
Anexo VI ao Ato nº 216 /2005 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

CAPÍTULO I  
FINALIDADE 

Art. 1º A Secretaria de Administração e Finanças, órgão de direção 

especializada, subordinada ao Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, tem por finalidade 

desenvolver atividades na administração dos recursos materiais e patrimoniais, 

orçamento e finanças, projetos, obras e instalações, manutenção de equipamentos, 

supervisão predial, contratação de serviços e aquisição de bens, assim como as 

atividades de serviços gerais e de transporte. 

CAPÍTULO II 
ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º A Secretaria de Administração e Finanças – SAF – tem a seguinte 
estrutura: 

1. Gabinete 
2. Seção Administrativa - SEADMI 
3. Comissão Permanente de Licitação - CPL 
4. Subsecretaria de Compras e Contratos - SCCO 

4.1. Seção de Cadastro de Fornecedores - SECADF 
4.2. Seção de Aquisição - SEAQUI 
4.3. Seção de Elaboração de Contratos - SECCON 
4.4. Seção de Análise de Contratos - SEACON 
4.5. Seção de Acompanhamento e Avaliação de Contratos - SEAVEC 

5. Subsecretaria de Suprimentos e Patrimônio - SSUP 
5.1. Seção de Especificação, Previsão e Controle de Material - SEPCOM 
5.2. Seção de Registro de Material - SERMAT 
5.3. Seção de Almoxarifado - SEALMO 
5.4. Seção de Movimentação e Inventário de Bens – SEMIBE 
5.5. Seção de Depósito - SEDEPO 

6. Subsecretaria de Programação Orçamentária e Financeira - SPOF 
6.1. Seção de Programação Orçamentária - SEPROR 
6.2. Seção de Programação Financeira - SEPROF 
6.3. Seção de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro - SEACOF 

7. Subsecretaria de Execução Orçamentária e Financeira - SEOF 
7.1. Seção de Empenhamento e Controle Contábil - SEEMPE 
7.2. Seção de Análise de Faturamento e Liquidação de Despesas - SANFAT 
7.3. Seção de Pagamento de Despesas Contratuais e Diversas – SEPADE 
7.4. Seção de Despesas de Pessoal e Benefícios - SEPEBE 

8. Subsecretaria de Engenharia e Arquitetura - SEAR 
8.1. Seção de Orçamentos Técnicos - SEORTE 
8.2. Seção de Arquitetura - SEARQT 
8.3. Seção de Obras Civis - SEOBCI 
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8.4. Seção de Instalações Mecânicas - SEINME 
8.5. Seção de Eletro-Eletrônica - SEELET 
8.6. Seção de Manutenção Telefônica - SEMANT 
8.7. Seção de Paisagismo - SEPASG 

9. Subsecretaria de Serviços Gerais - SUSG 
9.1. Seção de Administração de Edifícios I – SADED1 
9.2. Seção de Administração de Edifícios II – SADED2 
9.3. Seção de Copa - SECOPA 
9.4. Seção de Protocolo Administrativo - SEPROT 
9.5. Seção de Reprografia e Encadernação - SERENC 

10. Subsecretaria de Transportes – STRP 
10.1. Seção de Transporte Coletivo – SETRAN 
10.2. Seção de Atendimento de Veículos Leves - SEATEV 
10.3. Seção de Manutenção e Abastecimento – SEMANU 

 

Art. 3º A Secretaria de Administração e Finanças é dirigida por Secretário, as 

Subsecretarias por Subsecretários, a Comissão Permanente de Licitação por 

Coordenador e as Seções por Chefes. 

Parágrafo único. Os Cargos em Comissão e as Funções Comissionadas 

serão providos na forma da legislação pertinente. 

Art. 4º Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções comissionadas 

previstos no artigo anterior serão substituídos, em seus impedimentos legais, por 

servidores por eles indicados, que estiverem em exercício na mesma unidade 

administrativa do titular, designados na forma da legislação específica, respeitados os 

requisitos exigidos para os titulares. 

CAPÍTULO III 
COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES 

Art. 5º Ao Gabinete compete executar as atividades de apoio técnico e 

administrativo, preparar documentos de expediente e despachos, e ainda: 

I - instruir processo administrativo relativo à aplicação de penalidades; 

II - coligir elementos e preparar informações que devam ser prestadas em 

processos judiciais; 

III - examinar e emitir parecer relativos aos processo de compras e 

contratações, petições, recursos, diligências, doações e cessão de bens; 

IV - coordenar as atividades relativas ao planejamento estratégico da 

Secretaria; 
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V - providenciar relatórios de atividades e gestão; 

VI - confeccionar, controlar e publicar portarias relativas às atividades da 

Secretaria. 

Art. 6º À Seção Administrativa compete: 

I – proceder diariamente o registro da conformidade de suporte documental 

no SIAFI, indicando as restrições, caso existam; 

II – controlar o arquivamento dos processos administrativos, visando a 

remessa periódica dos mesmos ao arquivo-geral do STJ; 

III – registrar, controlar e publicar as concessões de diárias de viagens aos 

Ministros e servidores; 

IV – controlar o fornecimento de passagens aéreas decorrentes do uso das 

cotas de passagens dos Ministros e em razão da realização de viagens de serviço; 

V – gerir o contrato de fornecimento de passagens aéreas; 

VI – elaborar a proposta orçamentária anual das despesas com concessão 

de diárias e passagens aéreas; 

VII – manter o controle dos imóveis funcionais da reserva técnica do 

Tribunal; 

VIII – cadastrar, controlar e informar ao Secretário de Administração e 

Finanças sobre os currículos de terceirizados. 

 

Art. 7º À Comissão Permanente de Licitação compete: 

I – analisar e instruir os processos relativos às licitações; 

II – elaborar editais das diversas modalidades de licitação e respectivos 

anexos, submetendo-os a exame prévio e aprovação da Assessoria Jurídica do Diretor-

Geral e, nas modalidades de concorrência, tomada de preços e pregão os documentos 

deverão ser encaminhados também à Secretaria de Controle Interno; 

III – ajustar editais promovendo correções ou adendos; 

IV - providenciar a divulgação dos documentos relativos à licitação na 

Imprensa Oficial, na Internet e em jornal diário de grande circulação; 
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V - encaminhar convites às empresas previamente cadastradas; 

VI – realizar atos públicos de abertura de envelopes contendo documentos 

de habilitação e propostas técnicas e de preço de licitantes, bem como sessões públicas, 

para lances no pregão;  

VII – analisar e julgar documentos de habilitação, propostas técnicas e de 

preço de licitantes, bem como recursos por estes interpostos; 

VIII – responder fundamentadamente as diligências da área de controle; 

IX – responder às impugnações de editais apresentadas pelos licitantes; 

X – responder fundamentadamente aos recursos apresentados contra os 

resultados de julgamento da fase de habilitação e julgamento das propostas apresentadas 

pelos licitantes e submetê-las à autoridade superior; 

XI – emitir relatórios de atividades. 

Art. 8º À Subsecretaria de Compras e Contratos compete coordenar o 

desenvolvimento de atividades relativas às contratações de fornecimento de bens e de 

prestação de serviços. 

Art. 9º À Seção de Cadastro de Fornecedores compete: 

I - executar as atividades relativas ao registro cadastral e habilitação de 

fornecedores no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem 

como registrar as penalidades aplicadas aos fornecedores de materiais e serviços; 

II - expedir e assinar os atestados de capacidade técnica, ouvidas as 

unidades competentes; 

III - solicitar documentação dos fornecedores que mantêm ou pretendem 

firmar contrato com o STJ, e providenciar diligências junto aos órgãos competentes, 

quando necessário; 

IV - fornecer subsídios à Comissão Permanente de Licitação quanto à 

qualificação econômico-financeira de licitantes, bem como a indicação de pessoas físicas 

ou jurídicas aptas a participarem de licitações na modalidade convite; 

V - receber os pedidos de materiais não atendidos pela Subsecretaria de 

Suprimentos e Patrimônio, bem como os pedidos de serviços, promovendo sua 

classificação, codificação e especificação, observadas as normas técnicas existentes; 
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VI - manter acervo atualizado da legislação comercial, contábil e fiscal, da 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União, dos atos emanados das entidades de 

fiscalização do exercício de profissões regulamentadas, e de quaisquer outras matérias 

correlatas à sua atribuição; 

VII - manter registro e controle dos atos relativos à especificação de 

materiais padronizados pelo Tribunal; 

VIII - controlar a vigência das assinaturas de periódicos que não geram 

termo de contrato. 

Art. 10. À Seção de Aquisição compete: 

I - instruir os pedidos de compra de material e de contratação de serviços, 

nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação que não gerem contrato, incluindo a 

análise e julgamento das propostas de preços, e controle dos prazos de validade das 

propostas comerciais; 

II - adjudicar os processos instruídos por dispensa ou inexigibilidade de 

licitação, que não gerem contrato, e solicitar autorização para a emissão das respectivas 

notas de empenho; 

III - realizar compras por meio de suprimento de fundos e providenciar a 

atestação das respectivas notas fiscais, e controlar os processos de suprimentos de 

fundos concedidos aos servidores da Subsecretaria de Compras e Contratos; 

IV - realizar estimativa de custos para os processos a serem licitados, exceto 

os que gerarem contrato; 

V - sugerir à Seção de Especificação, Previsão e Controle de Material a 

inclusão de materiais no rol de produtos estocáveis; 

VI - divulgar as dispensas de licitação na Internet; 

VII - controlar o prazo de validade das propostas dos processos instruídos 

por dispensa ou inexigibilidade de licitação, que não gerem contrato, encaminhados à 

Subsecretaria de Orçamento para emissão de nota de empenho; 

VIII - remeter cópia das notas de empenhos às empresas contratadas, bem 

como cadastrá-las no sistema ADMINISTRA; 
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IX - solicitar a abertura de processos de compra, nos casos de dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, que não gerem contrato. 

Art. 11. À Seção de Elaboração de Contratos compete: 

I - elaborar as minutas de contratos, convênios, acordos e ajustes, e seus 

respectivos instrumentos de aditamento e/ou rescisão; 

II – formalizar os credenciamentos relativos à prestação de serviços na área 

de saúde, instruindo os respectivos processos, observada a legislação pertinente, a 

documentação exigida e as decisões do Conselho Deliberativo do Pró-Ser; 

III – observar, antes do encaminhamento das minutas de contrato, nos casos 

de dispensa e inexigibilidade de licitação, o cumprimento de todas as formalidades 

exigidas pela legislação vigente; 

IV – conferir a documentação enviada pela Seção de Cadastro de 

Fornecedores, exigida para formalização dos contratos, observados os respectivos prazos 

de validade; 

V – verificar a instrução processual, observando se o Projeto Básico ou 

Termo de Referência encontra-se devidamente instruído pela unidade demandante da 

contratação; 

VI – apoiar os gestores de contratos dentro de sua área de atuação. 

Art. 12. À Seção de Análise de Contratos compete: 

I – examinar e manifestar-se sobre contratos, convênios, acordos e ajustes 

públicos, que envolvam aspectos jurídicos relacionados à forma de contratação, licitação, 

dispensa ou inexigibilidade; 

II – examinar as propostas de aplicação de penalidades às empresas 

contratadas, e analisar os recursos incidentes, observados os procedimentos legais, 

manifestar-se conclusivamente quanto à penalidade cabível e remeter os respectivos 

processos à autoridade superior; 

III – examinar os requerimentos das empresas e das unidades gestoras 

referentes aos contratos em vigência, tais como prorrogações de prazos, apresentação de 

garantias, reajustes e reequilíbrio econômico-financeiros, assim como os demais assuntos 

correlatos; 
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IV - prestar os esclarecimentos pertinentes às eventuais diligências da 

Secretaria de Controle Interno; 

V – acompanhar a atualização da legislação aplicável à área de atuação da 

Subsecretaria, relativamente à licitações e contratos, em especial às decisões do Tribunal 

de Contas da União; 

VI – apoiar os gestores de contratos dentro de sua área de atuação. 

Art. 13. À Seção de Acompanhamento e Avaliação de Contratos 

compete: 

I – promover o lançamento dos dados de todos instrumentos contratuais, no 

módulo Contratos, do Sistema Administra, e tramitar os processos de contratações; 

II – acompanhar os processos de contratações; 

III – manter relação atualizada dos prazos de vigência dos contratos, 

apresentando à autoridade superior relatório dos contratos passíveis de renovação ou 

prorrogação, em tempo hábil à adoção de providências necessárias; 

IV – provocar os gestores acerca da elaboração tempestiva dos projetos 

básicos ou termos de referência ou sobre o interesse na prorrogação dos contratos de 

sua responsabilidade; 

V – fornecer relatórios dos contratos em vigência, com informações quanto 

aos respectivos valores e unidades gestoras; 

VI – promover a avaliação econômica dos contratos, por ocasião da 

prorrogação dos ajustes de duração continuada, bem como naqueles casos solicitados 

pela autoridade superior, visando a definição do custo/benefício do contrato; 

VII – realizar o envio de dados para alimentar o módulo de Contratos no 

Contas Públicas, de acordo com a IN TCU 28/99; 

VIII – realizar reuniões com vistas a negociar os reajustes pleiteados pelas 

Contratadas; 

IX – aferir, trimestralmente, os valores economizados em decorrência das 

reuniões de negociação; 

X – incluir informações concernentes a Contratos no Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais - SIASG; 
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XI – convocar as empresas para assinatura dos instrumentos elaborados 

pela Seção de Elaboração de Contratos; 

XII – promover a publicação oficial dos extratos relativos aos instrumentos 

elaborados pela Seção de Elaboração de Contratos, observando os prazos legais; 

XIII – elaborar portarias de designação de gestores, e de comissões de 

recebimento dos instrumentos contratuais elaborados pela Seção de Elaboração de 

Contratos e enviá-las para publicação no Boletim de Serviço; 

XIV – apoiar os gestores de contratos dentro de sua área de atuação. 

Art. 14. À Subsecretaria de Suprimentos e Patrimônio compete coordenar 

o desenvolvimento de atividades relativas à administração de bens permanentes e de 

consumo. 

Art. 15. À Seção de Especificação, Previsão e Controle de Material 

compete: 

I - aplicar métodos de controle que permitam prever o quantitativo de 

material de consumo a ser adquirido, de acordo com o consumo médio mensal, prazo de 

validade e/ou utilização prováveis; 

II - instruir e acompanhar pedidos de aquisição dos materiais de consumo 

estocáveis, interagindo junto às áreas envolvidas na aquisição, com vistas à conclusão do 

processo de compra em tempo hábil; 

III - monitorar periodicamente os níveis de estoque, e adotar medidas que 

visem evitar a ruptura de estoque de qualquer material estocável; 

IV - manter controle específico da distribuição do material de consumo 

estocável de uso duradouro; 

V - identificar, mediante análise dos pedidos das unidades, os novos 

materiais a serem estocados; 

VI - manter atualizado o cadastro de unidades requisitantes de material;  

VII - atender as requisições de acordo com o cronograma estabelecido, 

articulando-se com as unidades solicitantes, no caso de requisições fora do prazo; 
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VIII - adotar critérios de distribuição de material, observar a disponibilidade 

em estoque e o consumo médio mensal, interagir com as unidades solicitantes quando 

verificar impropriedades nas requisições; 

IX - diligenciar para que todas as requisições de material sejam assinadas, 

no momento da entrega do material, por pessoal lotado na respectiva unidade requisitante 

e manter o arquivo de requisições organizado; 

X - identificar os materiais estocáveis sem movimentação e verificar junto às 

unidades requisitantes os motivos da não utilização do material, propondo, sempre que 

possível, o seu reaproveitamento; 

XI – elaborar a relação dos materiais que não serão utilizados pelas 

unidades do Tribunal e informar à Seção de Almoxarifado para adoção das providências 

relativas à baixa, à doação ou outras formas de desfazimento; 

XII - alertar as unidades solicitantes e aquelas que desenvolvem atividades 

supridoras de estoque, sempre que constatar possibilidade de falta de material; 

XIII - analisar e aprovar, no âmbito de seu conhecimento técnico, as 

amostras de materiais de consumo, bem como atestar a aceitação do material de 

consumo estocável entregue, quando não houver necessidade de aceitação por comissão 

específica; 

XIV - propor, sempre que necessário, a constituição de comissão para 

recebimento e aceitação definitiva de material, na forma da legislação específica; 

XV - elaborar, anualmente, a previsão orçamentária relativa às despesas 

com aquisição de material de consumo e permanente, objetivando subsidiar a área 

Orçamentária acerca da elaboração da proposta orçamentária; 

XVI - acompanhar os indicadores de desempenho definidos. 

Art. 16. À Seção de Registro de Material compete: 

I – analisar, nos autos do processo, segundo nota de empenho ou 

instrumento equivalente, o documento fiscal de cobrança, bem como os demais exigidos 

para o efetivo pagamento correspondente;  

II - registrar a entrada e saída de material de consumo, permanente e 

serviços, no sistema informatizado do STJ e no sistema de contabilidade da 
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administração pública federal, excluindo-se aqueles de competência da área orçamentária 

e/ou financeira; 

III - conciliar, mensalmente, os lançamentos contábeis de material de 

consumo e permanente do sistema informatizado do STJ com o sistema de contabilidade 

da administração pública federal; 

IV - elaborar, mensalmente, observado o prazo regulamentar estabelecido, o 

demonstrativo de movimentação do almoxarifado e submetê-lo à autoridade superior para 

conhecimento e posterior remessa ao órgão competente; 

V - registrar no sistema informatizado os empenhos de aquisição de material 

de consumo e permanente, originários de contrato; 

VI - apurar o valor de multas por atraso nos processos de aquisição de 

material de consumo, permanente e serviços, encaminhar para cobrança ou submeter à 

autoridade superior para autorização, conforme o caso; 

VII – registrar, no sistema informatizado, diariamente, as compras de 

material de consumo e permanente, objetivando a publicidade na forma da legislação 

específica; 

VIII - elaborar, mensalmente, relatórios e balancetes; e, anualmente, o 

balanço físico-financeiro de bens patrimoniais, evidenciando as variações ocorridas; 

IX - proceder à liquidação de despesa de serviço, observando a 

conformidade documental necessária dos respectivos fornecedores. 

Art. 17. À Seção de Almoxarifado compete: 

I - controlar o prazo de prestação de serviços, notificando os fornecedores 

em atrasos, bem como instruir processo de aplicação de penalidades aos inadimplentes, 

quando necessário; 

II - analisar os pedidos de prorrogação de prazos de execução de serviços à 

luz do edital ou das condições preestabelecidas; 

III – receber materiais de consumo e permanente, juntamente com o 

documento fiscal e submetê-los à unidade solicitante ou comissão específica para 

providenciar o atesto de aceite, auxiliar na conferência da especificação e quantidade 

constantes em nota de empenho ou instrumento equivalente; 



Superior Tribunal de Justiça 
Secretaria de Administração e Finanças 

Regulamento dos Serviços 11

IV – cadastrar o documento fiscal, no sistema informatizado, juntá-lo ao 

processo de compra e encaminhá-lo para contabilização; 

V – entregar materiais de ressuprimento nas unidade do STJ, mediante 

requisição e de acordo com autorização e cronograma definido; 

VI – monitorar o prazo de validade dos materiais em estoque; 

VII – exercer o controle físico diário dos materiais disponíveis em estoque, 

bem como elaborar o inventário físico mensal, com vistas a subsidiar o controle físico-

financeiro elaborado pela unidade competente; 

VIII – aperfeiçoar o sistema de identificação e disposição do material de 

consumo dentro do Almoxarifado, e adotar técnicas adequadas de armazenamento; 

IX – controlar os prazos de entrega de materiais e notificar os fornecedores 

sobre eventuais atrasos, sem prejuízo de comunicar à autoridade superior as 

irregularidades constatadas; 

X – analisar e instruir os pedidos de prorrogação de prazos de entrega de 

materiais que não gerarem termo de contrato, manifestando-se conclusivamente, e 

submeter à autoridade competente para decisão; 

XI – relatar situações e fatos para subsidiar a autoridade competente na 

aplicação de penalidades a fornecedores inadimplentes; 

XII – subsidiar a Seção de Especificação, Previsão e Controle de Material, 

prestar as informações necessárias ao estabelecimento dos níveis de estoque mínimo e 

máximo, para fins de reposição, mediante a aplicação dos métodos e técnicas 

adequados, em observância às disposições da legislação vigente; 

XIII – propor a constituição de comissão de doação e baixa de materiais de 

consumo, na forma da legislação específica; 

XIV – subsidiar a comissão de doação e baixa de materiais de consumo, 

prestando informações acerca dos materiais disponíveis em estoque que estejam sem 

movimentação, por desuso, obsolescência ou por outras razões que impossibilitem a 

utilização; 

XV – zelar e fazer zelar pelos materiais de consumo, bens, equipamentos e 

instalações sob a responsabilidade do almoxarifado; 
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XVI – informar à autoridade superior sobre a existência de materiais de 

consumo, estocados no almoxarifado, passíveis de baixa, doação ou quaisquer formas de 

desfazimento; 

XVII – acompanhar e controlar as saídas de materiais de consumo sob a 

guarda da Seção; 

XVIII – emitir autorização de saída de materiais de consumo para fins de 

substituição, doação, devolução de amostras e outras finalidades. 

Art. 18. À Seção de Movimentação e Inventário de Bens compete: 

I - controlar e fiscalizar o cumprimento das normas sobre guarda, 

conservação e utilização de bens patrimoniais; 

II - avaliar e acompanhar pedido de aquisição de material permanente, 

visando deliberação quanto a conveniência e oportunidade de formalização de processo 

de compra; 

III - manter atualizada, segundo dados cadastrais disponibilizados pela área 

de cadastro de recursos humanos, relação de responsáveis por bens móveis, 

equipamento ou material permanente em uso nas unidades do Tribunal; 

IV - acompanhar a publicação de atos e portarias referentes às alterações de 

titulares de funções comissionadas, visando a realização de inventários e atualização dos 

termos de responsabilidade; 

V - controlar e manter atualizado Termos de Responsabilidade de bens 

movimentados nas dependências do Tribunal; 

VI - informar, para fins de apuração de responsabilidade, toda e qualquer 

irregularidade relacionada com a guarda e uso de bens patrimoniais; 

VII - emitir, quando solicitado, “certidão de nada consta”, em razão de pedido 

de aposentadoria ou para outras finalidades; 

VIII - propor constituição de comissão para alienação de bens patrimoniais 

passíveis de desfazimento; 

IX - disponibilizar à Comissão de Inventário Geral de Bens o acesso a 

documentos arquivados e termos de responsabilidade relativos às unidades a serem 

inventariadas; 
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X - interagir com as áreas de arquitetura e especificação de materiais, 

visando a padronização dos bens móveis; 

XI - prestar informações sobre carga, localização e especificação de bens 

patrimoniais. 

Art. 19. À Seção de Depósito compete: 

I – zelar e manter em ordem os bens, equipamentos e instalações sob a 

guarda e responsabilidade da Seção; 

II – providenciar o tombamento dos bens patrimoniais originários de 

aquisição, cessão, doação, incorporação e produção própria; 

III - emitir termos de responsabilidade de bens patrimoniais, originários de 

aquisição de bens móveis e providenciar suas assinaturas; 

IV - manter arquivo organizado das cópias de notas fiscais originárias de 

aquisição de bens móveis e de termos de responsabilidade expedidos; 

V – distribuir, após tombamento patrimonial, os bens novos adquiridos; 

VI - acompanhar, fiscalizar e executar a movimentação física ou permuta de 

bens patrimoniais; 

VII – responsabilizar-se por bens recolhidos ao depósito, acompanhar e 

controlar as saídas e entradas; 

VIII – manter organizada e atualizada relação de bens permanentes sob a 

guarda da Seção, com os elementos necessários à identificação, classificação e estado 

de conservação dos bens; 

IX - providenciar, sempre que possível, os reparos necessários aos bens 

recolhidos ao depósito, visando mantê-los em perfeito estado de conservação e utilização; 

X - emitir autorização de saída de bens patrimoniais para conserto e outras 

finalidades; 

XI – auxiliar as Comissões de Inventário e de Doação, no levantamento 

físico, coleta e separação de bens; 

XII – acompanhar e efetuar a entrega de bens cedidos ou alienados, após a 

competente autorização. 
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Art. 20. À Subsecretaria de Programação Orçamentária e Financeira 

compete prover os recursos suficientes ao andamento das atribuições judicantes do STJ, 

e ainda: 

I - desenvolver o planejamento, a coordenação, o controle da execução de 

despesas; 

II - supervisionar o desenvolvimento das atividades relacionadas com: a 

execução do planejamento orçamentário; a confecção da proposta orçamentária; a 

elaboração e o acompanhamento dos projetos de créditos adicionais, a prestação de 

informações sobre a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, as 

atividades relativas à elaboração do cadastro de ações do orçamento; 

III - elaborar e acompanhar os projetos do STJ no Plano Plurianual – PPA e 

a elaboração dos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF; 

IV - propor ações com vistas à elaboração do cronograma de desembolso, 

promover os contingenciamentos e descontingenciamentos. 

Art. 21. À Seção de Programação Orçamentária compete:  

I - desenvolver o planejamento orçamentário do STJ, obter a previsão dos 

recursos necessários às atividades das áreas e consolidar o montante; 

II - elaborar a proposta orçamentária em observância à LDO e ao PPA; 

III – detalhar a dotação orçamentária constante da Lei Orçamentária Anual, e 

promover os remanejamentos necessários no decorrer do exercício;  

IV - informar a disponibilidade de recursos, considerando os 

contingenciamentos, resguardar recursos através da emissão de pré-empenhos, para as 

despesas contratuais; 

V - acompanhar as projeções das despesas contratuais e promover a 

otimização dos recursos; 

VI - promover a programação orçamentária de contratos; 

VII – inscrever despesa em Restos a Pagar conforme as informações 

fornecidas pelas unidades gestoras dos diversos contratos; 

VIII – elaborar os projetos de créditos adicionais relativos a Outras despesas 

Correntes e Capital, emendas e destaques; 
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IX - acompanhar a tramitação dos projetos de leis orçamentárias, leis de 

diretrizes orçamentárias e afins. 

Art. 22. À Seção de Programação Financeira compete: 

I - elaborar cadastro de ações do orçamento; 

II – elaborar os projetos de créditos adicionais relativos a Pessoal e 

Encargos Sociais, emendas e destaques; 

III - acompanhar a tramitação dos projetos de leis orçamentárias, leis de 

diretrizes orçamentárias, PPA e afins; 

IV - projetar e acompanhar a execução das despesas com pessoal e 

encargos sociais e informar à Secretaria de Orçamento Federal; 

V - informar a disponibilidade de recursos, considerando os 

contingenciamentos, resguardar recursos através da emissão de pré-empenhos, para 

despesas de pessoal e ordinárias; 

VI - elaborar o cronograma anual de desembolso mensal conforme prevê a 

LRF; 

VII – promover a limitação de empenho e movimentação financeira a fim de 

cumprir o disposto na LRF e LDO; 

VIII - acompanhar a execução financeira e assegurar a observância das 

normas na utilização dos recursos; 

IX – elaborar a proposta de programação financeira; 

X - promover a programação financeira de investimentos e compras 

ordinárias; 

XI - efetuar o cadastramento dos precatórios a serem pagos pelo órgão de 

acordo com o disposto na legislação; 

XII – fazer acompanhamento e orientação a respeito da inclusão de 

informações no SIGPLAN relativas ao PPA; 

XIII – providenciar a publicação de portarias e atos de remanejamentos de 

dotações e de crédito suplementares. 
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Art. 23. À Seção de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro 

compete: 

I – elaborar e publicar, na Imprensa Nacional, os Relatórios de Gestão Fiscal 

previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal; 

II – elaborar demonstrativos solicitados pela administração para subsidiar a 

tomada de decisões e Relatório de Prestação de Contas exigido pela LRF; 

III – acompanhar os depósitos e transferências relativos aos valores 

recebidos de diversos órgãos pela cessão de servidores e juntar aos respectivos 

processos os documentos do SIAFI; 

IV – disponibilizar, mensalmente, na Internet Demonstrativos de 

Programação e Execução Orçamentária do Tribunal; 

V – acompanhar e proceder a classificação orçamentária e financeira dos 

recursos repassadas por meio de convênios firmados com o Tribunal; 

VI – projetar e acompanhar os recursos diretamente arrecadados e propor 

os créditos suplementares necessários;  

VII – acompanhar e divulgar instruções referentes ao uso da Guia de 

Recolhimento da União - GRU, no âmbito do Tribunal; 

VIII – solicitar à Secretaria do Tesouro Nacional a disponibilização de novos 

códigos de depósitos para utilização na GRU e divulgá-los;  

IX – controlar e classificar os valores recolhidos à Conta Única dos recursos 

decorrentes de contratos, convênios ou acordos de sessão de uso e permissões mantidos 

com o Tribunal; 

X – acompanhar o encerramento do exercício e promover, se necessário, 

ajustes contábeis pertinentes à área de atuação da Seção, a fim de cumprir o que dispõe 

as Normas de Encerramento Anual/STN; 

XI – acompanhar a atualização da legislação aplicável à área de atuação da 

Subsecretaria. 

Art. 24. À Subsecretaria de Execução Orçamentária e Financeira 

compete: 

I - realizar o empenhamento da despesa; 
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II - a atualizar as informações sobre o rol dos responsáveis; 

III – receber valores provenientes do fornecimento de cópias reprográficas; 

IV - aplicar os recursos do Pró-Ser; 

V – efetuar a liquidação e pagamento das despesas; 

VI – efetuar o pagamento das despesas com passagens e diárias e emitir 

documentos relativos a suprimento de fundos; 

VII – efetuar a liquidação e o pagamento de despesas de contratos; 

VIII - registrar no SIAFI os contratos firmados pelo Tribunal; 

IX - registrar as garantias contratualmente exigidas. 

Art. 25. À Seção de Empenhamento e Controle Contábil compete: 

I – proceder diariamente a emissão do relatório “Conformidade Diária” no 

SIAFI e selecionar os documentos constantes dos processos administrativos; 

II – proceder a conferência dos documentos contábeis, envidando esforços 

no sentido de eliminar irregularidades; 

III – proceder o registro da conformidade diária no SIAFI; 

IV – encaminhar o relatório de “Conformidade Diária” ao responsável pela 

conformidade de suporte documental, juntamente com os processos administrativos; 

V - manter atualizados os dados dos diversos responsáveis da Unidade 

Gestora e prestar informações aos órgãos de controle; 

VI - manter atualizado o credenciamento dos ordenadores de despesas e 

agentes financeiros junto aos estabelecimentos bancários; 

VII – emitir, anular e reforçar empenhos; 

VIII - anular os pré-empenhos quando da emissão dos empenhos; 

IX – efetuar o cadastramento e a atualização de credores; 

X – arrecadar valores provenientes do fornecimento de cópias reprográficas 

de acórdãos, certidões, cartas de sentenças e autenticações por meio de máquina, 

promover os respectivos depósitos na conta do Tribunal e sua correta contabilização; 
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XI – efetuar o registro no SIAFI dos contratos firmados pelo Tribunal, bem 

como promover a sua conciliação de acordo com a vigência prevista nos instrumentos 

contratuais; 

XII – efetuar o registro no SIAFI das garantias contratualmente exigidas e 

manter arquivo das mesmas até sua liberação pela Administração do Tribunal; 

XIII – registrar e acompanhar a rentabilidade das contas de garantia. 

Art. 26. À Seção de Análise de Faturamento e Liquidação de Despesas 

compete: 

I - conferir os documentos de cobrança e fiscais relativos e necessários aos 

pagamentos de despesas vinculadas às Licitações e Contratos e taxas de condomínio;  

II - certificar-se do atesto da despesa pelo agente competente; 

III - examinar, para fins de pagamento, a conformidade dos procedimentos 

com o disposto no termo contratual; 

IV - apurar o valor a ser pago, efetuar glosas quando necessário e efetuar o 

cálculo dos tributos federais e municipais incidentes, observar o regulamento do Imposto 

de Renda, Código Tributário Nacional, leis, decretos e Convênio relativo ao ISS, bem 

como normativos internos; 

V - emitir relatório de liquidação de despesa; 

VI - autuar os processos anuais de pagamento das despesas continuadas e 

instruí-los com os documentos legais e contratualmente exigidos para a liquidação da 

despesa; 

VII – acompanhar os processos de suprimentos de fundos e proceder à 

análise e conferência das respectivas prestações de contas; 

VIII - interagir com as demais unidades envolvidas nos processos de 

contratação e pagamento de despesas continuadas ou vinculadas a contrato. 

Art. 27. À Seção de Pagamento de Despesas Contratuais e Diversas 

compete: 

I – efetuar o pagamento das despesas de custeio contratuais e diversas, 

incluir concessão de diárias, ressarcimento à Magistrados e servidores com passagens e 

moradia, dentre outras, observando a legislação pertinente; 
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II - efetuar, no seu âmbito de atuação, a retenção e recolhimento de tributos 

relativos a pagamentos a terceiros; 

III - interagir com fornecedores, unidades gestoras, e com os órgãos 

responsáveis pela arrecadação, gerência, controle e orientação no tocante a tributos 

federais, Impostos sobre Serviços e Contribuição Previdenciária com a finalidade de 

solucionar problemas relativos aos pagamentos e recolhimentos; 

IV – proceder, após a devida autorização, a emissão de documentos 

necessários para agilizar processos de importação; 

V – alimentar o sistema gerador da DIRF – Declaração do Imposto de Renda 

Retido na Fonte – promovendo, periodicamente, os ajustes necessários nos Documentos 

de Arrecadação de Receitas Federais – DARF relativos a sua área de atuação; 

VI – consolidar, anualmente, as informações de recolhimentos por DARF’s 

da Subsecretaria, para fins de confecção e encaminhamento da DIRF; 

VII – elaborar e encaminhar, mensalmente, a Guia de Recolhimento do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, 

complementar a GFIP enviada pela Subsecretaria de Legislação e Pagamento, 

relativamente às contribuições previdenciárias dos autônomos e cooperativas 

médicas/odontológicas, sendo o cálculo destas últimas encaminhados pela Seção de 

Despesas de Pessoal e Benefícios; 

VIII - prestar informações aos fornecedores de bens e serviços que 

mantiverem relações comerciais com o Tribunal, relativamente aos pagamentos efetuados 

e às retenções e recolhimentos de tributos incidentes; 

IX - acompanhar a legislação aplicável à sua área de atuação. 

Art. 28. À Seção de Despesas de Pessoal e Benefícios compete: 

I – consolidar e emitir documentos de pagamento e recolhimento de tributos 

relativos às despesas de benefícios e com pessoal, inclusive precatórios judiciários, 

observando a legislação pertinente; 

II – proceder à apropriação e liquidação de folhas de pagamento de pessoal, 

de acordo com as normas vigentes; 

III - efetuar o recolhimento dos tributos e encargos sociais regularmente 

retidos na folha de pagamento; 
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IV - encaminhar aos bancos pagadores o documento eletrônico relativo à 

folha de pagamento de pessoal e respectiva relação de crédito; 

V - promover o saneamento de problemas relacionados a pagamento de 

despesas com pessoal e benefícios; 

VI – promover conciliação bancária das contas correntes do Pró-Ser; 

VII – emitir relatório sintético evidenciando a situação financeira do Pró-Ser e 

a rentabilidade dos investimentos para remessa à Administração Superior e ao Conselho 

Deliberativo do Pró-Ser; 

VIII – acompanhar a aplicação dos recursos próprios do Pró-Ser em fundos 

de investimento; 

IX – efetuar o pagamento de despesa relativas aos benefícios do Pró-Ser, 

previamente autorizados, através da emissão de cheques, manter atualizado o controle; 

X - depositar os recursos do Pró-Ser, observar as disposições contidas no 

regulamento específico e nas decisões do Conselho Deliberativo do Pró-Ser; 

XI - acompanhar as alterações do regulamento do Pró-Ser nos aspectos 

atinentes às suas atribuições; 

XII – alimentar o sistema gerador de DIRF promover, periodicamente, os 

ajustes necessários nos documentos de arrecadação – DARF, relativos aos pagamentos 

de despesas com assistência médica e odontológica; 

XIII – emitir e encaminhar, às empresas, declaração de retenção do ISS 

referente aos pagamentos de despesas com assistência médica e odontológica. 

Art. 29. À Subsecretaria de Engenharia e Arquitetura compete 

desenvolver as atividades de planejamento, coordenação e orientação de projetos, obras, 

manutenção e conservação do complexo de prédios do Tribunal no que se refere às 

instalações prediais, sistemas e equipamentos, arquitetura de exteriores e interiores, 

paisagismo e sinalização; elaboração, acompanhamento e orçamento de obras e projetos; 

guarda e manutenção do acervo técnico. 

Art. 30. À Seção de Orçamentos Técnicos compete: 

I – elaborar orçamentos e especificações de projetos e serviços de 

arquitetura e engenharia; 
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II - fiscalizar a execução de obras e serviços de engenharia terceirizados; 

III – inspecionar os serviços de manutenção e manter atualizado o sistema 

de sinalização visual e de persianas do complexo de edifícios do Tribunal. 

Art. 31. À Seção de Arquitetura compete: 

I - elaborar projetos de arquitetura, inclusive de interiores e mobiliário; 

II - elaborar especificações de materiais e projetos básicos de mobiliário e 

objetos de arquitetura de interiores a serem adquiridos; 

III - controlar o acervo técnico do complexo de edifícios do Tribunal e manter 

a informatização deste; 

IV - registrar e catalogar todas as plantas “as built” da construção, manuais 

técnicos, catálogos, fotografias e vídeos técnicos, disquetes, fitas e documentos de 

interesse técnico e histórico referentes à construção do complexo de edifícios do Tribunal. 

Art. 32. À Seção de Obras Civis compete: 

I - elaborar projetos de engenharia; 

II - inspecionar as instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e de combate a 

incêndio; 

III - inspecionar os serviços de manutenção, reparo e conservação dos 

prédios do complexo de edifícios e imóveis funcionais e os serviços de manutenção, 

reparo e confecção de móveis pela marcenaria do Tribunal. 

Art. 33. À Seção de Instalações Mecânicas compete: 

I - elaborar projetos de engenharia; 

II - inspecionar os equipamentos, as instalações e os serviços de reparo, 

manutenção e conservação dos sistemas de ar condicionado, ventilação e exaustão, gás 

liquefeito de petróleo, câmaras frigoríficas, elevadores e monta-cargas; 

III – elaborar orçamentos com vistas à contratação de terceiros para 

execução de serviços inerentes à Seção; 

IV - propor a contratação de serviços de terceiros, quando a execução 

exceder os limites da capacidade da Seção; 

V – supervisionar a execução dos serviços realizados por terceiros. 
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Art. 34. À Seção de Eletro-Eletrônica compete: 

I - elaborar projetos de engenharia; 

II - inspecionar os equipamentos, as instalações e os serviços de 

manutenção, reparo e conservação dos sistemas de energia convencional, estabilizada e 

emergencial, aterramento, pára-raios, circuito fechado de televisão, sonorização 

operacional e ambiental, projeção e tradução simultânea, relógios, detecção, alarme e 

combate a incêndio e supervisão predial; 

III – supervisionar a execução de testes nos equipamentos de áudio 

instalados nas salas de julgamento e auditório; 

IV - elaborar orçamentos com vistas à contratação de terceiros para 

execução de serviços típicos da Seção; 

V – propor a contratação de serviços de terceiros, quando a execução 

exceder os limites da Seção; 

VI – supervisionar os serviços típicos da Seção, realizados por terceiros. 

Art. 35. À Seção de Manutenção Telefônica compete: 

I – inspecionar as instalações, os equipamentos e os serviços de reparo, 

manutenção e conservação dos sistemas de fibra óptica, de telefonia e telecomunicações 

do Tribunal e dos imóveis funcionais; 

II – controlar, programar, instalar e habilitar os equipamentos e aparelhos de 

telefonia fixa e celular; 

III – programar, acompanhar e fiscalizar a execução de manutenções 

preventivas e corretivas para os sistemas de telefonia; 

IV – gerenciar o tráfego do PABX; 

V – acompanhar os custos telefônicos do Tribunal e propor alternativas para 

reduzi-los; 

VI – controlar as faturas das contas telefônicas do Tribunal e encaminhar 

para fins ressarcimento, relação das ligações declaradas particulares; 

VII – controlar as cotas dos Ministros relativas às despesas realizadas com 

ligações telefônicas; 

VIII – coordenar a distribuição e uso de aparelhos celulares; 
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IX – manter controle de aparelhos de telefonia que se constituem reserva 

técnica; 

X – elaborar e atualizar, em conjunto com a Secretaria de Recursos 

Humanos, a Lista Telefônica Interna; 

XI - orientar os usuários sobre recursos disponíveis nos aparelhos de 

telefonia. 

Art. 36. À Seção de Paisagismo compete: 

I - elaborar projetos agronômicos e de paisagismo; 

II - orientar e inspecionar os serviços de instalação e manutenção das áreas 

ajardinadas e arborizadas do complexo paisagístico do Tribunal e os serviços de reparo, 

manutenção e conservação do sistema de irrigação; 

III - elaborar orçamentos com vistas à contratação de terceiros para 

execução de serviços típicos da Seção; 

IV – propor a contratação de serviços de terceiros, quando a execução 

exceder os limites da Seção; 

V – supervisionar os serviços típicos da Seção, realizados por terceiros. 

Art. 37. À Subsecretaria de Serviços Gerais compete desenvolver as 

atividades relativas aos serviços gráficos, de limpeza e conservação predial, de 

lavanderia, de copeiragem e alimentação, de suporte operacional a eventos e de 

protocolo administrativo e mensageria. 

Art. 38. À Seção de Administração de Edifícios I compete: 

I – planejar e prestar apoio operacional, referente a sua área de atuação, a 

cerimônias e eventos, (em posse de Ministros, seminários, conferências, congressos, 

palestras, recepções, coffee break e cerimônias fúnebres), nas dependências do Tribunal;  

II - planejar e fiscalizar os serviços de limpeza e conservação nas 

instalações internas dos locais onde ocorrem os eventos; 

III – coordenar e fiscalizar o serviço de conservação e limpeza dos edifícios 

(blocos A, B e C), e das fachadas, dos estacionamentos, calçadas, vias internas e 

guaritas;  
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IV - acompanhar e controlar os serviços de dedetização e desratização nas 

áreas interna e externa do Tribunal; 

V - organizar e fiscalizar o cumprimento das escalas de trabalho e do horário 

de plantão dos empregados terceirizados para os serviços de limpeza, conservação e 

apoio a eventos; 

VI - controlar e verificar a correta utilização dos produtos e materiais de 

limpeza, higiene e conservação na área de atuação da Seção; 

VII - fixar e retirar cartazes e avisos em quadros próprios nos prédios sob a 

sua administração, mediante orientação da Unidade de Comunicação Interna; 

VIII - informar à unidade competente a necessidade de execução dos 

serviços de manutenção, reparo e conservação, na sua área de atuação. 

Art. 39. À Seção de Administração de Edifícios II compete: 

I - coordenar e fiscalizar os serviços de limpeza e conservação nas 

instalações internas do complexo de edifícios do Tribunal sob a responsabilidade da 

Seção (blocos D, E e F); 

II – planejar e fiscalizar o serviço de conservação e limpeza das fachadas 

dos prédios sob sua administração; 

III - organizar e fiscalizar o cumprimento das escalas de trabalho e do horário 

de plantão dos empregados terceirizados para os serviços de limpeza e conservação; 

IV – orientar e controlar a correta utilização dos produtos e materiais de 

limpeza, higiene e conservação em sua área de atuação; 

V - fixar e retirar cartazes e avisos em quadros próprios nos prédios sob sua 

responsabilidade, mediante orientação da Unidade de Comunicação Interna do Tribunal; 

VI - informar à unidade competente a necessidade de execução dos serviços 

de manutenção, reparo e conservação sob sua responsabilidade; 

VII - coordenar e acompanhar mudanças das diversas unidades do Tribunal, 

auxiliando-as no transporte interno de mobiliário; 

VIII - fiscalizar o serviço de conservação, limpeza e higienização da Seção 

do Aparelho Locomotor; 

IX - executar limpeza especializada na Secretaria de Serviços de Saúde; 
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X – coordenar e fiscalizar os serviços de mensageria prestados no âmbito do 

Tribunal. 

Art. 40. À Seção de Copa compete: 

I - requisitar e receber os gêneros alimentícios, o material para os serviços 

de copeiragem, bem como gás liquefeito de petróleo; 

II - controlar o consumo do material das copas e as condições de uso e de 

higiene dos utensílios e instalações; 

III - acompanhar o cumprimento dos contratos inerentes à Seção; 

IV - providenciar o preparo e a distribuição de café; 

V - organizar, fiscalizar e proceder a distribuição dos servidores de acordo 

com a necessidade e escala de serviço; 

VI - auxiliar as unidades do Tribunal envolvidas com eventos; 

VII – promover o controle e a distribuição de água mineral no âmbito do 

Tribunal; 

VIII - atender solicitações de gás liquefeito de petróleo, procedendo aos 

devidos controles. 

Art. 41. À Seção de Protocolo Administrativo compete: 

I – receber, proceder a triagem e distribuição de correspondência aos 

interessados, mediante controle; 

II – autuar os processos administrativos em conformidade com as normas 

internas; 

III – acompanhar, por meio do sistema informatizado, o primeiro trâmite dos 

processos administrativos, de forma a verificar o seu recebimento pelo destinatário; 

IV – distribuir os diários oficiais, jornais, revistas e periódicos nas diversas 

unidades do Tribunal; 

V – solicitar à Seção de Segurança de Documentação a inspeção de 

volumes suspeitos encaminhados ao Tribunal. 

Art. 42. À Seção de Reprografia e Encadernação compete: 

I - executar serviços gráficos e de impressão; 
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II - manter em boas condições de conservação os equipamentos de 

mecanografia e de reprodução gráfica; 

III – encadernar, plastificar e triturar documentos do Tribunal; 

IV - promover o reaproveitamento de papéis usados; 

V – executar serviços de blocagem; 

VI - coordenar a operação dos equipamentos de reprografia instalados nas 

diversas unidades do Tribunal; 

VII - realizar chamados técnicos de manutenção, quando necessário, para 

conserto das máquinas gráficas e reprográficas; 

VIII - elaborar mapas demonstrativos da tiragem de cópias das máquinas 

locadas pelo Tribunal, com base nas leituras dos medidores e faturas enviadas pela 

empresa contratada. 

Art. 43. À Subsecretaria de Transportes compete desenvolver as 

atividades relativas aos serviços de transporte de servidores e materiais, à guarda, 

manutenção e abastecimento dos veículos oficiais. 

Art. 44. À Seção de Transporte Coletivo compete: 

I - atender as unidades do Tribunal nas necessidades de transporte em 

serviço; 

II - orientar motoristas sobre as normas para o atendimento de transporte; 

III - fazer cumprir a escala de serviço; 

IV - receber, registrar e distribuir veículos para uso em serviço; 

V - prestar serviços de transporte coletivo aos servidores, e nos eventos 

promovidos pelo Tribunal; 

VI - propor e controlar lotação, horários e itinerário dos ônibus; 

VII - elaborar e controlar as escalas dos motoristas; 

VIII - solicitar serviços mecânicos, de borracharia, balanceamento e 

alinhamento; 

IX - solicitar serviços de lavagem, lubrificação, troca de óleo e abastecimento 

dos veículos oficiais; 
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X - fiscalizar o recolhimento diário dos veículos à garagem; 

XI - manter a guarda das chaves dos veículos; 

XII - receber, registrar e distribuir veículos para uso em serviço; 

XIII - emitir carteiras e autorizações de uso do transporte coletivo; 

XIV - gerenciar os pequenos serviços mecânicos e de lavagem realizados na 

garagem da sede do Tribunal; 

XV - exigir o cumprimento da lei nº 9503/97 (CTB); 

XVI - supervisionar, fiscalizar e controlar a locação de mão de obra 

contratada, concernente à área de atuação da Seção, exceto da categoria de 

ascensoristas; 

XVII - gerenciar a central de atendimento de veículos. 

Art. 45. À Seção de Atendimento de Veículos Leves compete: 

I - promover o emplacamento, licenciamento e o seguro obrigatório dos 

veículos oficiais, zelando pelo cumprimento das normas em vigor; 

II - gerenciar os contratos de locação de mão-de-obra; 

III - propor aquisição e alienação de veículos de acordo com as 

necessidades da Seção; 

IV - fiscalizar e controlar os serviços dos ascensoristas dos elevadores; 

V – elaborar, segundo os padrões adotados pelo Tribunal, os projetos 

básicos da Subsecretaria; 

VI - manter atualizado cadastro e documentos dos motoristas; 

VII - providenciar e controlar cópias dos documentos de porte obrigatório dos 

veículos; 

VIII - assistir aos motoristas e veículos acidentados; 

IX - providenciar laudos periciais e registros de ocorrência; 

X - informar ao órgão competente sobre o responsável pelo cometimento de 

infrações de trânsito; 
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XI - providenciar informações que possibilitem a apuração de 

responsabilidades decorrentes de má utilização, infração ou acidentes com veículos; 

XII - promover e gerenciar o seguro total dos veículos oficiais; 

XIII - zelar pelo cumprimento da lei nº 9503/97 (CTB). 

Art. 46. À Seção de Manutenção e Abastecimento compete: 

I – promover e supervisionar a execução dos serviços mecânicos, elétricos e 

de borracharia, bem como balanceamento e alinhamento da frota de veículos do Tribunal, 

mantendo registros individuais dos serviços de manutenção; 

II - demonstrar o consumo total e por veículo de peças e acessórios; 

III - propor aquisição de peças, ferramentas e materiais para utilização 

imediata ou reposição do estoque mínimo; 

IV - promover levantamento orçamentário dos danos nos veículos envolvidos 

em acidentes; 

V - fiscalizar e responder pela execução da revisão corretiva e da preventiva; 

VI - autorizar e controlar a saída e o retorno do guincho nos atendimentos de 

socorro; 

VII - vistoriar, testar e liberar veículos reparados por terceiros; 

VIII - receber, conservar e guardar peças, ferramentas e demais materiais de 

uso da Seção; 

IX - manter controle físico do estoque de peças, acessórios e outros 

componentes de uso freqüente; 

X - desenvolver, de acordo com a necessidade, os serviços de lavagem, 

lubrificação e troca de óleo da frota de veículos do Tribunal; 

XI - organizar e manter atualizados registros individualizados dos serviços 

efetuados nos veículos do Tribunal; 

XII - abastecer os veículos do Tribunal, controlando o consumo de 

combustíveis, de acordo com as normas vigentes; 

XIII - controlar o consumo geral e por veículo, bem como o estoque de 

combustíveis, por meio de mapas demonstrativos do consumo; 
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XIV - observar normas de segurança nas proximidades dos tanques de 

combustíveis e de outros materiais inflamáveis; 

XV - requisitar combustíveis e lubrificantes; 

XVI – receber, estocar e conservar combustíveis, GLP e lubrificantes; 

XVII - propor o recolhimento, para alienação, do material inservível ou em 

desuso; 

XVIII - providenciar orçamento para execução de serviços nos veículos 

oficiais; 

XIX - definir a oficina para realizar reparos nos veículos oficiais em caso de 

acidente de trânsito, bem como providenciar documento comprovando a execução de 

serviço; 

XX - prestar socorro imediato aos veículos oficiais durante o expediente do 

Tribunal, ou além deste horário, quando for o caso; 

XXI - gerenciar os contratos de garantia de veículos novos; 

XXII – controlar o prazo de validade dos extintores de incêndio dos veículos 

oficiais. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 47. Compete às unidades de que trata o presente Regulamento 

fornecerem informações que visem subsidiar o planejamento da Secretaria, 

proceder à avaliação dos produtos e serviços oferecidos; elaborar, quando 

solicitado, relatório e estatística de suas atividades, bem como desenvolver outras 

atividades que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

Art. 48. As atribuições dos titulares de Cargos em Comissão e Funções 

Comissionadas estão estabelecidas em título próprio do Manual de Organização. 

Art. 49. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste 

Regulamento serão solucionados pelo titular da Secretaria de Administração e Finanças. 


