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coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades
da respectiva unidade e, especificamente:
I - assessorar o Presidente no exercício de suas funções;
II - analisar e emitir manifestações prévias sobre os assuntos
e documentos submetidos à deliberação do Presidente;
III - providenciar a formulação de respostas a pedidos de
informações que envolvam as competências da autarquia em articulação com os órgãos envolvidos; e
IV - comunicar aos órgãos do JBRJ instruções, orientações e
recomendações emanadas do Presidente.
Art. 44. Ao Chefe da Assessoria, ao Coordenador-Geral, ao
Chefe do Museu, aos Coordenadores e aos Chefes incumbe planejar,
dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das
atividades das respectivas unidades e, especificamente:
I - analisar e emitir parecer sobre assuntos colocados ao seu
exame e decisão;
II - prestar orientação técnica e normativa nos assuntos afetos às competências das respectivas unidades de forma a assegurar o
cumprimento das disposições regulamentares; e
III - elaborar e submeter à autoridade superior relatórios das
atividades executadas pelas respectivas unidades.
Seção II
Dos Assessores, Assessores Técnicos e Assistentes.
Art. 45. Ao Assessor incumbe prestar assessoramento ao
Presidente nos assuntos de sua competência e, especificamente:
I - analisar e emitir manifestações prévias sobre os assuntos
e documentos submetidos à deliberação do Presidente; e
II - desenvolver pesquisas, estudos e executar atividades de
natureza técnicas que lhe forem submetidos pelo Presidente.
Art. 46. Aos Assessores Técnicos, Assistentes e Assistentes
Técnicos incumbe prestar assessoramento e assistência aos respectivos titulares dos órgãos ou unidades em que se encontram lotados e,
especificamente:
I - desenvolver pesquisas, estudos e executar atividades de

I - assessorar o Presidente no exercício de suas atribuições e
atender, no âmbito das respectivas unidades, as diretrizes institucionais e governamentais;
II - orientar, supervisionar e promover articulação para a
elaboração e implementação dos planos, programas e projetos pertinentes às respectivas unidades;
III - adotar as medidas diretivas e corretivas necessárias ao
cumprimento dos objetivos finalísticos institucionais e ao alcance dos
resultados de desempenho afetos às respectivas unidades; e
IV - praticar os atos administrativos, normativos e técnicos
inerentes às competências das respectivas unidades.
Art. 41. Ao Procurador-Chefe incumbe planejar, dirigir, coordenar, acompanhar e avaliar a execução das atividades da respectiva
unidade e, especificamente:
I - assistir ao Presidente e aos Diretores em assuntos de
natureza jurídica e no controle da legalidade dos atos administrativa a
serem praticados;
II - aplicar a interpretação da Constituição Federal, das leis,
dos tratados, e dos demais atos normativos fixados pela AdvocaciaGeral da União; e
III - atender as diretrizes jurídicas emanadas pela Consultoria
Jurídica do Ministério do Meio Ambiente.
Art. 42. Ao Auditor-Chefe incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades da
respectiva unidade e, especificamente:
I - assistir ao Presidente, aos Diretores e demais dirigentes na
avaliação, cumprimento e regularidade dos atos de gestão das respectivas unidades;
II - orientar, preventivamente, o Presidente, os Diretores e
demais dirigentes quanto às disposições regulamentares de controle
interno; e
III - assessorar e fornecer subsídios à tomada de decisões do
Presidente do JBRJ;
Art. 43. Ao Chefe de Gabinete incumbe planejar, dirigir,
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natureza técnica pertinentes às áreas de atuação dos respectivos órgãos;
II - analisar e emitir parecer sobre processos, documentos e
assuntos submetidos à sua apreciação; e
III - exercer a orientação das atividades desenvolvidas pelas
equipes de trabalho sob sua responsabilidade.
Seção III
Dos Servidores
Art. 47. Aos Servidores do JBRJ em geral incumbe zelar
pela integridade do Instituto, pelo adequado cumprimento da missão
institucional, dos objetivos, diretrizes e metas definidas para o JBRJ
e desempenhar, de acordo com os padrões de eficiência e eficácia, as
tarefas e encargos que lhe forem cometidos ou expressamente delegados.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 48. Além das competências e atribuições estabelecidas
neste Regimento Interno, outras poderão ser cometidas aos órgãos e
servidores, pela autoridade competente, com o propósito de cumprir a
finalidade do Instituto.
Parágrafo único. As competências e atribuições serão detalhadas em ato especifico do presidente do JBRJ, a ser elaborado sob
a coordenação do dirigente respectivo da área, em articulação com a
Diretoria de Gestão.
Art. 49. O JBRJ, em ato do seu Presidente, poderá criar
comitês técnicos, setoriais ou temáticos, com o objetivo de integrar e
apoiar processos internos, quando necessário.
Art. 50. As alterações deste Regimento, depois de aprovadas
pelo Presidente e pelos Diretores serão encaminhadas à homologação
do Ministro de Estado do Meio Ambiente.
Art. 51. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente Regimento Interno serão dirimidos pelo Presidente
do JBRJ, ad referendum, do Ministro do Meio Ambiente.

Parágrafo único. A nomeação dos candidatos aprovados deverá ocorrer a partir de novembro de
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GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA INTERMINISTERIAL N o- 398, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009
OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E DA
FAZENDA, tendo em vista o disposto no art. 8o, inciso I, alínea "b", e parágrafo único, do Decreto no
6.752, de 28 de janeiro de 2009, resolvem:
Art. 1º Ampliar os limites de movimentação e empenho de que tratam os Anexos I e II da
Portaria Interministerial MP/MF N o- 64, de 30 de março de 2009, na forma dos Anexos I e II desta
Portaria, respectivamente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 2º O provimento dos cargos no quantitativo previsto no art. 1º está condicionado:
I - à existência de vagas na data da nomeação; e
II - à declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.
Art. 3º A responsabilidade pela verificação das condições prévias para nomeação dos candidatos
a que se refere o art. 2º será do Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, mediante
a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO BERNARDO SILVA

PAULO BERNARDO SILVA
GUIDO MANTEGA

ANEXO

ANEXO I
AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(DETALHAMENTO CONSTANTE DO ANEXO I DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF No 64, DE 30 DE MARÇO DE
2009)
R$ Mil
Disponível
Órgão e/ou Unidades Orçamentárias
Custeio
Investimento +
Total
Inversão Financeira
30000 Ministério da Justiça
Total

160.000

90.000

250.000

160.000

90.000

250.000

Cargo
Especialista em Regulação de
Serviços de Transportes Terrestres

Fontes: 100, 111, 113, 115, 118, 120, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 144,
148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 159, 162, 164, 166, 172, 174, 175, 176, 180, 249, 280, 293, e suas
correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
ANEXO II
AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(DETALHAMENTO CONSTANTE DO ANEXO II DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF No 64, DE 30 DE MARÇO DE
2009)
R$ Mil
Disponível
Órgão e/ou Unidades Orçamentárias
Custeio
Investimento +
Total
Inversão Financeira
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Total

19.000

0

19.000

19.000

0

19.000

Área de Concentração
Nome
Estudos Regulatórios

Código

Estados

Vagas

EREG22

DF

1

Serviços de Transportes Terrestres de Passageiros
Movimentação de Cargas
Serviços de Infra-estrutura Rodoviária

EREG33
EREG44
EREG55

Serviços de Infra-estrutura Ferroviária

EREG 66

DF
DF
MG
RJ
PR
SP
RS
SC
DF
DF

4
2
1
3
1
4
1
1
7
2

DF
DF

1
1
29
1
1
5
7
1

Fiscalização Econômica e Financeira das Outorgas
EREG 77
Movimentação de Cargas (Produtos Perigosos)
EREG 88
Total de vagas de Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres
Analista Administrativo
Administração Geral
AADM 55

Técnico em Regulação de
Serviços de Transportes Terrestres

Total de vagas de Analista Administrativo
Serviços de Transportes Terrestres

TREG 11
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MA

TO
BA
MG
RJ
PR
SP
RS
SC
DF

Fontes: 150, 250, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
PORTARIA N o- 399, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2009
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência prevista no art. 11 do Decreto N o- 6.944,
de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Autorizar a nomeação de cento e sessenta e quatro candidatos classificados no concurso
público autorizado pela Portaria MP N o- 344, de 24 de outubro, publicada no Diário Oficial da União de
25 de outubro de 2007, para os cargos de Especialista em Regulação de Serviços de Transportes
Terrestres, Analista Administrativo, Técnico em Regulação de Serviços e Transportes Terrestres e
Técnico Administrativo do Quadro de Pessoal da Agência Nacional de Transportes Terrestres, conforme
discriminado no Anexo.

SP
SC
DF

Total de vagas de Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres
Técnico Administrativo
Serviços de Administração da Agência
TADM 11

Total de vagas de Técnico Administrativo
Total Geral

MA
CE
MG
SP
RS
DF

2
1
13
35
10
22
5
8
14
111
1
1
1
2
2
10
17
164

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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