respectivos substitutos legais;

V - analisar, conferir e atestar faturas e seus detalhamentos,
bem como preparar e dar encaminhamento aos processos de pa-
gamento referentes à competência institucional do Núcleo;

VI - encaminhar as informações necessárias à DRH para
providências relacionadas às viagens e afastamentos a serviço rea-
lizadas pelos servidores da Fundação;

VII - executar os registros e procedimentos nos sistemas do
governo federal; e

VIII - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pela CAFI.

Art. 26 Ao Núcleo de Licitações e Compras compete:
I - executar as compras e licitações de materiais, bens e

serviços para a FUNAG;
II - acompanhar os prazos de entrega de material e de exe-

cução de serviços e obras;
III - executar os procedimentos legais e burocráticos re-

ferentes a realização das licitações, cotações eletrônicas e aquisições
de materiais ou serviços para a FUNAG, adotando todos os pro-
cedimento pertinentes até as suas conclusões;

IV - executar os registros e procedimentos competentes às
compras e licitações nos sistemas do governo federal;

V - codificar, catalogar e classificar o material de consumo,
obedecendo ao Plano de Contas da União;
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VI - conduzir e adjudicar os procedimentos licitatórios da
FUNAG;

VII- realizar cotações de mercado;
VIII - preparar os processos, elaborar minutas de editais,

com base nas demandas contidas nos termos de referência ou projetos
básicos recebidos, bem como adotar os procedimentos, notas técnicas
e despachos processuais referentes às aquisições e licitações de ma-
teriais, de bens e de serviços; e

IX - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pelo CAFI.

Parágrafo Único. O Núcleo contará com um Assistente Téc-
nico, a quem competirá as atividades de licitações e compras.

Art. 27 À Divisão de Recursos Humanos - DRH compete:
I - planejar, orientar, acompanhar, fiscalizar e propor so-

luções para as atividades relacionadas à administração de recursos
humanos e de assistência médica, odontológica e social;

II - desenvolver e promover os planos de recrutamento, se-
leção, treinamento e avaliação, em conformidade com a política de
pessoal adotada para o servidor público civil e avaliar os resultados
decorrentes da capacitação;

III - praticar os atos necessários, acompanhar, controlar e
fiscalizar a execução das atividades relativas a pagamento de pessoal
ativo, aposentados e pensionistas;

IV - providenciar a autorização para afastamento do País dos
servidores;

V - dar a publicidade, de acordo com a legislação vigente, às
matérias sob sua competência;

VI - editar e divulgar o Boletim Interno da FUNAG;
VII - manter atualizado o arquivo de pastas de assentamentos

funcionais dos servidores, bem como o cadastro de beneficiários;
VIII - expedir declarações funcionais, certidões e mapas de

tempo de serviço;
IX - registrar a escala anual de férias dos servidores;
X - executar as atividades de classificação de cargos e as

relacionadas com promoção, provimentos, vacâncias e movimentação
de pessoal;

XI - executar e acompanhar os registros demandados no
âmbito dos sistemas no âmbito governo federal, relacionados às com-
petências da Divisão;

XII - elaborar e manifestar-se sobre notas técnicas e des-
pachos, bem como dar cumprimento às eventuais ações saneadoras
relativas às recomendações resultantes da ação da auditoria interna da
Fundação e dos órgãos de controle interno e externo;

XIII - analisar e submeter à CGAOF minutas de atos e
instrumentos congêneres e similares correspondentes às áreas abran-
gidas pela DRH; e

XIV - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pela CAFI e pela CGAOF.

Art. 28 Ao Núcleo de Cadastro, Pagamento de Pessoal e
Assistência Médica compete:

I - praticar os atos necessários ao preparo, execução e con-
ferência do pagamento dos servidores ativos, aposentados, pensio-
nistas e estagiários;

II - executar as atividades operacionais previstas nos sis-
temas do governo federal, relacionados às competências do Núcleo;

III - analisar e elaborar planilhas em processos envolvendo
incorporação de funções, progressões funcionais, adicionais, bene-
fícios, e revisão de aposentadorias e pensões;

IV - manter atualizados os cadastros dos servidores e dos
beneficiários, bem como o arquivo de pastas de assentamentos fun-
cionais;

V - executar atos relacionados com provimentos, vacâncias e
movimentação de pessoal e aposentadorias;

VI - elaborar minutas de mapas de tempo de serviço, de-
clarações funcionais, registro de frequência, certidões, registrar li-
cenças e afastamentos previstos na Lei nº 8.112/90;

VII - executar as atividades para a promoção da saúde do
servidor, assistência médica e odontológica, exames periódicos e
ações com vistas à qualidade de vida do servidor;

VIII - manter controles e registro de servidores e bene-
ficiários de assistência médica, bem como realizar os encaminha-
mentos necessários para atendimentos de perícia e junta médicas
oficiais, de acordo com as normas vigentes;

IX - emitir notas técnicas, despachos, projetos básicos e
preparar processos relacionados à competência do Núcleo; e

X - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pela
DRH.

Art. 29 Ao Núcleo de Legislação, Avaliação, Capacitação e
Estágios compete:

I - acompanhar e sintetizar os entendimentos acerca da le-
gislação aplicada à administração de recursos humanos com vistas a
proporcionar meios de consulta, bem como elaborar minutas de por-
tarias normativas, de pessoal e de gestão, mantendo atualizado o
registro e o arquivo das portarias publicadas no âmbito da FU-
NAG;

II - executar as atividades de avaliações de desempenho e de
estágio probatório dos servidores, assim como executar os processos
de progressão funcional;

III - executar as atividades de necessidade, oferta e acom-
panhamento de vagas para estágios, bem como acompanhar o de-
senvolvimento dos estagiários, a frequência e o pagamento de bol-
sas;

IV - promover o levantamento e a análise das necessidades
de desenvolvimento dos servidores, implementando os processos e
propondo as contratações necessárias à capacitação dos servidores,
avaliando e acompanhando a execução das atividades de aperfei-
çoamento e educação formal;

V- emitir notas técnicas, despachos, termos de referência, projetos
básicos e preparar processos relacionados à competência do Núcleo; e

VI - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pela
DRH.

Art. 30 À Divisão de Administração - DA compete:
I - planejar, orientar, implementar, fiscalizar e propor so-

luções para as áreas de gestão de material, patrimônio, almoxarifado,
contratos e pagamentos, serviços gerais e protocolo;

II - acompanhar os procedimentos e processos de desfa-
zimento de bens móveis da Fundação;

III - manter atualizados os registros de depreciação dos bens
inventariados pela FUNAG;

IV - executar e acompanhar os registros demandados nos
sistemas governo federal, relacionados às competências da Divisão;

V - adotar os procedimentos, controlar e acompanhar as
atividades necessárias ao funcionamento, renovações e execução dos
contratos;

VI - manter os registros necessários e realizar o inventário
anual de bens móveis e do almoxarifado;

VII - elaborar e se manifestar sobre notas técnicas, des-
pachos, termos de referência e projetos básicos, bem como dar cum-
primento às ações saneadoras relativas às recomendações resultantes
da auditoria interna da Fundação e dos órgãos de controle interno e
externo;

VIII - submeter à CGAOF demandas de compras e licitações
de materiais e de serviços, minutas de contratos, convênios, termos
aditivos e instrumentos congêneres e similares correspondentes às
áreas abrangidas pela DA; e

IX - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pela
CAFI e pela CGAOF.

Art. 31 Ao Núcleo de Contratos compete:
I - instruir processos referentes às demandas de contratação

de serviços;
II - elaborar minutas de atos, termos aditivos e instrumentos

congêneres;
III - executar as atividades necessárias ao funcionamento,

tramitação, legalização e controle dos instrumentos contratuais e suas
renovações;

IV - manter arquivo atualizado dos documentos relativos ao
controle e acompanhamento de tais instrumentos;

V - efetuar o cadastramento de fornecedores no SICAF, bem
como de prestadores de serviço e executores de obras;

VI - instruir e analisar processos de pagamentos;
VII- emitir notas técnicas, despachos, termos de referência,

projetos básicos ou termos de referência sobre assuntos de com-
petência do Núcleo; e

VIII - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pela DA.

Art. 32 Ao Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado compete:
I - codificar, catalogar e classificar o material permanente,

obedecendo ao Plano de Contas da União;
II - controlar a movimentação dos bens móveis, relacionando

os respectivos responsáveis, emitindo documentos de controle;
III - fornecer à Divisão de Orçamento e Finanças as va-

riações patrimoniais dos bens móveis;
IV - controlar o uso e a manutenção do veículo oficial;
V - realizar os registros de depreciação e amortização no

Sistema de Patrimônio da FUNAG, bem como acompanhar e de-
mandar à DOFI os respectivos registros no SIAFI;

VI - proceder à conferência, recebimento, armazenamento e
distribuição do material adquirido;

VII - examinar a documentação fiscal e atestar o recebimento
de material;

VIII- instruir processos referentes às demandas de aquisições
de materiais;

IX - classificar, organizar e controlar o material fornecido e
o armazenado, bem como manter atualizados os registros no Sistema
de Almoxarifado da FUNAG;

X - atender às demandas de materiais das unidades da FU-
NAG e manter atualizados os registros dos estoques;

XI- emitir notas técnicas, despachos e projetos básicos ou
termos de referência sobre assuntos de competência do Núcleo; e

XII - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pelo DA.

Art. 33 Ao Núcleo de Protocolo e Serviços Gerais com-
pete:

I - executar as atividades de apoio administrativo à FU-
NAG;

II - receber e controlar os arquivos de documentos recebidos
e expedidos pela FUNAG, por ordem cronológica;

III - abrir e gerenciar a abertura e baixa de processos;
IV - distribuir os documentos e correspondências recebidos

nas diversas unidades da FUNAG;
V - implementar, demandar e acompanhar as atividades de

serviços gerais necessárias ao funcionamento das instalações e da
infraestrutura física da FUNAG;

VI- emitir notas técnicas, despachos e assuntos de com-
petência do Núcleo; e

VII - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pela DA.

Art. 34 À Divisão de Orçamento e Finanças - DOFI com-
pete:

I - fornecer subsídios à elaboração da proposta orçamentária
e acompanhar o orçamento, de acordo com a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias, o Plano Plurianual e as diretrizes do Órgão Central de
Orçamento;

II - analisar o Programa de Trabalho das propostas orça-
mentárias, inclusive quanto à propriedade das classificações;

III - orientar, elaborar, acompanhar, avaliar e propor soluções para
as áreas de programação financeira dos créditos e dos recursos, compa-
tibilizando a demanda financeira com o orçamento disponível da FUNAG;

IV - analisar a evolução da Receita e da Despesa;
V - elaborar informações sobre os créditos adicionais e re-

manejamento de Detalhamento de Despesa;
VI - acompanhar as liberações orçamentárias;
VII - efetuar, registrar e emitir os atos de gestão orçamen-

tária e financeira, bem como analisar previamente os processos para a
conformidade da gestão;

VIII - planejar e acompanhar a execução orçamentária e
financeira;

IX - demandar junto ao órgão setorial os recursos orça-
mentários e financeiros, mantendo os controles referentes às libe-
rações;

X - atuar como gestor financeiro que autorizará, em conjunto
com o Ordenador de Despesas ou seu substituto legal, as notas de
empenho emitidas e os documentos de liquidações de despesas;

XI - executar e acompanhar os registros demandados no
âmbito dos sistemas do governo federal, relacionados às competên-
cias da Divisão;

XII - elaborar, analisar e se manifestar sobre notas técnicas,
despachos, projetos básicos e dar encaminhamento a processos sobre
assuntos relacionados à competência da Divisão; e

XIII - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pela CAFI e pela CGAOF.

Art. 35 Ao Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira
compete:

I - manter o controle diário do saldo orçamentário e fi-
nanceiro;

II - manter atualizado o credenciamento dos Ordenadores de
Despesa junto aos estabelecimentos bancários;

III - elaborar e manter atualizado o rol de responsáveis;
IV - emitir ordens bancárias, empenhos, apropriar a folha de

pagamento e elaborar relatórios de despesa;
V - acompanhar e controlar as concessões de suprimento de

fundos;
VI- emitir notas técnicas e despachos sobre assuntos de com-

petência do Núcleo; e
VII - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas

pela DOFI.
Parágrafo único. O Chefe do Núcleo substituirá o Chefe da

Divisão de Orçamento e Finanças e atuará como gestor financeiro,
substituto, quando dos impedimentos e afastamentos legais ou re-
gulamentares e na vacância daquele cargo.

Art. 36 Ao Núcleo Contábil e de Conformidade compete:
I - examinar a liquidação e analisar os processos de pa-

gamento;
II - analisar os processos de serviços e fornecimento de

material;
III - analisar o balanço, balancete e a conformidade;
IV - praticar os atos necessários às conformidades de con-

tábeis e de gestão;
V - realizar o acompanhamento físico-financeiro e executar o

controle do pagamento de tributos e demais encargos;
VI - manter atualizada a conformidade contábil e de suporte

documental nos sistemas estruturados do Governo Federal;
VII - emitir notas técnicas e despachos sobre assuntos de

competência do Núcleo; e
VIII - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas

pela DOFI.
Subseção III
Da Procuradoria Federal
Art. 37 À Procuradoria Federal, na qualidade de órgão exe-

cutor da Procuradoria Geral Federal compete:
I - a representação judicial e extrajudicial da FUNAG;
II - zelar pela observância da Constituição Federal; das Leis

e dos Atos emanados Pelos Poderes Públicos Constituídos, sob a
orientação normativa da Procuradoria-Geral Federal e da Advocacia-
Geral da União;

III - exercer atividades de Consultoria e Assessoramento
jurídico no âmbito da FUNAG, aplicando-se, no que couber, o dis-
posto no art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de
1993;

IV - a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qual-
quer natureza, inerentes às atividades da FUNAG, inscrevendo-os em
dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial;

V - expedir pareceres sobre os documentos e processos que
lhes forem submetidos à análise; e

VI - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pelo Presidente da FUNAG.

Seção II
Dos órgãos específicos singulares
Subseção I
Do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais
Art. 38 Ao Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais -

IPRI compete:
I - encaminhar ao Presidente da FUNAG proposta de re-

latório anual de atividades e de programa anual de trabalho;
II - desenvolver e divulgar estudos e pesquisas sobre temas

atinentes às relações internacionais;
III - promover a coleta e a sistematização de documentos e

dados relativos ao seu campo de atuação;
IV - fomentar o intercâmbio científico com instituições con-

gêneres nacionais, estrangeiras e internacionais;
V - propor e implementar conteúdos de cursos, conferências,

seminários e congressos na área de relações internacionais; e
VI - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas

pelo Presidente da FUNAG.
Parágrafo único. As atividades do IPRI serão dirigidas por um Diretor.
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Art. 39 À Coordenação-Geral de Pesquisa - CGPE com-
pete:

I - assessorar ao Diretor do IPRI;
II- planejar, coordenar a execução e supervisionar as ati-

vidades relativas à execução de projetos e atividades do IPRI;
III - elaborar e submeter ao Diretor do IPRI as propostas de

relatório de atividades e de programa de trabalho anuais;
IV - acompanhar e supervisionar a execução dos convênios e

instrumentos congêneres celebrados no âmbito da FUNAG, no que
competir ao IPRI;

V - analisar as propostas relativas a projetos e atividades a
serem desenvolvidas no âmbito do IPRI, submetendo-as ao Diretor do
IPRI;

VI - planejar e acompanhar as ações necessárias à promoção
dos conteúdos dos cursos, conferências, seminários e congressos, na
área de relações internacionais, que estiverem sob a competência do
IPRI; e

VII - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pelo Diretor do IPRI.

Art. 40 À Coordenação Técnica e de Apoio - CTA com-
pete:

I - planejar, implementar e controlar as atividades atinentes à
execução de projetos e atividades do IPRI;

II - analisar e emitir parecer sobre as propostas relativas a
projetos e atividades a serem desenvolvidas no âmbito do IPRI;

III - elaborar proposta e relatório de atividades anual re-
lativos às atividades do IPRI;

IV - acompanhar a execução de estudos e projetos aprovados
no âmbito das atividades anuais do IPRI;

V - coordenar a implementação das ações necessárias à pro-
moção dos conteúdos dos cursos, conferências, seminários e con-
gressos, na área de relações internacionais, que estiverem sob a com-
petência do IPRI;

VI - demandar junto à FUNAG os serviços e materiais ne-
cessários às atividades do IPRI;

VII - implementar ações necessárias à manutenção das in-
formações utilizadas pelo IPRI na organização de suas atividades; e

VIII - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pelo Diretor do IPRI.

Subseção II
Do Centro de História e Documentação Diplomática
Art. 41 Ao Centro de História e Documentação Diplomática -

CHDD, sediado no Palácio Itamaraty, na Cidade do Rio de Janeiro, compete:

I - encaminhar ao Presidente da FUNAG proposta de re-
latório anual de atividades e de proposta programa de trabalho
anual;

II - promover e divulgar estudos e pesquisas sobre história
diplomática e das relações internacionais do Brasil;

III - propor e implementar conteúdos de cursos, conferências,
seminários, congressos e outras atividades de natureza acadêmica, no
campo da história e documentação diplomática;

IV - incentivar e promover a edição de livros e periódicos
sobre os temas de sua competência;

V - criar e difundir instrumentos de pesquisa sobre a história
diplomática e das relações internacionais do Brasil;

VI - apoiar a preservação da memória diplomática do Brasil;
e

VII - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pelo Presidente da FUNAG.

Parágrafo único. As atividades do CHDD serão dirigidas por
um Diretor, que contará com a assessoria de um Assistente.

Art. 42 À Coordenação de Pesquisas e Apoio - CPA com-
pete:

I- coordenar e supervisionar as atividades de cunho editorial
do CHDD, em todas as suas etapas;

II - planejar, coordenar e supervisionar os trabalhos de pes-
quisa histórica e diplomática;

III - elaborar relatórios e preparar proposta de atividades a
serem submetidas à aprovação do Diretor do CHDD;

IV - implementar ações necessárias à manutenção das in-
formações utilizadas pelo CHDD na organização de suas atividade;

V - demandar junto à FUNAG os serviços e materiais ne-
cessários às atividades do CHDD; e

VI - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pelo Diretor do CHDD.

CAPÍTULO VI
DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA
Art. 43 O patrimônio da FUNAG é constituído de bens

móveis e imóveis e dos que vierem a ser adquiridos, a qualquer
título.

Art. 44 Constituem receita da FUNAG:
I - recursos de dotações específicas a serem consignados no or-

çamento da União e dos saldos orçamentários e financeiros existentes;

II - importâncias que, à conta de créditos orçamentários ou
especiais, lhe forem destinadas por órgãos públicos federais, estaduais
e municipais;

III - recursos privados resultantes de doações e contribuições
em dinheiro, valores e bens móveis e imóveis, que venha a receber de
pessoas físicas e jurídicas; e

IV - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir
com a remuneração decorrente de aplicações de seu patrimônio, das
vendas de suas publicações e da prestação de serviços.

Parágrafo único. A FUNAG poderá contrair empréstimos,
internos e externos, para o financiamento de suas atividades, em
conformidade com a legislação vigente.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 45 A FUNAG conta uma Comissão de Ética, criada nos

termos dos Decretos nº 1.171/1994 e nº 6.028/2007, como instância
consultiva de seus dirigentes e servidores, cujas atribuições, forma de
funcionamento e membros são designados na forma da legislação
vigente, dentre os servidores do Quadro de Pessoal da Fundação, sem
remuneração, por meio de portarias do Presidente da FUNAG.

Parágrafo único. A Comissão de Ética dispõe de uma Se-
cretária-Executiva, vinculada administrativamente ao Presidente da
Fundação, para cumprir plano de trabalho por ela aprovado e prover
o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atri-
buições.

Art. 46. O Presidente da FUNAG poderá, em caráter con-
sultivo, instituir e regulamentar Conselho Editorial composto de es-
pecialistas em temas sobre a competência institucional da Fundação,
sem remuneração e com mandato definido no ato da sua institui-
ção.

Art. 47 Em caso de extinção da FUNAG, seus bens e direitos
passarão à União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas com
terceiros.

Art. 48 Os casos omissos e dúvidas que ocorram na aplicação do
presente Regimento Interno serão resolvidos pelo Presidente da FUNAG.


