
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 

 
ATO Nº 217, DE 12 DE JUNHO DE 1995 

 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 317 do Regimento Interno, resolve: 
 
Art. 1º Fica aprovado, na forma constante do Anexo, o Regulamento da Secretaria de 
Administração Predial, criada pela Resolução nº 14, de 19 de dezembro de 1994. 
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 

Ministro WILLIAM PATTERSON 
 
 

REGULAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL 
 

CAPÍTULO I 
 

CATEGORIA E FINALIDADE 
 
Art. 1º A Secretaria de Administração Predial, órgão de direção especializada, 
subordinada ao Diretor-Geral, tem por finalidade planejar, coordenar e supervisionar 
as atividades relacionadas a administração predial, segurança, serviços de arquitetura 
e engenharia, bem como a manutenção e conservação de edifícios públicos, bens 
móveis, equipamentos e instalações prediais. 
 

CAPÍTULO II 
 

ORGANIZAÇÃO 
 
Art. 2º A Secretaria de Administração Predial – SECAP, tem a seguinte estrutura: 
 
1. Gabinete 
2. Assessoria Técnica – ATEC 
3. Gerência de Edifícios – GEDIF 
3.1. Seções de Administração de Edifícios (I, II, III e IV) 
3.2. Seção de Limpeza de Áreas Externas 
3.3. Seção de Operações Telefônicas 
4. Gerência de Segurança – GESEG 
4.1. Seção de Segurança 
4.2. Seção de Vigilância 
4.3. Seção de Controle de Acesso 
4.4. Central de Segurança 
4.5. Seção de Prevenção de Incêndio 
5. Gerência de Projetos – GEPRO 
5.1. Seção de Planejamento 
5.2. Seção de Projetos 
5.3. Seção de Arquivos 
6. Gerência de Manutenção – GEMAN 
6.1. Seção de Obras Civis 

 



6.2. Seção de Eletricidade 
6.3. Seção de Eletrônica 
6.4. Seção de Instalações Mecânicas 
6.5. Seção de Manutenção Telefônica 
 
Art. 3º A Secretaria de Administração Predial e suas Gerências serão dirigidas por 
Diretores; a Assessoria Técnica, por Assessor Judiciário; as Seções, a Central de 
Segurança e o Gabinete do Diretor, por Supervisores. 
Parágrafo único. Os cargos e funções serão providos na forma de legislação pertinente. 
Art. 4º Os ocupantes dos cargos e funções previstos no artigo anterior serão 
substituídos, em suas faltas impedimentos ou férias, respeitados os requisitos exigidos 
pra os titulares, por servidores por eles designados, preferencialmente dentre os 
lotados nas respectivas áreas, designados na forma de legislação específica. 
 

CAPÍTULO III 
 

COMPETÊNCIA DAS UNIDADES 
 
Art. 5º Ao Gabinete compete executar as atividades de apoio técnico e administrativo, 
preparo e despacho do expediente do Diretor da Secretaria, bem como outras 
atividades correlatas. 
 
Art. 6º À Assessoria Técnica compete: 
 
I – assessorar o diretor da Secretaria no planejamento e fixação de diretrizes para a 
administração predial, bem como em outros assuntos de competência da área; 
II – emitir parecer em processos administrativos que lhe sejam submetidos; 
III – elaborar e propor planos de treinamento técnico-operacional para os servidores 
da Secretaria; 
IV – analisar a adequação dos métodos de trabalho adotados nas unidades da 
Secretaria, bem como propor a adoção de novos métodos objetivando o contínuo 
aprimoramento das atividades; 
V – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Assessoria. 
 
Art. 7º À Gerência de Edifícios compete coordenar, orientar e controlar as atividades 
referentes a administração de edifícios e áreas externas, bem como a operações 
telefônicas. 
 
Art. 8º À Seções de Administração de edifícios (I, II, III e IV) compete: 
 
I – inspecionar, regularmente, as instalações físicas dos edifícios; 
II – coordenar e fiscalizar os serviços de limpeza e conservação das áreas internas dos 
edifícios, bem como do mobiliário, equipamentos e instalações físicas; 
III – executar os serviços de operação e tráfego de elevadores; 
IV – organizar, distribuir e fiscalizar o cumprimento das escalas de plantão dos 
serviços de limpeza e conservação e de operação de elevadores; 
V – controlar o suprimento e o consumo, bem como verificar a correta utilização dos 
produtos e materiais de limpeza, higiene e conservação em sua área de atuação; 
VI – providenciar e fiscalizar os serviços de detetização e defesa dos prédios contra 
roedores e insetos, em conjunto com a Seção de Limpeza de Áreas Externas; 
VII – providenciar a lavagem de tapetes, carpetes, passadeiras e outras peças; 
VIII – autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e aviso em quadros próprios; 

 



IX – solicitar a execução dos serviços de manutenção, reparo e conservação dos 
edifícios, bem como providenciar a assistência técnica de aparelhos eletrodomésticos e 
equipamentos de limpeza; 
X – efetuar a distribuição e o abastecimento de água mineral nos bebedouros, bem 
como a colocação de copos descartáveis nos suportes; 
XI – requisitar, receber e estocar gêneros alimentícios, café, água, bem como todos os 
materiais necessários à execução dos serviços de copa; 
XII – controlar o consumo do material necessário ao funcionamento das copas, 
mantendo-as em perfeitas condições de uso e higiene; 
XIII – providenciar o preparo e a distribuição de café às unidades do Tribunal; 
XIV – colaborar no serviço de carga, descarga e transporte de móveis, máquinas e 
utensílios; 
XV – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
Art. 9º À Seção de Limpeza de Áreas Externas compete: 
 
I – coordenar e fiscalizar os serviços de limpeza e conservação das áreas externas, dos 
pilotis e das áreas circunvizinhas dos edifícios do Tribunal; 
II – organizar, distribuir e fiscalizar o cumprimento das escalas de plantão dos serviços 
de limpeza e conservação das áreas externas dos edifícios; 
III – controlar o suprimento e o consumo, bem como verificar a correta utilização dos 
produtos e materiais de limpeza, higiene e conservação em sua área de atuação; 
IV – providenciar e fiscalizar os serviços de detetização e defesa dos prédios contra 
roedores e insetos, em conjunto com as Seções de Administração de Edifícios; 
V – providenciar o recolhimento do lixo e proceder à higienização das lixeiras das áreas 
externas; 
VI – providenciar a lavagem de tapetes, carpetes, passarelas, passadeiras e outras 
peças; 
VII – inspecionar e desobstruir, quando necessário, caixas de gordura, bocas-de-lobo e 
rufos; 
VIII – colaborar no serviço de carga, descarga e transporte de móveis; 
IX – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
Art. 10 À Seção de Operações Telefônicas compete: 
 
I – operar e manter em boas condições de conservação, funcionamento e segurança, 
os equipamentos e aparelhos instalados na central telefônica do Tribunal; 
II – solicitar a instalação e reparo de aparelhos telefônicos; 
III – receber e transmitir mensagens através de equipamentos próprios e disponíveis; 
IV – observar as normas de funcionamento do sistema de comunicação, especialmente 
no que se refere ao sigilo das informações; 
V – gerenciar o tráfego de PABX; 
VI – propor aquisição de linhas e aparelhos telefônicos; 
VII – elaborar e atualizar o catálogo telefônico interno; 
VIII – executar a programação de telefones digitais; 
IX – realizar o controle das disponibilidades de linhas telefônicas do Tribunal; 
X – elaborar e encaminhar ao superior hierárquico relatórios periódicos de interesse da 
Administração; 
XI – fornecer, anualmente, informações para confecção do catálogo telefônico oficial; 
XII – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
Art. 11. À Gerência de Segurança compete coordenar, orientar e controlar as 
atividades relativas à segurança das autoridades e demais pessoas no recinto do 

 



Tribunal, das instalações físicas, dos bens patrimoniais e das áreas circunvizinhas, bem 
como à prevenção de sinistros; 
 
Art. 12. À Seção de Segurança compete: 
 
I – exercer atividades de segurança pessoal dos magistrados, autoridades e servidores 
nas dependências do Tribunal; 
II – manter dispositivo de segurança nas salas de julgamento, realizando vistorias 
técnicas antes e após a realização de sessões ou eventos festivos; 
III – promover cerimônia de hasteamento e arriamento do Pavilhão Nacional, 
observada a legislação pertinente; 
IV – articular-se com a Seção de Controle de Acesso e com a Central de Segurança na 
execução dos serviços comuns de fiscalização e controle de entrada e saída de pessoas 
e materiais nos edifícios do Tribunal; 
V – diligenciar, após o término do expediente normal, para que equipamentos, 
máquinas e lâmpadas sejam desligados da rede elétrica; 
VI – vistoriar, inclusive no horário noturno e nos dias não-úteis, as dependências  e as 
instalações do Tribunal, através de escala de rondas, a fim de prevenir incêndios, 
inundações e outras ocorrências desse tipo; 
VII – controlar e registrar a saída de bens patrimoniais, não permitindo sua retirada 
das dependências do Tribunal sem prévia e expressa autorização da unidade 
responsável pelo controle; 
VIII – organizar e fazer cumprir a escala de serviço dos Agentes de Segurança lotados 
na Seção; 
IX – registrar, em livro próprio, as ocorrência que fogem à rotina, comunicando-as à 
chefia imediata; 
X – providenciar a abertura e o fechamento de portas e portões de acesso ao Tribunal, 
nos horários determinados; 
XI – promover o recolhimento de quaisquer objetos e valores encontrados nas 
dependências internas e nas áreas externas e circunvizinhas do Tribunal, 
providenciando o registro sistemático dessas ocorrências; 
XII – fiscalizar a circulação de pessoas nas diversas dependências do Tribunal, 
procurando identificar elementos suspeitos, com vistas a coibir furtos e impedir 
atentados ao patrimônio, bem como proporcionar tranqüilidade ao ambiente de 
trabalho; 
XIII – zelar pela guarda dos equipamentos e materiais utilizados em rotina e nos 
plantões, a fim de mantê-los permanentemente sob controle e em boas condições de 
uso; 
XIV – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
Art. 13. À Seção de Vigilância compete: 
 
I – executar as atividades de vigilância interna e externa dos edifícios do Tribunal; 
II – propor a instalação de postos de policiamento ostensivo nas imediações dos 
prédios do Tribunal; 
III – articular-se com a Seção de Segurança e com a Central de Segurança na 
execução dos serviços comuns de fiscalização e controle de entrada e saída de pessoas 
e materiais nos edifícios do Tribunal; 
IV – controlar o tráfego de veículos nas garagens e nos estacionamentos privativos do 
Tribunal, em articulação com a Divisão de Transporte; 
V – cumprir e fazer cumprir as normas relativas ao estacionamento de veículos nas 
áreas privativas do Tribunal; 

 



VI – fiscalizar as áreas de estacionamento privativo do Tribunal, de acordo com as 
normas previstas, em articulação com a Seção de segurança, comunicando as 
irregularidades observadas; 
VII – organizar e fazer cumprir a escala de serviços dos vigilantes; 
VIII – fiscalizar a permanência e a atuação dos vigilantes nos postos de serviço, 
prestando-lhes o apoio necessário, com vistas ao funcionamento eficaz das atividades 
de segurança; 
IX – registrar os horários de entrada e saída de veículos durante o expediente e nos 
plantões noturnos e finais de semana, elaborando mapas diários e mensais de 
controle; 
X – fiscalizar a utilização de vagas na garagem do Tribunal; 
XI – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
Art. 14. À Seção de Controle de Acesso compete: 
 
I – controlar o acesso de pessoas às dependências do Tribunal, em consonância com 
as normas em vigor; 
II – recepcionar o público e prestar-lhe informações; 
III – providenciar o credenciamento dos visitantes e encaminhá-los aos setores 
desejados; 
IV – operar equipamentos específicos de controle de acesso; 
V – interagir com as demais Seções da Gerência de Segurança na execução dos 
serviços comuns de fiscalização e controle de entrada e saída de pessoas e materiais 
nos edifícios do Tribunal; 
VI – registrar em livro próprio as ocorrências que fogem à rotina, comunicando-as à 
chefia imediata; 
VII – desenvolver rotinas de vistorias periódicas de portas, portões e fechaduras dos 
prédios, verificando as condições de segurança; 
VIII – organizar e manter atualizados os claviculários das dependência do Tribunal e 
promover o serviço de confecção cópias de chaves; 
IX – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
Art. 15. À Central de Segurança compete: 
 
I – elaborar normas e procedimentos relativos ao sistema de segurança das 
instalações físicas, dos Ministros e outras autoridades, bem como dos servidores do 
Tribunal; 
II – operar os sistema de circuito interno de segurança e a rede de comunicações, por 
meio de central fixa de rádio e outros dispositivos; 
III – interagir com as Seções de Segurança, de Vigilância e de Controle de Acesso nos 
procedimentos comuns de segurança; 
IV – receber pedidos e comunicações de emergência em geral, tomando as 
providências necessárias junto aos setores competentes; 
V – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Central; 
 
Art. 16. À Seção de prevenção de Incêndio compete: 
 
I – combater, em nível de primeiro atendimento, incêndios, inundações e eventuais 
sinistros nas dependências do Tribunal, acionando o Corpo de Bombeiros, se 
necessário; 
II – controlar os prazos de validade das cargas dos extintores de incêndio, 
providenciando sua renovação em tempo hábil; 

 



III - coordenar os trabalhos da brigada de incêndio, instruindo-a quanto aos 
procedimentos em situações de emergência; 
IV – inspecionar permanentemente os equipamento e os sistemas de alarme e de 
detecção e combate a incêndio, bem como realizar vistorias periódicas nas instalações 
prediais; 
V – manter as equipes de combate a incêndio em alerta permanente, durante as vinte 
e quatro horas do dia, inclusive nos finais de semana e feriados; 
VI – elaborar e executar, se necessário, plano de retirada de pessoas das áreas 
internas, em caso de ocorrência de sinistros; 
VII – propor a realização de cursos de formação e reciclagem no combate a incêndios e 
de primeiros socorros para servidores da Secretaria; 
VIII – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
Art. 17. À Gerência de Projetos compete coordenar, orientar e controlar as atividades 
de planejamento, elaboração e acompanhamento de projetos de arquitetura e 
engenharia, bem como de guarda e manutenção do acervo técnico relativa à estrutura 
dos edifícios do Tribunal; 
 
Art. 18. À Seção de Planejamento compete: 
 
I – propor a normatização das atividades de planejamento no âmbito da Gerência, 
visando à integração a padronização de procedimentos; 
II – elaborar orçamento de projetos de arquitetura; 
III – realizar estudo de viabilidade de pedidos de alteração de espaços físicos e 
ambientação; 
IV – manter contato com as unidades solicitantes de serviços para levantamento de 
dados com vistas a elaboração de projeto; 
V – acompanhar e fiscalizar o cumprimento de contratos firmados com terceiros para 
execução de serviços; 
VI – apoiar técnica e administrativamente as unidades da Secretaria na elaboração de 
planos específicos e na definição de metas a serem atingidas; 
VII – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
Art. 19. À Seção de Projetos compete: 
 
I – desenvolver projetos de arquitetura, bem como prestar apoio técnico às demais 
Gerências da Secretaria; 
II – acompanhar e fiscalizar a execução de projetos elaborados pela Seção  e aqueles 
produzidos por terceiros; 
III – realizar pesquisas e estudos visando ao permanente aperfeiçoamento técnico e 
gerencial da Seção; 
IV – controlar eventuais alterações de leiautes ou de quaisquer modificações ocorridas 
nos projetos originais da estrutura predial, procedendo, em conjunto com a Seção de 
Arquivo, às necessárias atualizações; 
V – emitir, sempre que solicitado, parecer técnico sobre projetos enquadrados em sua 
área de competência; 
VI – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
Art. 20. À Seção de Arquivo compete: 
 
I – controlar o acervo técnico de estrutura predial e das instalações dos edifícios do 
Tribunal, mantendo-o atualizado e em adequadas condições de conservação e 
segurança; 

 



II – registrar e catalogar plantas, "built" da construção, manuais técnicos, catálogos, 
fotografias, vídeos, disquetes, fitas e outros documentos de interesse técnico ou 
histórico referentes aos edifícios do Tribunal; 
III – atender solicitações formais de cópias de documentos do acervo, mantendo sob 
registro tais operações; 
IV – desenvolver projeto de informatização do acervo técnico, visando agilizar a 
recuperação de informações e obter melhores condições de conservação e controle; 
V – promover a confecção e instalação de placas nominais da mesa do Plenário, de 
molduras de fotografias dos Ministros e dos Diretores-Gerais; 
VI – providenciar a tiragem de cópias heliográficas; 
VII – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
Art. 21. À Gerência de manutenção compete coordenar, orientar e controlar as 
atividades referentes a manutenção, conservação e reforma de imóveis, instalações 
prediais, sistemas e equipamentos implantados nos edifícios e bens móveis do 
Tribunal; 
 
Art. 22. À Seção de Obras Civis compete: 
 
I – inspecionar, regularmente, as edificações, instalações hidráulicas, sanitárias, 
pluviais e de irrigação, mantendo-as em perfeitas condições de funcionamento; 
II – coordenar serviços de manutenção, reparo e conservação de edifícios, instalações 
e jardins, bem como os de marcenaria; 
III – elaborar orçamentos com vistas à contratação de terceiros para execução de 
serviços; 
IV - providenciar transporte de equipamentos a serem reparados, quando necessário; 
V – providenciar a confecção de peças e móveis de madeira, à vista de desenhos e 
especificações previamente elaborados, informando ao Diretor da secretaria os custos 
apurados; 
VI – providenciar a manutenção das bombas de recalque da rede de águas pluviais e 
de esgotos; 
VII – propor a contratação de serviços de terceiros, quando sua execução exceder os 
limites da capacidade da Seção; 
VIII – acompanhar e fiscalizar o cumprimento de contratos firmados com terceiros 
para execução de serviços de competência da Seção; 
IX – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
Art. 23. À Seção de Eletricidade compete: 
 
I – inspecionar, regularmente, os equipamentos e as instalações dos sistemas de 
energia convencional, estabilizada e de emergência, bem como de aterramento e pára-
raios; 
II – supervisionar a execução de serviços de manutenção, reparo e conservação das 
instalações e equipamentos do sistema de energia convencional, estabilizada e de 
emergência; 
III – elaborar orçamentos com vistas à contratação de terceiros para execução de 
serviços; 
IV – propor a contratação de serviços de terceiros, quando sua execução exceder os 
limites da capacidade da Seção; 
V – acompanhar e fiscalizar o cumprimento de contratos firmados com terceiros para 
execução de serviços de competência da Seção; 
VI – manter sob controle o estoque de material necessário à execução dos serviços; 
VII – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 

 



Art. 24. À Seção de Eletrônica compete: 
 
I – inspecionar os equipamentos e as instalações de circuito fechado de televisão, 
sonorização operacional e ambiental, projeção e tradução simultânea, relógios, 
detecção de incêndio e alarme, supervisão predial e outros; 
II – supervisionar a execução de teste nos equipamentos de áudio instalados nas salas 
do Plenário, Corte Especial, Seções, Turmas e Auditório; 
III – providenciar a instalação e manutenção dos equipamentos de áudio e vídeo; 
IV – coordenar e acompanhar os serviços de manutenção, reparo e conservação de 
máquinas, equipamentos e aparelhos eletrônicos integrados às instalações; 
V – elaborar orçamentos com vistas á contratação de terceiros para a execução de 
serviços; 
VI – propor a contratação de serviços de terceiros, quando sua execução exceder os 
limites da capacidade da Seção; 
VII – acompanhar e fiscalizar o cumprimento de contratos firmados com terceiros para 
execução de serviços de competência da Seção; 
VIII – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
Art. 25. À Seção de Instalações Mecânicas compete: 
 
I – inspecionar diariamente os equipamentos e as instalações de ar condicionado, 
ventilação e exaustão, gás liquefeito de petróleo, câmaras frigorífica, elevadores e 
monta-cargas; 
II – verificar as condições ideais de funcionamento  dos sistemas de alarme e de 
detecção e combate a incêndio, em conjunto com a Seção de Eletrônica; 
III – coordenar e acompanhar os serviços de manutenção de competência da Seção; 
IV – elaborar orçamentos com vista á contratação de terceiros para a execução de 
serviços; 
V – propor a contratação de serviços de terceiros, quando sua execução exceder os 
limites da capacidade da Seção; 
VI – manter sob controle o estoque de material necessário à execução dos serviços; 
VII – acompanhar e fiscalizar o cumprimento de contratos firmados com terceiros pra 
execução de serviços de competência da seção; 
VIII – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 
Art. 26. À Seção de Manutenção Telefônica compete: 
 
I – promover a instalação e supervisionar os reparos de equipamentos e aparelhos 
telefônicos; 
II – programar manutenções preventivas em equipamentos telefônicos, bem como 
efetuar chamadas técnica corretivas; 
III – acompanhar e fiscalizar o cumprimento de contratos firmados com terceiros, para 
assistência técnica e manutenção de equipamentos de telefonia; 
IV – providenciar a instalação de equipamentos de fac-símile e telex; 
V – desenvolver quaisquer outras atividades típicas da Seção. 
 

CAPÍTULO IV 
 

ATRIBUIÇÕES DOS TITULARES 
 
Art. 27. Ao Diretor da Secretaria de Administração Predial incumbe: 
 
I – propor ao Diretor-Geral planos e programas de trabalho da Secretaria; 

 



II – supervisionar as atividades de competência da Secretaria; 
III – assistir o Diretor-Geral em assuntos de sua competência; 
IV – sugerir ao Diretor-Geral a celebração de convênios ou contratos, para a realização 
de trabalhos pertinentes às atividades da Secretaria; 
V – manter intercâmbio de informações e experiências na área de administração 
predial com entidades públicas e privadas, observando o limite de sua competência; 
VI – desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício da função, ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior. 
 
Art. 28. Ao Assessor Judiciário da Assessoria Técnica incumbe: 
 
I – assessorar o Diretor da Secretaria na formulação de políticas e diretrizes relativas à 
administração predial; 
II – emitir parecer em processo administrativos que lhe forem submetidos; 
III – opinar sobre planos, programas e projetos na área de administração predial; 
IV – analisar assuntos submetidos ao exame do Diretor da Secretaria, quando 
solicitado, suprindo – o das informações necessárias ao desempenho de suas 
atribuições; 
V – desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício da função, ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior. 
 
Art. 29. Ao Gerente de Edifícios incumbe: 
 
I – dirigir, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades da Gerência; 
II – assistir o Diretor da Secretaria em assuntos de sua competência; 
III – exercer a supervisão de atividades a cargo da Secretaria, por determinação de 
seu Diretor; 
IV – aprovar escalas de serviços e plantões dos servidores encarregados da limpeza e 
conservação, copeiragem e operação de elevadores; 
V – assinar ordens de execução de serviços; 
VI – submeter ao Diretor da Secretaria proposta de contratação de serviços de 
terceiros; 
VII – propor aplicação de multas e outras penalidades a prestadores de serviços, 
quando inadimplentes; 
VIII – visar as contas e faturas relativas a serviços de terceiros; 
IX – determinar e controlar o suprimento de materiais necessários à execução das 
tarefas de sua área de atuação; 
X – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais da 
Gerência, comunicando ao Diretor da Secretaria qualquer irregularidade, bem como 
assinar o competente termo de responsabilidade; 
XI – propor estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das técnicas e 
métodos de execução dos trabalhos; 
XII – redigir e assinar correspondências afetas à Gerência, observando o limite de sua 
competência; 
XIII – promover reuniões periódicas com os supervisores e funcionários subordinados; 
XIV – propor ao Diretor da Secretaria programa anual de aperfeiçoamento e 
reciclagem para os servidores da Gerência; 
XV – desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício da função, ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior. 
 
Art. 30. Ao Gerente de Segurança incumbe: 
 
I – dirigir, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades da Gerência; 

 



II – assistir o Diretor da Secretaria em assuntos de sua competência; 
III – exercer a supervisão de atividades a cargo da Secretaria, por determinação do 
seu Diretor; 
IV – submeter ao Diretor da Secretaria proposta de contratação de serviços de 
terceiros; 
V – propor a aplicação de multas e outras penalidades a prestadores de serviços, 
quando inadimplentes; 
VI – visar as contas e faturas relativas a serviços de terceiros; 
VII – intensificar os dispositivos de segurança e vigilância, quando necessário; 
VIII – providenciar porte de arma para servidores que o necessitem em razão da 
natureza das funções exercidas; 
IX – visar, diariamente, os livros de ocorrências, tomando as providências cabíveis; 
X – proceder à investigação preliminar dos fatos, na hipótese de ocorrências 
registradas e de infração e acidentes com veículos, encaminhando relatório à 
autoridade superior; 
XI – aprovar escalas de serviço e de plantão de agentes de segurança e de vigilância; 
XII – assinar ordens de execução de serviço; 
XIII – assegurar o cumprimento  de normas e procedimentos relativos a segurança; 
XIV – determinar e controlar o suprimento de materiais necessários à execução das 
tarefas de sua área de atuação; 
XV – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais da 
Gerência, comunicando ao Diretor da Secretaria qualquer irregularidade, bem como 
assinar o competente termo de responsabilidade; 
XVI – propor estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das técnicas e 
métodos de execução dos trabalhos; 
XVII – redigir e assinar correspondências afetas à Gerência, observando o limite de 
sua competência; 
XVIII – promover reuniões periódicas com os supervisores e funcionários 
Subordinados; 
XIX – propor ao Diretor da Secretaria programa anual de aperfeiçoamento e 
reciclagem para os servidores da Gerência; 
XX – desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício da função, ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior; 
 
Art. 31. Ao Gerente de Projetos incumbe: 
 
I – dirigir, coordenar e supervisionar a execução das atividades da Gerência; 
II – assistir o Diretor da Secretaria em assuntos de sua competência; 
III – exercer a supervisão de atividades a cargo da Secretaria, por determinação de 
seu Diretor; 
IV – orientar e supervisionar a elaboração de projetos e acompanhar sua execução; 
V – determinar e controlar o suprimento de materiais necessários à execução das 
tarefas de sua área de atuação; 
VI – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais da 
Gerência, comunicando ao Diretor a secretaria qualquer irregularidade, bem como 
assinar o competente termo de responsabilidade; 
VII – redigir e assinar correspondências afetas à Gerência, observando o limite de sua 
competência; 
IX – propor estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das técnicas e 
métodos de execução dos trabalhos; 
X – desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes dos exercício da função, ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior. 
 

 



Art. 32. Ao Gerente de Manutenção incumbe: 
 
I – orientar e acompanhar as atividades referentes à reforma, manutenção e 
conservação de bens móveis e imóveis do Tribunal; 
II – realizar inspeção permanente dos equipamentos e instalações elétricas, 
hidráulicas, sanitárias, pluviais e de refrigeração e demais  sistemas incorporados às 
edificações; 
III – assistir ao Diretor da Secretaria em assuntos de sua competência; 
IV – submeter ao Diretor da Secretaria proposta de contratação de serviços de 
terceiros; 
V – propor aplicação de multas  e outras penalidades a prestadores de serviços, 
quando inadimplentes; 
VI – visar as contas e faturas relativas a serviços de terceiros; 
VII – exercer a supervisão de atividades a cargo da Secretaria, por determinação de 
seu Diretor; 
VIII – determinar e controlar o suprimento de materiais necessários à execução das 
tarefas de sua área de atuação; 
IX – zelar pela guarda, uso e conservação dos materiais e bens patrimoniais da 
Gerência, comunicando ao Diretor da Secretaria qualquer irregularidade, bem como 
assinar o competente termo de responsabilidade; 
X – promover reuniões com supervisores e funcionários subordinados; 
XI – propor estudos e medidas  que visem à constante melhoria das técnicas e 
métodos de execução dos trabalhos; 
XII – assinar ordens de execução de serviços; 
XIII – redigir e assinar correspondências afetas à Gerência, observando o limite de sua 
competência; 
XIV – propor ao Diretor da Secretaria programa anual de aperfeiçoamento e 
reciclagem par os servidores da Gerência; 
XV – desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício da função, ou 
que lhe sejam cometidas pela autoridade superior. 
 
Art. 33. Aos Chefes da Seção e da Central incumbe: 
 
I – distribuir tarefas aos subordinados, assim como orientar e supervisionar sua 
execução; 
II – assistir o superior imediato em assuntos de sua alçada, mantendo-o informado 
quando ao andamento dos serviços da Seção; 
III – sugerir a adoção de procedimentos que visem à melhoria na execução das 
atividades da Seção; 
IV – assegurar o cumprimento das normas provenientes da administração superior do 
Tribunal; 
V – propor a realização de cursos visando ao constante aperfeiçoamento do quadro de 
pessoal; 
VI – fiscalizar a disciplina, apresentação pessoal e assiduidade dos servidores da 
unidade; 
VII – desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício da função, o 
que lhes sejam cometidas pela autoridade superior. 
 

CAPÍTULO V 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 



Art. 34. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regulamento 
serão solucionados pelo Diretor da Secretaria de Administração Predial. 
 
 
 

 


