COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CODEPLAN
REGIMENTO INTERNO

TÍTULO I

DA CONSTITUIÇÃO, NATUREZA, VINCULAÇÃO, OBJETIVOS
E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO I
Da Constituição, Natureza, Vinculação e Objetivos
Art. 1º A Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, instituída pela
alínea “c” do art. 15 da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, e constituída por Escritura
Pública, de 5 de dezembro de 1966, publicada no Diário Oficial da União, de 26 de dezembro
de 1966, é empresa pública de direito privado, sob a forma de sociedade por ações, regida
pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela legislação complementar que lhe for
aplicável e por seu Estatuto Social. Integra a administração indireta do Distrito Federal na
forma da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, art. 3º, inciso II §§ 1º e 2º, com vínculo à
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma do disposto no Decreto
Distrital nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011, e tem os seus objetivos estabelecidos no art. 3º
do seu Estatuto Social e competências complementares definidas por meio do Decreto
Distrital nº 24.110, de 1º de outubro de 2003, e Decreto Distrital nº 34.410, de 29 de maio de
2013, que dispõe sobre a implantação da Central Única de Atendimento Telefônico do
Governo do Distrito Federal.
CAPÍTULO II
Da Estrutura Organizacional

Art. 2º Para o alcance de seus objetivos estatutários a CODEPLAN dispõe da seguinte
estrutura organizacional:
I – Órgãos de Administração Superior:
Assembleia Geral – ASSEG
Conselho de Administração – CONSAD
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Conselho Fiscal – CONFIS
Diretoria Colegiada – DICOL
II – Órgãos de Direção Superior e unidades vinculadas:

Presidência - PRESI
Secretaria Geral – SEGER
• Núcleo de Planejamento, Organização e Modernização – NUPLAN
Gabinete – PRESI/GAB
Secretaria dos Órgãos Colegiados - SOC
Procuradoria Jurídica – PROJUR
Assessoria de Comunicação Social – ASCOM
Controladoria – CONTROL
• Núcleo de Corregedoria - NUCOREG
Gerência da Central de Atendimento ao Cidadão – GECAC

Diretoria Administrativa e Financeira - DIRAF
o Gabinete - DIRAF/GAB
Gerência de Apoio Administrativo – GEAAD
• Núcleo de Material e Patrimônio – NUMAP
• Núcleo de Documentação Administrativa – NUDAD
• Núcleo de Serviços Gerais – NUSEG
• Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios – NUCOC
Gerência de Administração Financeira – GEAFI
• Núcleo de Execução Orçamentária – NUCOR
• Núcleo de Execução Financeira – NUEFI
• Núcleo de Registros Contábeis – NUREC
Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – GEPES
• Núcleo de Gestão de Pessoas – NUPES
• Núcleo de Benefícios, Saúde e Proteção do Trabalho – NUBESP
• Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas – NUDEP
Gerência de Tecnologia da Informação – GETEC
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• Núcleo de Sistemas - NUSIS
• Núcleo de Suporte Técnico - NUSUP
Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas - DIEPS
o Gabinete – DIEPS/GAB
Gerência de Pesquisas Socioeconômicas – GEREPS
• Núcleo de Pesquisas Socioeconômicas – NUSOC
• Núcleo de Pesquisas de Mercado de Trabalho – NUTRAB
Gerência de Contas e Estudos Setoriais – GECON
• Núcleo de Contas Regionais – NUCON
• Núcleo de Análise de Índices de Preços – NUPRE
• Núcleo de Análise das Finanças Públicas – NUFIN
Gerência de Demografia, Estatística e Geoinformação – GEDEG
• Núcleo de Estudos Populacionais – NEP
• Núcleo de Estatística – NUEST
• Núcleo de Geoinformação - NUGEO
Gerência de Estudos Regional e Metropolitano – GEREM
• Núcleo de Estudos Metropolitanos - NUMET
• Núcleo de Desenvolvimento Regional - NDR
Diretoria de Estudos e Políticas Sociais - DIPOS
o Gabinete – DIPOS/GAB
Gerência de Estudos e Análises de Proteção Social – GEPROT
Gerência de Estudos e Análises Transversais – GEAT
Gerência de Estudos e Análises de Promoção Social – GEPROM
Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais – DEURA
o Gabinete - DEURA/GAB
Gerência de Estudos Urbanos – GEURB
• Núcleo de Análise das Políticas de Transportes - NUTRANS
Gerência de Estudos Ambientais – GEAM
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TÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS ORGÂNICAS

CAPÍTULO I
Dos Órgãos de Administração Superior

Seção I
Da Assembleia Geral

Art. 3º À Assembleia Geral, órgão de deliberação coletiva, composta de acionistas da
Companhia, com poderes para decidir sobre o objetivo da Companhia e tomar resoluções que
julgar convenientes a sua defesa e ao seu desenvolvimento, tem seu funcionamento e
competências privativas definidos na Lei nº 6.404/76 e pelos artigos 9º ao 14 do Estatuto
Social da Companhia, compete privativamente:
I – reformar o Estatuto Social da Companhia;
II – eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e
do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes;
III – tomar, anualmente, as contas dos administradores da Companhia e deliberar sobre
o balanço anual e demais demonstrações financeiras por eles apresentadas e sobre o parecer
do Conselho Fiscal;
IV – suspender o exercício dos direitos de acionistas, conforme art. 120 da Lei nº
6.404/76;
V – deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos
dividendos, ou a destinação de prejuízos eventuais, nos termos dos arts. 43 e 44 do Estatuto;
VI – deliberar sobre a dissolução e liquidação da Companhia, na forma da lei;
VII – deliberar sobre a avaliação de bens com os quais o acionista concorre para a
formação do capital social;
VIII – aprovar a reavaliação do capital social;
IX – autorizar a Companhia a fazer doações de bens imóveis, mediante parecer
conclusivo do Conselho de Administração; e
X – fixar remuneração dos diretores e dos membros dos Conselhos de Administração e
Fiscal, conforme art. 152 da Lei nº 6.404/76.
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Seção II
Do Conselho de Administração

Art. 4º Ao Conselho de Administração, órgão de deliberação coletiva, composto de 7 (sete)
membros efetivos e até 7 (sete) membros suplentes, eleitos pela Assembleia Geral e por ela
destituíveis a qualquer tempo, responsável pela orientação e controle da gestão dos negócios
da Companhia, regulado pela Lei nº 6.404/76, tem seu funcionamento e competências
definidos nos artigos 15 a 20 do Estatuto Social da Companhia, compete:
I – fixar a orientação geral das atividades da Companhia, estabelecer as diretrizes e
aprovar os programas e planos de realizações, oferecendo os meios necessários à realização
dos seus objetivos;
II – eleger e destituir os membros da Diretoria Colegiada, fixar para os mesmos as
atribuições, observando-se o que estipular o Estatuto;
III – fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria Colegiada, examinar, a qualquer tempo,
os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via
de celebração, e quaisquer outros atos;
IV – convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou no caso do art. 132 da
Lei nº 6.404/76;
V – manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as contas da Diretoria Colegiada;
VI – aprovar e alterar as propostas do orçamento, da programação financeira e do
orçamento plurianual;
VII – aprovar o Regimento Interno da Companhia e suas alterações;

VIII – aprovar a norma geral de instrumentos organizacionais e normativos, que
tem a finalidade de regulamentar os processos funcionais da Companhia, definindo a
estrutura de autoridades, responsabilidades, alçadas e delegação de competências;
IX – aprovar o Plano de Cargos e Salários da Companhia e suas alterações;
X – aprovar ou alterar seu próprio Regimento;
XI – conceder licença a seus membros;
XII – convocar, quando achar conveniente, quaisquer dos membros da Diretoria
Colegiada para prestar esclarecimentos ao Conselho de Administração;
XIII – decidir, por proposta da Diretoria Colegiada, quanto à abertura de agências ou
escritórios;
XIV – tomar decisões sobre os recursos interpostos contra atos da Diretoria Colegiada;
XV – autorizar a Companhia a contrair empréstimos ou aceitar doações puras;
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XVI – conceder licença aos membros da Diretoria Colegiada, mediante motivo justificado,
por período superior a 30 (trinta) dias;
XVII – conceder licença remunerada para descanso, nos termos do Estatuto;
XVIII – designar os substitutos eventuais dos membros da Diretoria Colegiada em seus
impedimentos e ausências;
XIX – cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais e regulamentares, as decisões da
Assembleia Geral e as próprias deliberações;
XX – autorizar alienação, locação, oneração, empréstimo e permuta de bens móveis;
XXI – emitir parecer sobre a doação de bens imóveis;
XXII – autorizar a doação de bens móveis;
XXIII – submeter à deliberação da Assembleia Geral as doações, alienações e permutas
de bens imóveis;
XXIV – autorizar a celebração de contratos, convênios e ajustes que envolvam obrigações
em moeda estrangeira;
XXV – expedir normas complementares sobre licitações; e
XXVI – resolver os casos omissos do Estatuto e as questões que lhe forem apresentadas
pela Diretoria Colegiada.

Seção III
Do Conselho Fiscal

Art. 5º Ao Conselho Fiscal, órgão técnico de deliberação coletiva, composto de 5 (cinco)
membros efetivos e até 5 (cinco) membros suplentes, eleitos anualmente pela Assembleia
Geral, que tem por finalidade acompanhar e fiscalizar a gestão orçamentária e financeira da
Companhia, regulado pela Lei nº 6.404/76, e pelos artigos 21 a 26 do Estatuto Social da
Companhia, compete:
I – fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
II – opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as
informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia
Geral;
III – opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à
Assembleia Geral, relativas a modificação do capital social, planos de investimento, ou
orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou
cisão;
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IV – denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes
não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à
Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis
à Companhia;
V – convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem
por mais de 1 (um) mês essa convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos
graves ou urgentes, incluindo na agenda das Assembleias as matérias que considerarem
necessárias;
VI – analisar, mensalmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas
pela Companhia;
VII – examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; e
VIII – exercer as atribuições acima citadas, durante a liquidação, tendo em vista as
disposições especiais que a regulam.

Seção IV
Da Diretoria Colegiada

Art. 6º À Diretoria Colegiada, órgão de deliberação coletiva, composta de 1 (um) Presidente,
1 (um) Diretor Administrativo e Financeiro, 1 (um) Diretor de Estudos e Pesquisas
Socioeconômicas, 1 (um) Diretor de Estudos e Políticas Sociais e 1 (um) Diretor de Estudos
Urbanos e Ambientais, responsável pela administração da Companhia, que tem seu
funcionamento e competências definidos na Lei nº 6.404/76 e nos artigos 27 a 32 do Estatuto
Social da Companhia, compete:
I – administrar a Companhia, tomando as providências adequadas à fiel execução das
deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, regulamentando-as,
quando for o caso, mediante expedição de atos gerais ou específicos;
II – promover a organização administrativa da Companhia, elaborando as

diretrizes gerais de administração, o Regimento Interno e a norma geral de
instrumentos organizacionais e normativos a serem submetidos ao Conselho de
Administração;
III – fornecer ao Conselho de Administração as informações necessárias ao
acompanhamento das atividades da Companhia;
IV – enviar ao Conselho de Administração, dentro do prazo regulamentar, as contas,
relatórios, balanços e demais documentos previstos em lei;
V – emanar atos aprovando normas referentes a assuntos de interesse geral da
Companhia;
VI – deliberar sobre os negócios da Companhia;
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VII – firmar, mediante prévia aprovação do Conselho de Administração, contratos,
convênios e ajustes que envolvam obrigações em moeda estrangeira;
VIII – tomar decisões sobre recursos ou reclamações de empregados;
IX – conceder suspensão de contrato de trabalho aos empregados da Companhia;
X – analisar as propostas anuais do orçamento, da programação financeira e do plano
plurianual, submetendo-as ao Conselho de Administração;
XI – conceder licença, afastamento e justificar faltas dos membros da Diretoria Colegiada,
por período inferior ou igual a 30 (trinta) dias;
XII – propor ao Conselho de Administração a alienação, locação, oneração, empréstimo
e permuta de bens imóveis ou móveis pertencentes ao patrimônio da Companhia;
XIII – propor ao Conselho de Administração aplicação para os lucros da Companhia,
excedentes da destinação estatutária;
XIV – comunicar ao Conselho de Administração a ocorrência de fatos graves ou urgentes,
e, se este não tomar as providências necessárias ao resguardo dos interesses da Companhia,
no prazo de 01 (um) mês, convocar a Assembleia Geral;
XV – convocar o Conselho de Administração quando julgar conveniente;
XVI – propor ao Conselho de Administração o Plano de Cargos e Salários e suas
respectivas tabelas;
XVII – propor ao Conselho de Administração a alienação, empréstimo e a doação de bens
móveis;
XVIII – executar outras atribuições que lhe forem determinadas pela Assembleia Geral ou
pelo Conselho de Administração;
XIX – estabelecer as diretrizes de comercialização de produtos da Companhia; e
XX – estabelecer as diretrizes e aprovar o planejamento estratégico da Companhia.

CAPÍTULO II
Dos Órgãos de Direção Superior e unidades vinculadas

Seção I
Da Presidência

Art. 7º A Presidência, órgão de direção superior, é exercida pelo Presidente que tem suas
atribuições definidas no artigo 33 do Estatuto Social da Companhia e no artigo 64 deste
Regimento. As competências complementares estão previstas no artigo 61 do presente
Instrumento.
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Art. 8º À Secretaria Geral, órgão de assistência direta e imediata à Presidência, compete:
I – assistir ao Presidente na promoção, supervisão e coordenação das atividades de
competência da Presidência;
II – auxiliar o Presidente na definição de diretrizes e na implementação das ações de
competência da Companhia;
III – examinar e preparar a documentação submetida à Presidência;
IV – prestar apoio técnico e administrativo à Presidência; e
V – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 9º Ao Núcleo de Planejamento, Organização e Modernização, unidade orgânica de
execução diretamente subordinada à Secretaria Geral da Presidência, compete:
I – assessorar a Presidência e as diretorias nas ações de planejamento, organização e
modernização da Companhia;
II – elaborar, acompanhar e avaliar a execução do Planejamento Estratégico da
Companhia;
III – propor ações que promovam a integração dos órgãos provedores de informações
estratégicas no processo de apoio ao planejamento governamental;
IV – elaborar o Plano Plurianual de Atividades, a Proposta Orçamentária Anual e o
Relatório Anual de Atividades da Companhia;
V – proceder ao cadastramento, registro e acompanhamento dos projetos e atividades
no Sistema de Acompanhamento Governamental;
VI – acompanhar as atividades governamentais de interesse estratégico da Companhia;
VII – orientar e apoiar as diretorias nas atividades de planejamento da Companhia;
VIII – promover e disseminar práticas de gestão e de modernização;
IX – desenvolver, aperfeiçoar e racionalizar os métodos e processos de trabalho e a
estrutura organizacional;
X – realizar estudos de ocupação e racionalização do espaço físico, de tempos e
movimentos e de distribuição de trabalho; e
XI – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Art. 10. Ao Gabinete, unidade orgânica de assessoramento diretamente subordinada à
Presidência, compete:
I – coordenar e realizar atividades de secretariado e de apoio administrativo à
Presidência;
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II – assistir à Presidência em sua representação política, institucional e social;
III – preparar e organizar a agenda de compromissos da Presidência;
IV – recepcionar o público interno e externo nos assuntos afetos à Presidência;
V – preparar atas, decisões, expedientes administrativos, correspondências oficiais e
correlatos; e
VI – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 11. À Secretaria dos Órgãos Colegiados, unidade orgânica de execução diretamente
subordinada à Presidência, compete:
I – coordenar e realizar atividades de secretariado e de apoio administrativo aos Órgãos
de Administração Superior da Companhia;
II – preparar atas, decisões, expedientes administrativos, correspondências oficiais e
correlatos;
III – preparar, encaminhar e acompanhar as publicações dos Órgãos de Administração
Superior;
IV – receber, controlar, distribuir e expedir documentos e processos; e
V – manter registro atualizado dos atos emanados dos Órgãos de Administração Superior.
Art. 12. À Procuradoria Jurídica, unidade orgânica de assessoramento diretamente
subordinada à Presidência, compete:
I – representar e defender a Companhia, em juízo ou fora dele, em qualquer instância ou
tribunal, mediante mandato expresso do Presidente;
II – prestar assessoramento jurídico à Presidência, às diretorias e aos Órgãos de
Administração Superior;
III – emitir pareceres jurídicos relacionados às atividades da Companhia e sobre
proposições normativas a serem submetidas à Diretoria Colegiada e ao Conselho de
Administração;
IV – examinar e aprovar minutas de editais de licitações, contratos, escrituras, convênios,
acordos e outros instrumentos que gerem direitos e obrigações;
V – assistir ao Presidente na assinatura de escrituras, contratos, convênios, acordos e
outros instrumentos que gerem direitos e obrigações;
VI – manter atualizada a legislação correlata aos assuntos de interesse da Companhia
publicada no Diário da Justiça e Diário Oficial da União e do Distrito Federal e publicações
atinentes à área jurídica;
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VII – manter controle dos prazos judiciais, diligências e publicações; e
VIII – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 13. À Assessoria de Comunicação Social, unidade orgânica de assessoramento
diretamente subordinada à Presidência, compete:
I – assessorar a Presidência e as diretorias nos assuntos de comunicação social da
Companhia;
II – propor e acompanhar a política de comunicação da Companhia;
III – executar e acompanhar as atividades de comunicação interna e de assessoria de
imprensa;
IV – providenciar a publicação de atos oficiais da Companhia;
V – acompanhar as atividades de publicidade e propaganda;
VI – propor, promover e divulgar eventos de interesse da Companhia;
VII – organizar o cerimonial de solenidades e eventos;
VIII – acompanhar e divulgar informações e temas de interesse da Companhia;
IX – disseminar o conhecimento e as informações resultantes das pesquisas e estudos
realizados pela CODEPLAN;
X – produzir campanhas, folders, jornais e outros materiais de divulgação;
XI – realizar programação visual, editorial e gráfica;
XII – catalogar, manter e atualizar o acervo técnico, a memória bibliográfica e as matérias
de interesse da Companhia;
XIII – atender e orientar o público interessado no acervo da Companhia;
XIV – distribuir ou fornecer os produtos da Companhia; e
XV – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 14. À Controladoria, unidade orgânica de assessoramento diretamente subordinada à
Presidência, compete:
I – coordenar as atividades de correição dos atos administrativos no âmbito da
Companhia;
II – exercer o acompanhamento e a correição dos atos administrativos, em seus aspectos
econômicos, financeiros, orçamentários, patrimoniais e legais, manifestando-se sobre sua
oportunidade e conveniência e propondo medidas saneadoras, em consonância com os
princípios da administração pública;
III – emitir parecer sobre a instrução de processos no âmbito da Companhia;
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IV – analisar e emitir parecer prévio sobre os termos de referência ou projetos básicos
dos processos licitatórios, contratação direta e convênios no âmbito da Companhia;
V – avaliar a eficiência e a eficácia dos procedimentos administrativos adotados pela
Companhia;
VI – coordenar e acompanhar o atendimento das demandas e recomendações realizadas
pelos órgãos de controle externo;
VII – formular e executar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna;
VIII – manter contínuo intercâmbio com os órgãos de controle para o aperfeiçoamento
dos procedimentos de auditoria;
IX – propor medidas que visem à definição, padronização, sistematização, racionalização
e normatização dos procedimentos operacionais atinentes às atividades de correição;
X – manter registro atualizado da tramitação e resultado dos processos correcionais e
expedientes em curso; e
XI – executar as competências comuns previstas no artigo 62.

Art. 15.

Ao Núcleo de Corregedoria, unidade orgânica de execução diretamente

subordinada à Controladoria, compete:
I – coordenar as atividades de apoio administrativo e operacional às comissões de
sindicância, de tomada de contas especial e de processos administrativos disciplinares no
âmbito da Companhia;
II – acompanhar e orientar as comissões designadas para sindicância, tomada de contas
especial e processos administrativos disciplinares, visando o cumprimento das normas
internas e da legislação vigente;
III – registrar, encaminhar e acompanhar a apuração de fatos, representações,
reclamações ou denúncias recebidas;
IV – propor a instauração de processos e adoção de procedimentos administrativos;
V – elaborar e encaminhar comunicação sobre irregularidades ou indícios de improbidade
administrativa constatados no âmbito da Companhia;
VI – requisitar informações ou avocar processos, sempre que necessário ao exercício das
suas funções; e
VII – executar as competências comuns previstas no artigo 63.

Art. 16. À Gerência da Central de Atendimento ao Cidadão, unidade orgânica de
coordenação diretamente subordinada à Presidência, compete:
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I – planejar e coordenar as atividades da Central Única de Atendimento Telefônico do
Governo do Distrito Federal;
II – supervisionar o controle de qualidade das informações da Central Única de
Atendimento Telefônico do Governo do Distrito Federal;
III – gerir os contratos específicos firmados com prestadoras de serviços;
IV – elaborar propostas para maior eficiência dos serviços e a melhoria do atendimento
aos usuários; e
V – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Seção II
Da Diretoria Administrativa e Financeira

Art. 17. A Diretoria Administrativa e Financeira, unidade orgânica de direção superior,
responsável pelas atividades econômico-financeiras, de apoio administrativo, de recursos
humanos, de gestão de pessoas, de orçamento, de planejamento orçamentário e de gestão
patrimonial da Companhia, é dirigida pelo Diretor Administrativo e Financeiro, que tem suas
atribuições definidas no artigo 35 do Estatuto Social, e tem as competências complementares
previstas no artigo 61 deste Regimento.
Art. 18. Ao Gabinete, unidade orgânica de assessoramento diretamente subordinada à
Diretoria Administrativa e Financeira, compete:
I – coordenar e realizar atividades de secretariado e de apoio técnico-administrativo à
Diretoria;
II – assistir à Diretoria em assuntos de natureza técnica e administrativa;
III – assistir à Diretoria na definição de diretrizes e na implementação das ações de sua
competência;
IV – participar da elaboração do planejamento estratégico da Companhia;
V – elaborar, acompanhar e avaliar o planejamento operacional da Diretoria;
VI – propor, acompanhar e avaliar o orçamento da Diretoria;
VII – recepcionar o público interno e externo nos assuntos afetos à Diretoria;
VIII – preparar e organizar a agenda de compromissos da Diretoria;
IX – elaborar e manter registro de atas, decisões, expedientes administrativos,
correspondências oficiais e correlatos;
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X – organizar e controlar a tramitação de processos, documentos e correspondências no
âmbito da Diretoria;
XI – consolidar informações para o Sistema de Acompanhamento Governamental no
âmbito da Diretoria;
XII – consolidar informações para subsidiar a elaboração do Plano Plurianual de
Atividades, Proposta Orçamentária Anual e Relatório Anual de Atividades, no âmbito da
Diretoria; e
XIII – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 19. À Gerência de Apoio Administrativo, unidade orgânica de supervisão diretamente
subordinada à Diretoria Administrativa e Financeira, compete:
I – coordenar a execução das atividades de apoio administrativo e de gestão de material,
patrimônio, documentação administrativa, transporte e serviços gerais no âmbito da
Companhia;
II – propor a programação anual de trabalho e o planejamento operacional referente à
sua área de atuação; e
III – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 20. Ao Núcleo de Material e Patrimônio, unidade orgânica de execução diretamente
subordinada à Gerência de Apoio Administrativo, compete:
I – classificar e processar os pedidos de compra de materiais e de contratação de
pequenos serviços;
II – adquirir, receber, classificar e armazenar adequadamente o material;
III – processar as solicitações para aquisição de bens patrimoniais;
IV – organizar e manter atualizados o cadastro de fornecedores e o catálogo de materiais;
V – elaborar o plano de compras de material de consumo e controlar sua execução;
VI – estabelecer e acompanhar os níveis de estoque e pontos de ressuprimento de
material, para efeito de novas aquisições;
VII – elaborar o cronograma de distribuição interna de materiais;
VIII – zelar pela segurança do material em estoque;
IX – operar os sistemas de material e patrimônio da Companhia;
X – organizar e manter atualizado o cadastro de bens móveis da Companhia;
XI – manter o controle de movimentação dos bens móveis;
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XII – efetuar o levantamento dos bens e propor periodicamente, a alienação e/ou doação
dos bens considerados em desuso ou inservíveis;
XIII – proceder o exame técnico de material para fins de recebimento; e
XIV – executar as competências comuns previstas no artigo 63.

Art. 21. Ao Núcleo de Documentação Administrativa, unidade orgânica de execução
diretamente subordinada à Gerência de Apoio Administrativo, compete:
I – realizar triagem, distribuição e controle das correspondências da Companhia;
II – organizar e manter atualizado o controle de processos em tramitação;
III – realizar o controle de documentos e processos encaminhados para arquivamento;
IV – administrar o arquivo de documentos e processos da Companhia; e
V – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Art. 22. Ao Núcleo de Serviços Gerais, unidade orgânica de execução diretamente
subordinada à Gerência de Apoio Administrativo, compete:
I – controlar as atividades de portaria, zeladoria, copa, limpeza e conservação, vigilância,
transportes, manutenção predial e de suas instalações, inclusive quando executadas por
terceiros;
II – acompanhar e conferir a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e
equipamentos de propriedade da Companhia;
III – propor a alienação, a aquisição e a contratação de equipamentos e veículos;
IV – controlar e fiscalizar a utilização dos veículos automotores em uso pela Companhia;
V – instruir e acompanhar os processos sobre acidentes de trânsito, multas e avarias dos
veículos;
VI – instruir processos referentes a seguros de competência da Companhia; e
VII – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Art. 23. Ao Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios, unidade orgânica de execução
diretamente subordinada à Gerência de Apoio Administrativo, compete:
I – elaborar minutas de escrituras, contratos, convênios, acordos e outros instrumentos
que gerem direitos e obrigações, bem como acompanhar a sua execução;
II – coordenar a gestão de convênios e contratos mediante supervisão da atuação dos
executores designados;
III – coordenar atividades afetas à Comissão Permanente de Licitação, a qual compete:
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a) realizar licitações no âmbito da Companhia, na forma da legislação vigente;
b) executar atividades de suporte administrativo às licitações;
c) instruir os processos licitatórios no que tange à sua área de atuação;
d) elaborar os instrumentos convocatórios de licitação, submetendo-os à aprovação da
Procuradoria Jurídica;
e) encaminhar e controlar as publicações dos atos licitatórios;
f) organizar e manter controle sobre a agenda de licitações;
g) realizar as sessões públicas e proceder ao julgamento de todas as fases do
procedimento licitatório;
h) analisar e julgar recursos e/ou impugnações interpostos durante os procedimentos
licitatórios, submetendo-os à autoridade superior em segunda instância;
i) instruir e encaminhar à autoridade superior os processos licitatórios para adjudicação,
homologação, anulação, revogação e/ou outros atos previstos na legislação vigente;
j) registrar todas as etapas dos procedimentos licitatórios; e
IV – executar as competências comuns previstas nos artigos 62 e 63.
Art. 24. À Gerência de Administração Financeira, unidade orgânica de supervisão
diretamente subordinada à Diretoria Administrativa e Financeira, compete:
I – coordenar a execução das atividades orçamentárias, financeiras e contábeis da
Companhia;
II – elaborar e executar a programação anual de trabalho e o planejamento operacional
referente à sua área de atuação;
III – elaborar planejamento orçamentário para subsidiar a Proposta Orçamentária Anual
e o Plano Plurianual de Atividades da Companhia; e
IV – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 25. Ao Núcleo de Execução Orçamentária, unidade orgânica de execução diretamente
subordinada à Gerência de Administração Financeira, compete:
I – executar e acompanhar o orçamento da Companhia;
II – classificar os atos e fatos orçamentários;
III – registrar e controlar os planos de aplicação vinculados a contratos e convênios
assinados pela Administração;
IV – registrar e controlar os pedidos de realização de despesas formulados pelas
unidades orgânicas da Companhia; e
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V – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Art. 26. Ao Núcleo de Execução Financeira, unidade orgânica de execução diretamente
subordinada à Gerência de Administração Financeira, compete:
I – executar a programação financeira e elaborar os cronogramas de receitas e despesas;
II – acompanhar e realizar o pagamento das despesas autorizadas;
III – providenciar os depósitos e saques bancários;
IV – manter o controle e o acompanhamento dos suprimentos de fundos e examinar sua
prestação de contas;
V – executar a conciliação bancária;
VI – manter o registro dos valores e títulos custodiados;
VII – manter o controle das disponibilidades financeiras;
VIII – cumprir a programação de aplicações financeiras de curto prazo;
IX – manter o registro especial de atos suspensos e impeditivos de pagamento;
X – emitir e proceder a cobrança de notas fiscais e faturas;
XI – registrar e controlar a execução financeira de contratos e convênios assinados pela
Administração;
XII – expedir documentos e declarações obrigatórias e específicas da sua área de
atuação; e
XIII – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Art. 27. Ao Núcleo de Registros Contábeis, unidade orgânica de execução diretamente
subordinada à Gerência de Administração Financeira, compete:
I – efetuar a análise da documentação destinada à contabilização, assegurando sua
correção;
II – realizar a classificação contábil dos atos e fatos financeiros e patrimoniais;
III – efetuar a consolidação das contas patrimoniais e de resultado;
IV – elaborar e organizar o processo de prestação de contas anual da Companhia;
V – proceder à elaboração de balancetes mensais;
VI – analisar e avaliar o relatório anual de inventário dos bens e direitos integrantes da
Companhia;
VII – executar os cálculos relativos ao pagamento de tributos;
VIII – manter atualizado o arquivo da documentação contábil;
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IX – elaborar, mensalmente, o modelo demonstrativo da análise de desempenho
econômico, financeiro, patrimonial;
X – proceder à escrituração dos livros fiscais;
XI – efetuar o registro e o controle das variações monetárias que afetam o Ativo
Permanente e o Patrimônio Líquido da Companhia;
XII – expedir documentos e declarações obrigatórias e específicas da sua área de
atuação; e
XIII – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Art. 28. À Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, unidade orgânica de
supervisão diretamente subordinada à Diretoria Administrativa e Financeira, compete:
I – coordenar a execução das atividades de administração de Recursos Humanos da
Companhia;
II – coordenar a execução das atividades de desenvolvimento de pessoas e intercâmbio
de conhecimento no âmbito da Companhia;
III – coordenar o programa de estágios da Companhia;
IV – propor a programação anual de trabalho e o planejamento operacional referente à
sua área de atuação; e
V – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 29. Ao Núcleo de Gestão de Pessoas, unidade orgânica de execução diretamente
subordinada à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, compete:
I – efetuar os registros de relações do trabalho previstos na legislação trabalhista;
II – manter atualizado os dados cadastrais relativos à sua área de atuação;
III – processar a documentação relacionada à sua área de atuação;
IV – processar as informações da folha de pagamento;
V – preparar a documentação para recolhimento das obrigações sociais e previdenciárias,
e descontos em favor de terceiros;
VI – efetuar cálculos de diárias e outras vantagens pecuniárias;
VII – providenciar emissão e controle de passagens;
VIII – propor e orientar o provimento de recursos humanos no âmbito da Companhia;
IX – elaborar e acompanhar a aprovação do Plano de Carreiras, Cargos e Salários e
propor alterações;
X – elaborar pesquisas e análises salariais;
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XI – manter controle do preenchimento de vagas, aumento, redução e vacância de
cargos;
XII – manter atualizados os dados cadastrais relativos a cargos e salários;
XIII – propor procedimentos e promover a avaliação de desempenho dos empregados da
Companhia;
XIV – expedir documentos e declarações obrigatórias e específicas da sua área de
atuação; e
XV – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Art. 30. Ao Núcleo de Benefícios, Saúde e Proteção do Trabalho, unidade orgânica de
execução diretamente subordinada à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas,
compete:
I – supervisionar e controlar a concessão de benefícios;
II – cadastrar e manter atualizados os dados dos empregados e de seus dependentes
para efeito de concessão de benefícios;
III – receber, controlar e expedir as ocorrências de pedidos de auxílios e benefícios;
IV – participar e acompanhar programas de readaptação funcional;
V – providenciar e acompanhar a realização dos exames admissionais, demissionais e
periódicos;
VI – executar e controlar as ações de saúde, segurança do trabalho, assistência médica
e social;
VII – efetuar o registro de acidentes de trabalho e expedir documentação correspondente;
VIII – receber, acompanhar e controlar as licenças médicas dos empregados da
Companhia;
IX – manter atualizados os dados cadastrais relativos à área de atuação; e
X – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Art. 31. Ao Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas, unidade orgânica de execução,
diretamente subordinada à Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, compete:
I – identificar necessidades de capacitação, desenvolvimento e educação dos
empregados da Companhia;
II – executar, acompanhar e avaliar os procedimentos e as ações de capacitação,
desenvolvimento e educação dos empregados;
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III – elaborar, executar e acompanhar a programação anual de capacitação,
desenvolvimento e educação;
IV – promover a divulgação de matérias e notícias relativas aos eventos de capacitação,
desenvolvimento e educação;
V – analisar processos de inscrição em eventos de capacitação;
VI – analisar processos de licenças para capacitação, observando a legislação e normas
pertinentes;
VII – manter cadastro de capacitação de empregados, instrutores e organizações
promotoras de eventos de desenvolvimento de recursos humanos;
VIII – promover eventos para o aperfeiçoamento e qualificação profissional dos
empregados;
IX – avaliar e oferecer suporte técnico e didático-pedagógico às unidades envolvidas com
o desenvolvimento de recursos humanos;
X – elaborar e acompanhar a programação de estágios da Companhia; e
XI – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Art. 32. À Gerência de Tecnologia da Informação, unidade orgânica de coordenação
diretamente subordinada à Diretoria Administrativa e Financeira, compete:
I – coordenar as atividades de tecnologia da informação no âmbito da Companhia;
II – elaborar, atualizar e promover a execução do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação – PDTI;
III – propor e promover a execução de políticas de segurança da informação;
IV – proceder à avaliação de novas tecnologias aplicáveis à Companhia;
V – promover intercâmbio de informações e articulação com órgãos setoriais afins; e
VI – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 33. Ao Núcleo de Sistemas, unidade orgânica de execução diretamente subordinada à
Gerência de Tecnologia da Informação, compete:
I – elaborar projetos e especificações técnicas na área de tecnologia da informação;
II – executar atividades de análise de negócios e de sistemas;
III – executar atividades de levantamento de requisitos, desenvolvimento, documentação,
implantação e manutenção de sistemas em tecnologia da informação;
IV – executar atividades de administração de dados e de banco de dados; e
V – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
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Art. 34. Ao Núcleo de Suporte Técnico, unidade orgânica de execução diretamente
subordinada à Gerência de Tecnologia da Informação, compete:
I – executar atividades de suporte técnico ao usuário, instalação, atualização,
configuração, controle e manutenção em rede de computadores, hardware e software da
Companhia;
II – cadastrar e gerenciar contas de acesso à rede de computadores da Companhia;
III – manter atualizada a documentação dos ativos de rede, software e hardware do
parque computacional da Companhia; e
IV – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Seção III
Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas

Art. 35. A Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, unidade orgânica de direção
superior, responsável pelas atividades de coordenação de estudos e pesquisas demográficas
e socioeconômicas relativas ao Distrito Federal, à Região Integrada de Desenvolvimento do
Distrito Federal e Entorno – RIDE, à Área Metropolitana de Brasília - AMB e a outras áreas de
influência do território distrital, é dirigida pelo Diretor de Estudos e Pesquisas
Socioeconômicas, que tem suas atribuições definidas no artigo 37 do Estatuto Social,
especificamente nas áreas de economia, comércio e serviços, indústria, turismo, trabalho,
cadeias e setores produtivos locais, desenvolvimento e vocações econômicas regionais e
locais, demografia, geoinformação, finanças públicas, índices de preços, infraestrutura,
indicadores econômicos, e tem as competências complementares previstas no artigo 61
deste Regimento.
Art. 36. Ao Gabinete, unidade orgânica de assessoramento diretamente subordinada à
Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, compete:
I – coordenar e realizar atividades de secretariado e de apoio técnico-administrativo à
Diretoria;
II – assistir à Diretoria em assuntos de natureza técnica e administrativa;
III – assistir à Diretoria na definição de diretrizes e na implementação das ações de sua
competência;
IV – participar da elaboração do planejamento estratégico da Companhia;
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V – elaborar, acompanhar e avaliar o planejamento operacional da Diretoria;
VI – propor, acompanhar e avaliar o orçamento da Diretoria;
VII – recepcionar o público interno e externo nos assuntos afetos à Diretoria;
VIII – preparar e organizar a agenda de compromissos da Diretoria;
IX – elaborar e manter registro de atas, decisões, expedientes administrativos,
correspondências oficiais e correlatos;
X – organizar e controlar a tramitação de processos, documentos e correspondências no
âmbito da Diretoria;
XI – consolidar informações para o Sistema de Acompanhamento Governamental no
âmbito da Diretoria;
XII – consolidar informações para subsidiar a elaboração do Plano Plurianual de
Atividades, da Proposta Orçamentária Anual e do Relatório Anual de Atividades, no âmbito da
Diretoria; e
XIII – executar as competências comuns previstas no artigo 62.

Art. 37. À Gerência de Pesquisas Socioeconômicas, unidade orgânica de coordenação
diretamente subordinada à Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, compete:
I – coordenar atividades de elaboração de estudos, pesquisas, avaliações, índices e
indicadores relacionados ao desenvolvimento do Distrito Federal, da Área Metropolitana de
Brasília (AMB) e de outras áreas de influência do território distrital;
II – coordenar atividades relacionadas à Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios
(PDAD), à Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD), à Pesquisa de
Emprego e Desemprego (PED) e outras pesquisas socioeconômicas de sua competência;
III – tratar dados e informações estatísticas elaborados pela Diretoria;
IV – propor a programação de trabalho e o planejamento operacional referente à sua área
de atuação; e
V – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 38. Ao Núcleo de Pesquisas Socioeconômicas, unidade orgânica de execução
diretamente subordinada à Gerência de Pesquisas Socioeconômicas, compete:
I – levantar dados e informações socioeconômicas do Distrito Federal, da Área
Metropolitana de Brasília (AMB) e de outras áreas de influência do Distrito Federal;
II – realizar a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) no âmbito das regiões
administrativas do Distrito Federal;
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III – realizar a Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD);
IV – realizar outras pesquisas socioeconômicas de sua competência;
V – realizar estudos e análises socioeconômicas;
VI – analisar, tratar e disseminar dados e informações socioeconômicas; e
VII – executar as competências comuns previstas no artigo 63.

Art. 39. Ao Núcleo de Pesquisas de Mercado de Trabalho, unidade orgânica de execução
diretamente subordinada à Gerência de Pesquisas Socioeconômicas, compete:
I – realizar a Pesquisa de Emprego e Desemprego do Distrito Federal (PED/DF);
II – realizar a Pesquisa de Emprego e Desemprego da Área Metropolitana de Brasília
(PED/AMB);
III – realizar estudos e análises socioeconômicas de dados coletados pela PED e outras
pesquisas relacionadas ao mercado de trabalho; e
IV – executar as competências comuns previstas no artigo 63.

Art. 40. À Gerência de Contas e Estudos Setoriais, unidade orgânica de coordenação
diretamente subordinada à Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, compete:
I – coordenar a realização do cálculo do Produto Interno Bruto do Distrito Federal
(PIB/DF);
II – coordenar a elaboração do cálculo do Indicador de Desempenho Econômico do
Distrito Federal (IDECON/DF);
III – coordenar a elaboração de pesquisas e análises de indicadores de preços e estudos
setoriais;
IV – elaborar estudos setoriais de ordem econômica no Distrito Federal;
V – propor a programação de trabalho e o planejamento operacional referente à sua área
de atuação; e
VI – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 41. Ao Núcleo de Contas Regionais, unidade orgânica de execução diretamente
subordinada à Gerência de Contas e Estudos Setoriais, compete:
I – calcular o Produto Interno Bruto do Distrito Federal (PIB/DF);
II – realizar levantamento de atividades integrantes da cadeia econômica do Distrito
Federal;
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III – elaborar e manter o banco de dados consistidos para construção da Tabela de
Recursos e Usos do Distrito Federal (TRU/DF);
IV – elaborar a Matriz de Insumos e Produtos do Distrito Federal (MIP/DF) e respectivos
coeficientes técnicos;
V – calcular o indicador trimestral em volume da economia do Distrito Federal (IDECONDF);
VI – produzir índices e outros indicadores de desenvolvimento socioeconômico do Distrito
Federal;
VII – elaborar estudos sobre o desempenho socioeconômico do Distrito Federal; e
VIII – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Art. 42. Ao Núcleo de Análise de Índices de Preços, unidade orgânica de execução
diretamente subordinada à Gerência de Contas e Estudos Setoriais, compete:
I – pesquisar, sistematizar, acompanhar e realizar estudos sobre indicadores de preços
no Distrito Federal;
II – identificar tendências e realizar projeções sobre índices de preços no Distrito Federal;
III – elaborar estudos setoriais de ordem econômica no Distrito Federal; e
IV – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Art. 43. Ao Núcleo de Análise das Finanças Públicas, unidade orgânica de execução
diretamente subordinada à Gerência de Contas e Estudos Setoriais, compete:
I – pesquisar, sistematizar, acompanhar e realizar estudos sobre as finanças públicas do
Distrito Federal;
II – identificar tendências e realizar projeções sobre as finanças públicas do Distrito
Federal; e
III – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Art. 44. À Gerência de Demografia, Estatística e Geoinformação, unidade orgânica de
coordenação diretamente subordinada à Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas,
compete:
I – coordenar estudos referentes à população do Distrito Federal, da Área Metropolitana
de Brasília (AMB) e de outras áreas de influência de Brasília;
II – coordenar estudos migratórios e de características demográficas;
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III – executar atividades de gestão de dados estatísticos do Distrito Federal, da Área
Metropolitana de Brasília (AMB) e de outras áreas de influência de Brasília;
IV – organizar e atualizar os dados e as informações do Sistema de Informações
Estatísticas do Distrito Federal (SIEDF);
V – elaborar, organizar, atualizar e disponibilizar as informações do Anuário Estatístico
do Distrito Federal;
VI – realizar estudos e análises sobre a consistência e fidelidade dos dados coletados e
produzidos;
VII – coordenar as atividades de tratamento, produção e análise de dados e informações
estatísticas;
VIII – elaborar, executar e avaliar projetos nas áreas de geoinformação e de
geoprocessamento;
IX – propor a programação de trabalho e o planejamento operacional referente à sua área
de atuação; e
X – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 45. Ao Núcleo de Estudos Populacionais, unidade orgânica de execução diretamente
subordinada à Gerência de Demografia, Estatística e Geoinformação, compete:
I – produzir informações referentes à população do Distrito Federal, da Área Metropolitana
de Brasília (AMB) e de outras áreas de influência de Brasília;
II – produzir estudos migratórios referentes à população do Distrito Federal, da Área
Metropolitana de Brasília (AMB) e de outras áreas de influência de Brasília;
III – produzir estudos sobre as características demográficas do Distrito Federal, da Área
Metropolitana de Brasília (AMB) e de outras áreas de influência de Brasília; e
IV – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Art. 46. Ao Núcleo de Estatística, unidade orgânica de execução diretamente subordinada
à Gerência de Demografia, Estatística e Geoinformação, compete:
I – elaborar planos de amostragens para pesquisas amostrais;
II – executar planos amostrais;
III – realizar expansão de dados amostrais coletados;
IV – processar bases de dados estatísticos;
V – produzir relatórios de resultados de pesquisas;
VI – georreferenciar informações socioeconômicas e elaborar mapas temáticos; e
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VII – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Art. 47. Ao Núcleo de Geoinformação, unidade orgânica de execução diretamente
subordinada à Gerência de Demografia, Estatística e Geoinformação, compete:
I – elaborar, executar e avaliar projetos nas áreas de geoinformação e de
geoprocessamento;
II – estabelecer padrões para a representação computacional de dados espacialmente
referenciados, no âmbito da Companhia;
III – executar atividades de levantamento, desenvolvimento, documentação, implantação
e manutenção de sistemas e bases de dados na sua área de atuação; e
IV – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Art. 48. À Gerência de Estudos Regional e Metropolitano, unidade orgânica de
coordenação diretamente subordinada à Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas,
compete:
I – coordenar estudos, pesquisas, análises conjunturais e elaboração de planos
relacionados ao desenvolvimento do Distrito Federal, da Área Metropolitana de Brasília (AMB)
e de outras áreas de influência do território distrital;
II – coordenar as atividades de tratamento, produção e análise de dados e informações
estatísticas;
III – propor a programação de trabalho e o planejamento operacional referente à sua área
de atuação; e
IV – executar as competências comuns previstas no artigo 62.

Art. 49. Ao Núcleo de Estudos Metropolitanos, unidade orgânica de execução diretamente
subordinada à Gerência de Estudos Regional e Metropolitano, compete:
I – realizar estudos, pesquisas, análises socioeconômicas e elaborar planos conjunturais
relacionados ao desenvolvimento integrado do Distrito Federal e da Área Metropolitana de
Brasília (AMB);
II – executar atividades de tratamento, produção e análise de dados na sua área de
atuação; e
III – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
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Art. 50. Ao Núcleo de Desenvolvimento Regional, unidade orgânica de execução
diretamente subordinada à Gerência de Estudos Regional e Metropolitanos, compete:
I – realizar estudos, pesquisas, acompanhamento e análises sobre o desenvolvimento
regional e o impacto socioeconômico de programas e ações governamentais;
II – executar atividades de tratamento, produção e análise de dados na sua área de
atuação; e
III – executar as competências comuns previstas no artigo 63.
Seção IV
Da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais

Art. 51. A Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, unidade orgânica de direção superior,
responsável pelas atividades de coordenação de estudos e pesquisas sobre as condições de
vida da população e as políticas sociais relativas ao Distrito Federal, à Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, à Área Metropolitana de Brasília AMB e a outras áreas de influência do território distrital, é dirigida pelo Diretor de Estudos e
Políticas Sociais que tem suas atribuições definidas no artigo 36 do Estatuto Social,
especificamente nas áreas de saúde, assistência social, previdência social, educação, cultura,
transferência de renda, inclusão produtiva, agricultura familiar, segurança alimentar, direitos
humanos e segurança pública, qualidade de vida, pobreza, desigualdades, indicadores
sociais, e tem as competências complementares previstas no artigo 61 deste Regimento.
Art. 52. Ao Gabinete, unidade orgânica de assessoramento diretamente subordinada à
Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, compete:
I – coordenar e realizar atividades de secretariado e de apoio técnico-administrativo à
Diretoria;
II – assistir à Diretoria em assuntos de natureza técnica e administrativa;
III – assistir à Diretoria na definição de diretrizes e na implementação das ações de sua
competência;
IV – participar da elaboração do planejamento estratégico da Companhia;
V – elaborar, acompanhar e avaliar o planejamento operacional da Diretoria;
VI – propor, acompanhar e avaliar o orçamento da Diretoria;
VII – recepcionar o público interno e externo nos assuntos afetos à Diretoria;
VIII – preparar e organizar a agenda de compromissos da Diretoria;
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IX – elaborar e manter registro de atas, decisões, expedientes administrativos,
correspondências oficiais e correlatos;
X – organizar e controlar a tramitação de processos, documentos e correspondências no
âmbito da Diretoria;
XI – consolidar informações para o Sistema de Acompanhamento Governamental no
âmbito da Diretoria;
XII – consolidar informações para subsidiar a elaboração do Plano Plurianual de
Atividades, da Proposta Orçamentária Anual e do Relatório Anual de Atividades, no âmbito da
Diretoria; e
XIII – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 53. À Gerência de Estudos e Análises de Proteção Social, unidade orgânica de
coordenação diretamente subordinada à Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, compete:
I – coordenar e realizar estudos, pesquisas e análises sobre as condições de vida da
população na sua área de competência;
II – coordenar e realizar estudos, pesquisas, acompanhamento e análises de políticas
públicas de proteção social, com foco nas áreas de saúde, assistência social, previdência
social, transferência de renda, segurança alimentar, pobreza, desigualdades sociais e
correlatas.
III – executar atividades de tratamento, produção e análise de dados, estatísticas e
indicadores sociais;
IV – propor a programação de trabalho e o planejamento operacional referente à sua área
de atuação; e
V – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 54. À Gerência de Estudos e Análises Transversais, unidade orgânica de coordenação
diretamente subordinada à Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, compete:
I – coordenar e realizar estudos, pesquisas, acompanhamento e análises de políticas
públicas transversais, com foco em direitos humanos, segurança pública e cidadania,
especialmente nas temáticas de gênero, diversidade sexual, infância, adolescência,
juventude, envelhecimento, deficiência, raça e etnia, diversidade cultural e correlatas;
II – executar atividades de tratamento, produção e análise de dados, estatísticas e
indicadores sociais;
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III – propor a programação de trabalho e o planejamento operacional referente à sua área
de atuação; e
IV – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 55. À Gerência de Estudos e Análises de Promoção Social, unidade orgânica de
coordenação diretamente subordinada à Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, compete:
I – coordenar e realizar estudos, pesquisas, acompanhamento e análises de políticas
públicas de promoção social, com foco nas áreas de educação, cultura, esporte, inclusão
social e produtiva, agricultura familiar, reforma agrária, economia solidária, qualificação
profissional, trabalho e renda e correlatas;
II – executar atividades de tratamento, produção e análise de dados, estatísticas e
indicadores sociais;
III – propor a programação de trabalho e o planejamento operacional referente à sua área
de atuação; e
IV – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Seção V
Da Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais

Art. 56. À Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais, unidade orgânica de direção superior,
responsável pelas atividades de coordenação de estudos e pesquisas urbanas e ambientais
relativas ao Distrito Federal, à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno – RIDE, à Área Metropolitana de Brasília - AMB e a outras áreas de influência do
território distrital, é dirigida pelo Diretor de Estudos Urbanos e Ambientais, que tem suas
atribuições definidas no artigo 38 do Estatuto Social, especificamente nas áreas de
planejamento urbano, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, política fundiária,
habitação, transporte, mobilidade urbana, e tem as competências complementares previstas
no artigo 61 deste Regimento.
Art. 57. Ao Gabinete, unidade orgânica de assessoramento diretamente subordinada à
Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais, compete:
I – coordenar e realizar atividades de secretariado e de apoio técnico-administrativo à
Diretoria;
II – assistir à Diretoria em assuntos de natureza técnica e administrativa;
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III – assistir à Diretoria na definição de diretrizes e na implementação das ações de sua
competência;
IV – participar da elaboração do planejamento estratégico da Companhia;
V – elaborar, acompanhar e avaliar o planejamento operacional da Diretoria;
VI – propor, acompanhar e avaliar o orçamento da Diretoria;
VII – recepcionar o público interno e externo nos assuntos afetos à Diretoria;
VIII – preparar e organizar a agenda de compromissos da Diretoria;
IX – elaborar e manter registro de atas, decisões, expedientes administrativos,
correspondências oficiais e correlatos;
X – organizar e controlar a tramitação de processos, documentos e correspondências no
âmbito da Diretoria;
XI – consolidar informações para o Sistema de Acompanhamento Governamental no
âmbito da Diretoria;
XII – consolidar informações para subsidiar a elaboração do Plano Plurianual de
Atividades, Proposta Orçamentária Anual e Relatório Anual de Atividades, no âmbito da
Diretoria; e
XIII – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
Art. 58. À Gerência de Estudos Urbanos, unidade orgânica de coordenação diretamente
subordinada à Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais, compete:
I – coordenar estudos e pesquisas para subsidiar o planejamento urbano e territorial e as
políticas fundiária e habitacional;
II – coordenar estudos para avaliar a ocupação e o desenvolvimento do conjunto
urbanístico da área tombada de Brasília;
III – coordenar estudos e pesquisas para subsidiar as políticas de transporte e mobilidade
urbana;
IV – participar do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano (SISPLAN) e subsidiar o
Sistema de Informação Territorial e Urbano do Distrito Federal (SITURB);
V – propor a programação de trabalho e o planejamento operacional referente à sua área
de atuação; e
VI – executar as competências comuns previstas no artigo 62.

Art. 59. Ao Núcleo de Análise das Políticas de Transportes, unidade orgânica de execução
diretamente subordinada à Gerência de Estudos Urbanos, compete:
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I – pesquisar, sistematizar, acompanhar e realizar estudos sobre as políticas de
transportes do Distrito Federal e da Área Metropolitana de Brasília;
II – identificar tendências e realizar projeções sobre as políticas de transportes do Distrito
Federal e da Área Metropolitana de Brasília; e
III – executar as competências comuns previstas no artigo 63.

Art. 60. À Gerência de Estudos Ambientais, unidade orgânica de coordenação diretamente
subordinada à Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais, compete:
I – coordenar estudos e pesquisas sobre conservação e preservação ambiental e a
recuperação de áreas degradadas;
II – coordenar estudos e pesquisas sobre zoneamento econômico-ecológico, bem como
subsidiar a elaboração e implantação de projetos de desenvolvimento sustentável integrado;
III – propor a programação de trabalho e o planejamento operacional referente à sua área
de atuação; e
IV – executar as competências comuns previstas no artigo 62.
CAPÍTULO III
Das competências comuns por categoria de Unidade Orgânica

Art. 61. Compete à Presidência e às Diretorias:
I – propor e adotar medidas de melhoria da organização dos processos, dos instrumentos
de execução e das condições de trabalho;
II – fornecer informações referentes à sua área de atuação para subsidiar o planejamento
estratégico da Companhia;
III – subsidiar a elaboração do Plano Plurianual de Atividades, da Proposta Orçamentária
Anual e do Relatório Anual de Atividades com informações da área de sua competência;
IV – propor projetos de consultoria inerentes à sua área de competência; e
V – exercer outras atividades atribuídas à sua área de atuação.
Art. 62. Compete à Secretaria Geral, aos Gabinetes, à Procuradoria Jurídica, à
Assessoria de Comunicação, à Controladoria, à Comissão Permanente de Licitação e
às Gerências:
I – propor e adotar medidas de melhoria da organização, dos processos, dos instrumentos
de execução e das condições de trabalho;
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II – fornecer informações referentes à sua área de atuação para subsidiar o planejamento
da Companhia;
III – subsidiar a elaboração do Plano Plurianual de Atividades, da Proposta Orçamentária
Anual e do Relatório Anual de Atividades com informações da área de sua competência;
IV – fornecer informações para o Sistema de Acompanhamento Governamental;
V – subsidiar os processos licitatórios inerentes à sua área de atuação com a elaboração
de projetos básicos, termos de referência, especificações técnicas e outras informações
necessárias à sua realização;
VI – propor a celebração de acordos de cooperação técnica, contratos e convênios;
VII – acompanhar a legislação afeta às atividades da sua área de competência;
VIII – manter documentação e referências técnicas e administrativas; e
IX – executar outras atividades atribuídas à sua área de atuação.
Art. 63. Compete aos Núcleos:
I – propor e adotar medidas de melhoria da organização, dos processos, dos instrumentos
de execução e das condições de trabalho;
II – fornecer informações referentes à sua área de atuação para subsidiar o planejamento
da Companhia;
III – elaborar o planejamento operacional referente à sua área de atuação;
IV – subsidiar os processos licitatórios inerentes à sua área de atuação com a elaboração
de projetos básicos, termos de referência, especificações técnicas e outras informações
necessárias à sua realização;
V – acompanhar a legislação afeta às atividades da sua área de competência;
VI – manter documentação e referências técnicas e administrativas; e
VII – executar outras atividades atribuídas à sua área de atuação.
CAPÍTULO IV
Das Atribuições do Presidente, dos Diretores e dos ocupantes de Empregos em
Comissão e de Funções Gratificadas

Art. 64. São atribuições do Presidente:
I – dirigir, promover e supervisionar as atividades da Companhia, fazendo executar o
Estatuto Social, o presente Regimento Interno e as decisões da Assembleia Geral, dos
Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Colegiada;
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II – representar a Companhia nos aspectos políticos, institucionais e sociais;
III – representar a Companhia em juízo ou em suas relações com terceiros, podendo
delegar poderes, constituir procuradores, designar e credenciar prepostos;
IV – apresentar à Assembleia Geral, ouvidos os Conselhos de Administração e Fiscal, o
Relatório de Prestação de Contas Anual e o Balanço Geral da Companhia;
V – exercer o direito de voto nas reuniões do Conselho de Administração;
VI – convocar e presidir reuniões da Diretoria Colegiada, exercendo o direito de voto e de
qualidade;
VII – fazer publicar o Relatório Anual da Companhia;
VIII – supervisionar a elaboração da Proposta Orçamentária Anual, do Plano Plurianual e
da programação financeira da Companhia;
IX – supervisionar a execução orçamentária e financeira da Companhia;
X – ordenar as despesas da Companhia, em conjunto com o Diretor Administrativo e
Financeiro;
XI – autorizar, junto com o Diretor Administrativo e Financeiro, a movimentação dos
recursos financeiros da Companhia;
XII – firmar, em conjunto com o Diretor da área interessada, termos de contratos,
convênios e ajustes;
XIII – propor, planejar e coordenar as ações relacionadas à comunicação social,
modernização institucional, planejamento estratégico, suporte tecnológico, base de dados,
geoprocessamento, acervo técnico, memória bibliográfica, controladoria interna e assistência
jurídica;
XIV – promover a disseminação do conhecimento e das informações resultantes das
pesquisas e estudos realizados, em conjunto com a Diretoria da respectiva área;
XV – aprovar propostas e projetos de consultorias para as unidades orgânicas sob sua
subordinação e as de caráter corporativo;
XVI – indicar os representantes da Companhia nos órgãos de administração e
fiscalização das entidades das quais participa;
XVII – indicar os representantes da Companhia nos conselhos, comissões e grupos de
trabalho dos quais participa;
XVIII – delegar competência aos Diretores;
XIX – designar os titulares para empregos em comissão e funções gratificadas;
XX – criar no âmbito institucional grupos de trabalho e comissões de natureza transitória
ou permanente;
33

XXI – autorizar a admissão e a dispensa de empregados;
XXII – autorizar as progressões funcionais dos empregados da Companhia, obedecidas
as diretrizes do Plano de Cargos e Salários;
XXIII – elogiar e aplicar punições aos empregados da Companhia;
XXIV – designar membros e aprovar regimento das Comissões Permanentes;
XXV – instaurar tomadas de contas especiais;
XXVI – estabelecer as diretrizes de atuação da Secretaria Geral; e
XXVII – exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pela Assembleia Geral ou
pelo Conselho de Administração.
Art. 65. São atribuições do Diretor Administrativo e Financeiro:
I – dirigir e supervisionar as atividades econômicas, orçamentárias, financeiras, de apoio
administrativo, de gestão e capacitação de pessoas, de patrimônio, de transporte e de
serviços gerais das operações internas da Companhia;
II – supervisionar a execução orçamentária e financeira da Companhia;
III – ordenar as despesas em conjunto com o Presidente da Companhia;
IV – autorizar, junto com o Presidente, a movimentação de recursos financeiros; e
V – exercer as atribuições comuns previstas no artigo 69.
Art. 66. São atribuições do Diretor de Estudos e Políticas Sociais:
I – realizar estudos e diagnósticos para avaliação das políticas sociais no sentido de
subsidiar o Governo do Distrito Federal na elaboração, implementação e aperfeiçoamento das
políticas públicas;
II – realizar estudos e pesquisas nas áreas de saúde, assistência social, previdência
social, educação, cultura, transferência de renda, inclusão produtiva, agricultura familiar,
segurança alimentar, direitos humanos e segurança pública, qualidade de vida, pobreza,
desigualdades e indicadores sociais;
III – dar suporte à Presidência na disseminação do conhecimento e das informações
resultantes das pesquisas e estudos realizados;
IV – compartilhar os dados e informações resultantes das pesquisas e estudos realizados
com as demais diretorias; e
V – exercer as atribuições comuns previstas no artigo 69.
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Art. 67. São atribuições do Diretor de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas:
I – realizar estudos e diagnósticos para avaliação das políticas de desenvolvimento
econômico no sentido de subsidiar o Governo do Distrito Federal na elaboração,
implementação e aperfeiçoamento das políticas públicas;
II – realizar estudos e pesquisas na área de economia, comércio e serviços, indústria,
turismo, trabalho, cadeias e setores produtivos locais, desenvolvimento e vocações
econômicas regionais e locais, demografia e indicadores econômicos;
III – dar suporte à Presidência na disseminação do conhecimento e das informações
resultantes das pesquisas e estudos realizados;
IV – compartilhar os dados e informações resultantes das pesquisas e estudos realizados
com as demais diretorias; e
V – exercer as atribuições comuns previstas no artigo 69.
Art. 68. São atribuições do Diretor de Estudos Urbanos e Ambientais:
I – realizar estudos e diagnósticos para avaliação das políticas urbanas e ambientais para
subsidiar o Governo do Distrito Federal na elaboração, implementação e aperfeiçoamento das
políticas públicas;
II – realizar estudos e pesquisas na área de planejamento urbano, desenvolvimento
sustentável, meio ambiente, política fundiária, habitação, transporte e mobilidade urbana;
III – dar suporte à Presidência na disseminação do conhecimento e das informações
resultantes das pesquisas e estudos realizados;
IV – compartilhar os dados e informações resultantes das pesquisas e estudos realizados
com as demais diretorias; e
V – exercer as atribuições comuns previstas no artigo 69.
Art. 69. São atribuições comuns aos Diretores:
I – supervisionar e avaliar o desempenho das unidades da Diretoria;
II – supervisionar e coordenar as atividades executadas na Diretoria;
III – assinar, em conjunto com o Presidente, termos de contratos, convênios e ajustes,
referentes à sua área de atuação;
IV – autorizar as progressões funcionais dos empregados da Companhia, obedecidas as
diretrizes do Plano de Cargos e Salários;
V – delegar competência às chefias que lhe são subordinadas;
VI – aprovar a programação de trabalho referente à sua área de atuação; e
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VII – exercer outras atribuições na sua área de atuação, que lhes forem determinadas
pelo Presidente.
Art. 70. São atribuições do Secretário Geral:
I – assistir ao Presidente na promoção, supervisão e coordenação das atividades de
competência da Presidência;
II – auxiliar o Presidente na definição de diretrizes e na implementação das ações de
competência da Companhia;
III – examinar e preparar a documentação submetida à Presidência;
IV – prestar apoio técnico e administrativo à Presidência; e
V – exercer outras atribuições na sua área de atuação, que lhes forem determinadas pelo
Presidente.
Art. 71. São atribuições do Chefe de Gabinete da Presidência:
I – coordenar as atividades de secretariado e de apoio administrativo à Presidência;
II – planejar, coordenar e avaliar a execução das atividades de competência da unidade
orgânica sob sua responsabilidade;
III – assistir à Presidência em sua representação política, institucional e social;
IV – emitir pareceres técnicos e administrativos e dar encaminhamentos em documentos
e processos, de acordo com as competências de sua unidade orgânica;
V – elaborar a programação anual de trabalho da unidade em consonância com o
planejamento da Companhia; e
VI – exercer outras atribuições na sua área de atuação, que lhes forem determinadas pelo
Presidente.
Art. 72. São atribuições do Chefe da Procuradoria Jurídica, do Chefe da Controladoria e
do Chefe da Assessoria de Comunicação:
I – planejar, coordenar e avaliar a execução das atividades de competência da unidade
orgânica sob sua responsabilidade;
II – prestar apoio ao Presidente e aos Diretores no desempenho de suas atribuições, em
assuntos da sua área de atuação;
III – emitir pareceres e dar encaminhamentos em documentos e processos, de acordo
com as competências de sua unidade orgânica;
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IV – elaborar a programação anual de trabalho da unidade em consonância com o
planejamento da Companhia; e
V – exercer outras atribuições na sua área de atuação, que lhes forem determinadas pelo
Presidente.

Art. 73. São atribuições dos Chefes de Gabinete das diretorias:
I – planejar, coordenar e avaliar a execução das atividades de competência da unidade
orgânica sob sua responsabilidade;
II – assistir à Diretoria em assuntos de natureza técnica e administrativa;
III – assistir à Diretoria na definição de diretrizes e na implementação das ações de sua
competência;
IV – examinar e preparar a documentação submetida à Diretoria;
V – emitir pareceres técnicos e administrativos e dar encaminhamentos em documentos
e processos, de acordo com as competências de sua unidade orgânica;
VI – elaborar a programação anual de trabalho da unidade e da Diretoria em consonância
com o planejamento da Companhia; e
VII – exercer outras atribuições na sua área de atuação, que lhes forem determinadas
pelo Diretor de área.
Art. 74. São atribuições dos Gerentes:
I – planejar, coordenar e avaliar a execução das atividades de competência da unidade
orgânica sob sua responsabilidade;
II – emitir pareceres e dar encaminhamentos em documentos e processos, de acordo
com as competências de sua unidade orgânica;
III – elaborar a programação anual de trabalho da unidade em consonância com o
planejamento da Companhia; e
IV – exercer outras atribuições na sua área de atuação, que lhes forem determinadas pelo
Presidente ou Diretor de área.
Art. 75. São atribuições do Chefe da Secretaria dos Órgãos Colegiados:
I – coordenar a execução das atividades de secretariado e de apoio administrativo aos
Órgãos de Administração Superior da Companhia;
II – planejar, coordenar e avaliar a execução das atividades de competência da unidade
orgânica sob sua responsabilidade;
37

III – elaborar a programação anual de trabalho da unidade em consonância com o
planejamento da Companhia; e
IV – exercer outras atribuições na sua área de atuação, que lhes forem determinadas pelo
Presidente.

Art. 76. São atribuições dos Assistentes I:
I – prestar assistência em assuntos de natureza técnica ou administrativa, de acordo com
as competências regimentais de sua unidade orgânica;
II – emitir pareceres técnicos e administrativos;
III – exercer atribuições, sem acumular vencimentos, de Chefe de Núcleo, desde que
indicado pelo Diretor e designado pelo Presidente; e
IV – exercer outras atribuições na sua área de atuação, que lhes forem determinadas pela
chefia imediata.

Art. 77. São atribuições dos Assistentes II:
I – prestar assistência em assuntos de natureza técnica ou administrativa, de acordo com
as competências regimentais de sua unidade orgânica;
II – prestar assistência na elaboração e na análise de documentos técnicos e
administrativos; e
III – exercer outras atribuições na sua área de atuação, que lhes forem determinadas pela
chefia imediata.
Art. 78. São atribuições dos Chefes de Núcleo:
I – planejar, coordenar e avaliar a execução das atividades de competência da unidade
orgânica sob sua responsabilidade;
II – elaborar o planejamento operacional da unidade orgânica sob sua responsabilidade;
III – elaborar e manter atualizados os manuais de procedimentos operacionais e de
documentação das rotinas de trabalho;
IV – emitir pareceres e dar encaminhamentos em documentos e processos, de acordo
com as competências de sua unidade orgânica;
V – exercer atribuições, sem acumular vencimentos, de Assistente, desde que indicado
pelo Diretor e designado pelo Presidente; e
VI – exercer outras atribuições na sua área de atuação, que lhes forem determinadas pela
chefia imediata.
38

Art. 79. São atribuições dos Supervisores:
I – supervisionar a execução e manter controle operacional das atividades inerentes à
sua designação, de acordo com as competências regimentais de sua unidade orgânica;
II – prestar apoio técnico, administrativo e operacional na sua área de atuação; e
III – exercer outras atribuições na sua área de atuação, que lhes forem determinadas pela
chefia imediata.

Art. 80. São atribuições das Secretárias da Presidência e de Diretorias:
I – recepcionar o público interno e externo;
II – organizar e manter atualizada a agenda de compromissos da sua área de atuação;
III – prestar apoio à execução das agendas, internas e externas, bem como à preparação
de viagens;
IV – receber, efetuar, controlar e registrar ligações telefônicas;
V – manter atualizados os contatos;
VI – executar as atividades inerentes à sua designação, de acordo com as competências
regimentais de sua unidade orgânica;
VII – prestar apoio administrativo e operacional na sua área de atuação;
VIII – prestar apoio na organização e controle de tramitação de documentos e processos;
IX – prestar apoio na elaboração de despachos simples, ofícios e memorandos; e
X – exercer outras atribuições na sua área de atuação, que lhes forem determinadas pela
chefia imediata.

Art. 81. São atribuições dos Encarregados:
I – supervisionar a execução de atividades inerentes à sua designação, de acordo com
as competências regimentais de sua unidade orgânica;
II – prestar apoio técnico, administrativo e operacional na sua área de atuação;
III – supervisionar e executar atividades de suporte administrativo e operacional,
conforme sua área de atuação;
IV – recepcionar o público interno e externo;
V – organizar e controlar a tramitação de processos, documentos e correspondências;
VI – redigir atas de reuniões, documentos, correspondências oficiais e correlatos;
VII – elaborar apresentações para reuniões internas e externas;
VIII – organizar e manter agenda de compromissos da sua área de atuação; e
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IX – exercer outras atribuições na sua área de atuação, que lhes forem determinadas pela
chefia imediata.
Art. 82. São atribuições dos Auxiliares:
I – auxiliar no controle e execução de tarefas administrativas na sua área de atuação;
II – recepcionar o público interno e externo;
III – prestar apoio na organização e controle de tramitação de documentos e processos;
IV – prestar apoio na elaboração de textos, planilhas e apresentações;
V – organizar e manter a agenda de compromissos da sua área de atuação;
VI – auxiliar no controle, monitoramento e execução de atividades de apoio às pesquisas,
de acordo com as competências regimentais de sua unidade orgânica;
VII – auxiliar na elaboração dos instrumentos de pesquisa e manuais;
VIII – prestar apoio operacional na sua área de atuação;
IX – auxiliar no controle e monitoramento de atividades de preparação, coleta, transcrição
e conferência de pesquisas, de acordo com as competências regimentais de sua unidade
orgânica;
X – auxiliar no controle e monitoramento de atividades administrativas de serviços gerais,
de acordo com as competências regimentais de sua unidade orgânica;
XI – receber, efetuar, controlar e registrar ligações telefônicas; e
XII – exercer outras atribuições na sua área de atuação, que lhes forem determinadas
pela chefia imediata.
Art. 83. São atribuições comuns aos Empregados Comissionados e aos Ocupantes dos
cargos com Funções Gratificadas:
I – distribuir e controlar serviços, orientando sua execução;
II – responsabilizar-se pelo cumprimento das atribuições inerentes ao cargo designado;
III – adotar ou sugerir medidas de otimização nas atividades da sua área de atuação;
IV – zelar pelo uso adequado das instalações, dos bens patrimoniais e do material de
consumo sob sua responsabilidade;
V – proceder em conformidade com as normas e legislação vigentes relacionadas com a
sua área de atuação; e
VI – zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos da Companhia.
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TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 84. As unidades orgânicas da Companhia funcionarão em regime de mútua colaboração,
respeitadas as competências regimentais.
Art. 85. Caberá ao titular de cada unidade orgânica cumprir e fazer cumprir as competências
e atribuições definidas neste Regimento.
Art. 86. É permitida a delegação de atribuições regimentais, respeitadas as disposições
normativas pertinentes.
Art. 87. A função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação será exercida por
empregado pertencente à Tabela de Empregos Permanentes da Companhia.
Art. 88. As Funções Gratificadas (FG) serão exercidas exclusivamente por empregados
pertencentes à Tabela de Empregos Permanentes da Companhia.
Art. 89. A hierarquização das unidades orgânicas da Companhia é representada na
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (Anexo I).

Art. 90. A denominação, quantificação e distribuição dos Empregos em Comissão e das
Funções Gratificadas, para a Presidência e Diretorias, consta do QUADRO GERAL DE
DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS (ANEXO
II).
Art. 91. Os Empregos em Comissão (EC’s), são de livre nomeação e exoneração. Pelo menos
cinquenta por cento dos empregos comissionados (EC’s) serão ocupados por servidores ou
empregados públicos. (§ 2º do artigo 5 da Lei Complementar nº 840/2011).
Art. 92. As Funções Gratificadas (FG’S) serão ocupadas, exclusivamente, por empregados
pertencentes à Tabela de Empregos Permanentes da Companhia.
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Art. 93. As dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento serão dirimidas pelo Conselho de
Administração da Companhia, após apreciação pela Diretoria Colegiada.
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1.

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, PRESIDÊNCIA E DIRETORIAS

Assembleia Geral - ASSEG

Conselho de Administração CONSAD

Conselho Fiscal - CONFIS

Diretoria Colegiada - DICOL

Presidência - PRESI

Diretoria Administrativa e
Financeira - DIRAF

Diretoria de Estudos e Pesquisas
Socioeconômicas - DIEPS

Diretoria de Estudos e Políticas
Sociais - DIPOS

Diretoria de Estudos Urbanos e
Ambientais - DEURA

43

2.

PRESIDÊNCIA - PRESI
Presidência - PRESI

Secretaria Geral SEGER

Gabinete –
GAB/PRESI

Secretaria dos Órgãos
Colegiados - SOC

Gerência da Central de Atendimento
ao Cidadão – GECAC

Assessoria de Comunicação
Social - ASCOM

Núcleo de Planejamento,
Organização e Modernização NUPLAN

Controladoria CONTROL

Procuradoria
Jurídica - PROJUR

Núcleo de
Corregedoria - NUCOR
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3.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DIRAF

Diretoria Administrativa e Financeira DIRAF

Gabinete - GAB/DIRAF

Gerência de Apoio
Administrativo - GEAAD

Gerência de Administração
Financeira - GEAFI

Gerência de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas - GEPES

Gerência de Tecnologia da Informação
- GETEC

Núcleo de Material e
Patrimônio - NUMAP

Núcleo de Execução
Orçamentária - NUCOR

Núcleo de Gestão de
Pessoas - NUPES

Núcleo de Documentação
Administrativa - NUDAD

Núcleo de Execução
Financeira - NUEFI

Núcleo de Benefícios,
Saúde e Proteção do
Trabalho - NUBESP

Núcleo de Serviços Gerais
- NUSEG

Núcleo de Licitações,
Contratos e Convênios NUCOC

Núcleo de Registros
Contábeis - NUREC

Núcleo de Sistemas NUSIS

Núcleo de Suporte Técnico
- NUSUP

Núcleo de Desenvolvimento
de Pessoas - NUDEP
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4.

DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS - DIEPS

Diretoria de Estudos e Pesquisas
Socioeconômicas - DIEPS

Gabinete - GAB/DIEPS

Gerência de Pesquisas
Socioeconômicas - GEREPS

Gerência de Contas e
Estudos Setoriais - GECON

Gerência de Demografia,
Estatística e Geoinformação GEDEG

Gerência de Estudos
Regional e Metropolitano GEREM

Núcleo de Pesquisas
Socioeconômicas NUSOC

Núcleo de Contas
Regionais - NUCON

Núcleo de Estudos
Populacionais - NEP

Núcleo de Planejamento e
Estudos Metropolitanos NUMET

Núcleo de Pesquisas de
Mercado de Trabalho NUTRAB

Núcleo de Análise de
Índices de Preços NUPRE

Núcleo de Estatística NUEST

Núcleo de
Desenvolvimento Regional
- NDR

Núcleo de Análise das
Finanças Públicas NUFIN

Núcleo de Geoinformação
- NUGEO
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5.

DIRETORIA DE ESTUDOS E POLÍTICAS SOCIAIS - DIPOS

Diretoria de Estudos e Políticas
Sociais - DIPOS

Gabinete - GAB/DIPOS

Gerência de Estudos e Análises
de Proteção Social - GEPROT

Gerência de Estudos e Análises
Transversais - GEAT

Gerência de Estudos e Análises
de Promoção Social - GEPROM
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6.

DIRETORIA DE ESTUDOS URBANOS E AMBIENTAIS - DEURA

Diretoria de Estudos Urbanos e
Ambientais - DEURA

Gabinete - GAB/DEURA

Gerência de Estudos Urbanos GEURB

Gerência de Estudos Ambientais –
GEAM

Núcleo de Análise das
Políticas de Transportes NUTRANS
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ANEXO II – QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES
GRATIFICADAS
CARGO
Secretário Geral
Gerente
Procurador Jurídico
Controlador
Chefe da Assessoria de
Comunicação
Chefe de Gabinete da
Presidência
Chefe de Gabinete de
Diretoria
Secretária (o) de
Órgãos Colegiados
Assistente I
Total de EC

SÍMBOLO
ECS-01
EC-01
EC-01
EC-01

PRESI DIRAF DIEPS DIPOS DEURA TOTAL
1
1
1
4
4
3
2
14
1
1
1
1

EC-01

1

1

EC-01

1

1

EC-02

-

EC-03

1

EC-03

11
18

8
13

8
13

4
8

3
6

34
58

Chefe de Núcleo
Assistente II
Supervisor
Secretária da
Presidência
Encarregado

FG-01
FG-01
FG-02

2
1
2

12
1
2

10
3

2
1

1
1
1

25
5
9

FG-02

4

-

-

-

-

4

FG-03

6

4

4

1

1

16

Secretária de Diretoria

FG-03

-

2

2

2

2

8

Auxiliar
Total de FG

FG-04

6
21

7
28

7
26

1
7

1
7

22
89

39

41

39

15

13

147

TOTAL GERAL

1

1

1

1

4
1

