
ATO Nº 558, DE 12 DE MARÇO DE 1991

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições

que lhe são conferidas pelo artigo 317 do Regimento Interno,

resolve:

Art. 1º. Aprovar, na forma constante do Anexo, o Regulamento dos

Serviços Administrativos da Secretaria de Controle Interno, criada

pela Resolução nº 12, de 16 de abril de 1990.

Art. 2º. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

MINISTRO WASHINGTON BOLÍVAR DE BRITO

PRESIDENTE

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS  ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLE

INTERNO

CAPÍTULO I

CATEGORIA E FINALIDADE

Art. 1º A Secretaria de Controle Interno, órgão especializado de

administração financeira e de contabilidade, subordinado ao Gabinete

da Presidência, tem por finalidade:

I - controlar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial;

II - acompanhar a execução do orçamento e dos programas de trabalho;

III - verificar a utilização regular e racional dos recursos e bens

públicos e avaliar os resultados alcançados pelos administradores;

IV - criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao

controle externo;

V - orientar os administradores com vistas à racionalização da

execução da despesa, a eficiência e eficácia da gestão e à

efetividade das unidades gestoras; e

VI - promover, mediante fornecimento de subsídios e informações, o

aperfeiçoamento das atividades de planejamento, orçamento e

programação financeira.

CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO

Art. 2º A Secretaria de Controle Interno tem a seguinte estrutura:

1. Gabinete

2. Divisão de Verificação e Análise

3. Divisão de Contabilização e Controle

Art. 3º A Secretaria de Controle Interno e suas Divisões serão

dirigidas por Diretor; o Gabinete do Diretor da Secretaria, por

Supervisor;

Parágrafo Único. Os cargos e funções serão providos na forma da

legislação pertinente.
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Art. 4º Os ocupantes dos cargos e funções previstas no artigo

anterior serão substituídos, em suas faltas, impedimentos e férias,

respeitados os requisitos exigidos para os titulares, por servidores

por eles indicados, preferencialmente dentre os lotados nas

respectivas áreas, designados na forma da legislação específica.

CAPÍTULO III

COMPETÊNCIA DAS UNIDADES

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

e administrativo, assim como incumbir-se do preparo e despacho do

expediente do Diretor da Secretaria.

Art. 6º À Divisão de Verificação e Análise compete dirigir, orientar

e executar as atividades de acompanhamento e avaliação da gestão

orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal, com vistas à

aplicação regular e utilização racional dos recursos e bens públicos

e, dessa forma:

I - verificar e analisar os processos de licitação e de sua dispensa

ou inexigibilidade;

II - examinar e conferir, quanto aos aspectos legais, financeiros e

orçamentários, os processos e documentos comprobatórios de despesas

efetuadas, isentas ou não de licitação, incluindo as relativas a

pessoal e as decorrentes de Sentenças Judiciárias;

III - organizar e manter atualizado o cadastro de contratos,

convênios, acordos e ajustes;

IV - examinar a legalidade de contratos, convênios, acordos e

ajustes, bem como acompanhar e controlar sua execução física e

financeira;

V - analisar a execução orçamentário-financeira, propondo a correção

das falhas observadas;

VI - propor a impugnação de atos de gestão considerados ilegais;

VII - proceder ao controle dos agentes recebedores de suprimento de

fundos, bem como da respectiva prestação de contas;

VIII - manter atualizado rol de ordenadores de despesa e demais

responsáveis por bens e valores públicos;

IX - apurar e discriminar as despesas passíveis de Inscrição em

Restos a Pagar;

X - manter atualizado rol de programas de trabalho, projetos e

atividades a serem acompanhados;

XI - propor auditorias ou inspeções, quando os elementos analisados

aconselharem tal medida;

XII - acompanhar e avaliar a utilização, a conservação e a

destinação de bens patrimoniais do Tribunal;

XIII - levantar, juntamente com a Divisão de Contabilização e
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Controle, as tomadas de contas dos ordenadores de despesas e demais

responsáveis por bens e valores públicos;

XIV - verificar, com base nos empenhos emitidos pelas unidades

gestoras, o correto cumprimento do cronograma previsto;

XV - acompanhar a execução de projetos e atividades e a aplicação,

sob qualquer forma, de recursos públicos;

XVI - manter sistemática de acompanhamento e controle de direitos e

obrigações plurianuais; e

XVII - desempenhar quaisquer outras atividades típicas da Divisão.

 Art. 7º À Divisão de Contabilização e Controle compete dirigir,

orientar e executar as atividades relativas à contabilidade e ao

controle financeiro e, dessa forma:

I - executar procedimentos contábeis e realizar operações de

contabilização analítica e sintética dos atos e fatos da gestão

orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal;

II - acompanhar o movimento mensal das unidades gestoras, emitindo

relatórios e evidenciando a execução orçamentária e financeira do

Tribunal;

III - cumprir o Plano de Contas Único da União e oferecer sugestões

com vistas a sua permanente atualização;

IV - operar a tabela de eventos do Sistema Integrado de

Administração Financeira do Governo Federal, alimentando-o com dados

da gestão do Tribunal;

V - efetuar exame, conferência e registro dos inventários de bens

móveis e imóveis e do Almoxarifado;

VI - acompanhar e coordenar as atividades relacionadas à operação do

SIAFI junto às unidades gestoras, sanando problemas ou dúvidas

surgidas;

VII - validar os registros contábeis efetuados em função da

digitação no SIAFI, em confronto com os documentos originários;

VIII - proceder à alimentação do SIAFI, com dados relativos às

unidades gestoras;

IX - acompanhar o registro da conformidade diária, examinando a

regularidade da documentação;

X - elaborar a conciliação bancária das contas das unidades gestoras

do Tribunal;

XI - levantar e encaminhar, tempestivamente, aos órgãos competentes,

balancetes e demonstrações contábeis;

XII - conferir e analisar as contas, balancetes, balanços e

demonstrativos contábeis, propondo medidas que objetivem sanear

posições ou situações anormais, ociosas ou passíveis de

aperfeiçoamento;
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XIII - registrar e acompanhar as responsabilidades inscritas no

exercício, propondo, quando for o caso, sua baixa;

XIV - examinar propostas de crédito adicional, alteração de

detalhamento da despesa e reformulação do cronograma das unidades

gestoras;

XV - apoiar as unidades responsáveis pela programação financeira na

elaboração das propostas de cronogramas de desembolso financeiro;

XVI - acompanhar a execução das programações financeiras e verificar

a exata observância dos limites de saques fixados;

XVII - levantar, juntamente com a Divisão de Verificação e Análise,

as tomadas de contas dos ordenadores de despesas e demais

responsáveis por bens e valores públicos; e

XVIII - desempenhar quaisquer outras atividades típicas da Divisão.

CAPÍTULO IV

ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

Art. 8º. Ao Diretor da Secretaria de Controle Interno, além das

responsabilidades e atribuições previstas no Regulamento Geral,

incumbe:

I - supervisionar, coordenar e orientar a execução das atividades da

Unidade;

II - assistir o Ministro-Presidente e os titulares das unidades da

Secretaria do Tribunal na supervisão da gestão orçamentária,

financeira e patrimonial;

III - zelar pelo cumprimento das normas que regem a administração

contábil, orçamentária, financeira e patrimonial;

IV - propor medidas a serem observadas pelas unidades gestoras,

visando a sua conformidade com as normas de Administração

Financeira, Contabilidade e Auditoria;

V - responder pela exatidão das contas e pela oportuna apresentação

aos órgãos competentes, de balancetes, balanços, demonstrativos e

informações sobre atos da gestão orçamentária, financeira e

patrimonial;

VI - apresentar ao Presidente do Tribunal, nos prazos legais, os

processos de tomada de contas dos responsáveis e gestores de bens e

valores públicos, acompanhados dos respectivos certificados e

pareceres de auditoria;

VII - determinar providências indispensáveis ao resguardo do

interesse público e à probidade na aplicação do dinheiro ou na

utilização de bens públicos;

VIII - acompanhar a apreciação e julgamento das contas dos gestores,

efetuados pelo Tribunal de Contas da União, determinando

providências para atendimento tempestivo das diligências
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solicitadas;

IX - requisitar das unidades do Tribunal quaisquer documentos ou

informações necessários ao desempenho de suas atribuições e da

competência da Secretaria;

X - transmitir, anualmente, ao Tribunal de Contas da União, relação

dos responsáveis por dinheiros, valores ou outros bens públicos,

comunicando, trimestralmente, as alterações verificadas;

XI - pronunciar-se sobre propostas de crédito adicional, de

alteração de detalhamento da despesa, de reformulação de cronogramas

financeiros de desembolso, bem como sobre alterações de limites de

saque;

XII - impugnar, mediante representação, quaisquer atos de gestão

sobre os quais incidam proibições legais;

XIII - autorizar inscrição de despesas em Restos a Pagar;

XIV - articular-se com a Auditoria, com vistas ao funcionamento

integrado e coordenado das atividades de administração financeira,

contabilidade e auditoria, no âmbito do Tribunal;

XV - representar o Tribunal junto aos órgãos de controle interno e

externo da União; e

XVI - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do

exercício do cargo, ou que lhes sejam cometidas pela autoridade

superior.

Art. 9º. Aos Diretores de Divisão, além das responsabilidades e

atribuições previstas no Regulamento Geral, incumbe:

I - dirigir, orientar e acompanhar a execução das atividades

desenvolvidas em suas respectivas áreas de atuação;

II - assistir o superior hierárquico em assuntos de sua competência;

e

III - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do cargo,

ou que lhes sejam cometidas pela autoridade superior.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do

presente Regulamento serão solucionados pelo Diretor da Secretaria

de Controle Interno.

VISTO

EMÍDIO RODRIGUES CARREIRA

DIRETOR-GERAL
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