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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 16/11/2016 | Edição: 219 | Seção: 1 | Página: 34

Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações/GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 5.152, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA,INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, no uso das

atribuições quelhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, etendo em vista o disposto

no art. 7º do Decreto nº 8.877, de 18 deoutubro de 2016, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Instituto Nacionalde Tecnologia, na forma do anexo a

esta Portaria.

Art. 2º Ficam revogadas as Portarias nº 57, de 14 de marçode 1990, publicada no Diário Oficial da

União - D.O.U. de 15 demarço de 1990, nº 323, de 1 de agosto de 1996, publicada no D.O.U.de 2 de agosto

de 1996, nº 462, de 29 de julho de 2002, publicada noD.O.U. de 30 de julho de 2002, nº 506, de 21 de julho

de 2003,publicada no D.O.U. de 30 de julho de 2003, nº 491, de 15 de julhode 2005, publicada no D.O.U.

de 19 de julho de 2005, nº 871, de 21de novembro de 2006, publicada no D.O.U. de 22 de novembro

de2006, nº 762, de 28 de novembro de 2007, publicada no D.O.U. de 29de novembro de 2007, nº 100, de

29 de fevereiro de 2008, publicadano D.O.U. de 03 de março de 2008, nº 201, de 24 de março de

2009,publicada no D.O.U. de 26 de março de 2009.nº 619, de 17 de agostode 2010, publicada no D.O.U. de

25 de agosto de 2010, nº 365, de 22de abril de 2013, publicada no D.O.U. de 24 de abril de 2013.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GILBERTO KASSAB

ANEXO

REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO NACIONAL DETECNOLOGIA

CAPÍTULO I

DA CATEGORIA, SEDE E COMPETÊNCIA

Art. 1º O Instituto Nacional de Tecnologia - INT é unidadede pesquisa integrante da estrutura do

Ministério da Ciência, Tecnologia,Inovações e Comunicações - MCTIC, na forma do dispostono Decreto nº

8.877, de 18 de outubro de 2016.

Art. 2º O INT é Instituição Científica e Tecnológica - ICT,nos termos da Lei nº 10.973, de 2 de

dezembro de 2004, regulamentadapelo Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005 e suasalterações.

Art. 3º O INT exerce a função de Organismo de Avaliaçãoda Conformidade no âmbito do

Sistema Brasileiro de Avaliação daConformidade, acreditado pela Coordenação-Geral de Acreditação

doINMETRO sob o nº OCP 0023 e de Organismo de Avaliação daConformidade no âmbito do Sistema

Brasileiro de Avaliação da ConformidadeOrgânica credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuáriae

Abastecimento sob o nº OAC 010.

Art. 4º A sede do INT está localizada na Avenida Venezuela,82, Saúde, na cidade do Rio de

Janeiro - RJ.

Art. 5º O INT tem como missão participar do desenvolvimentosustentável do Brasil, por meio da

pesquisa tecnológica, datransferência do conhecimento e da promoção da inovação, objetivandoser

parceiro preferencial da indústria nacional na busca dacompetitividade e ser referência na elaboração e na

execução depolíticas públicas para o desenvolvimento tecnológico.

Art. 6º O Instituto Nacional de Tecnologia - INT tem asseguintes competências:

I - exercer atividades, programas e projetos de pesquisa edesenvolvimento tecnológico;

II - prestar serviços técnicos especializados;

III - capacitar recursos humanos;
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IV - executar a função de Organismo de Avaliação da Conformidadeno âmbito dos Sistemas

Brasileiros de Avaliação da Conformidadee de Avaliação da Conformidade Orgânica;

V - executar a função de Incubadora de Empresas de basetecnológica; e

VI - executar a atribuição legal na função de órgão pericialtécnico independente, de acordo

com o prescrito no Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 7º O Instituto Nacional de Tecnologia - INT tem aseguinte estrutura organizacional:

I - Coordenação-Geral Regional - CGER

a) Divisão de Certificação - DICER

b) Divisão de Estratégias - DIEST

c) Divisão de Comunicação - DICOM

II - Coordenação de Gestão Tecnológica - COGET

a) Divisão de Gestão da Qualidade - DIGEQ

b) Divisão de Inovação Tecnológica - DINTE

c) Seção de Informação e Prospecção Tecnológica - SEIPT

III - Coordenação de Negócios - CONEG

a) Seção de Incubação, Empreendedorismo e Inovação SEIEI

b)Setor de Serviços Técnicos Especializados - SESTE

IV - Coordenação de Gestão Administrativa - COADM

a) Divisão de Orçamento e Finanças - DIORF

1. Seção de Finanças - SEFIN

b) Divisão de Suprimentos - DISUP

1. Núcleo de Serviços e Importação - NUSIM

c) Divisão de Gestão de Pessoas - DIGEP

1. Seção de Pessoal - SEPES

2. Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologia Social - NUDTS

V - Coordenação de Desenvolvimento Tecnológico - CODTE

a)Divisão de Ensaios em Materiais e Produtos - DIEMP

b) Divisão de Química Analítica - DIQAN

c) Divisão de Processamento e Caracterização de Materiais DIPCM

d)Divisão de Desenho Industrial - DIDIN

VI - Coordenação de Tecnologias Aplicadas - COTAP

a) Divisão de Catálise e Processos Químicos - DICAP

b) Divisão de Corrosão e Degradação - DICOR

c) Divisão de Energia - DIENE

d) Divisão de Engenharia de Avaliações e de Produção DIEAP

VII- Coordenação de Logística e Infraestrutura - COLIN

a) Divisão de Administração Predial e de Engenharia - DIAPE

1.Setor de Serviços Gerais - SESEG

2. Núcleo de Manutenção - NUMAN
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3. Núcleo de Instalações Prediais - NUINP

b) Divisão de Tecnologia da Informação - DINFO

Art. 8º Os Órgãos Colegiados vinculados ao Instituto Nacionalde Tecnologia - INT são:

I - Conselho Técnico Científico - CTC

II - Conselho Diretor de Certificação - CDC

Art. 9º O INT será dirigido por um Diretor, cujo cargo emcomissão será provido pelo Ministro

Chefe da Casa Civil da Presidênciada República, por indicação do Ministro de Estado da

Ciência,Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Art. 10. O Diretor será nomeado a partir de lista trípliceelaborada por Comitê de Busca, criado

pelo Ministro de Estado daCiência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

§ 1º Observadas às prerrogativas do Ministro de Estado deexoneração ad nutum, faltando seis

meses para completar efetivosquarenta e oito meses de exercício, o Conselho Técnico Científico

CTCencaminhará ao MCTIC a solicitação de instauração de umComitê de Busca para indicação de um

novo Diretor.

§ 2º O Diretor poderá ter dois exercícios consecutivos, apartir dos quais somente poderá ser

reconduzido após intervalo de 48meses.

§ 3º No caso de exoneração ad nutum, o Ministro Chefe daCasa Civil da Presidência da

República nomeará Diretor interino,indicado pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações

eComunicações, e o CTC encaminhará ao MCTIC a solicitação deinstauração de Comitê de Busca para

indicação do Diretor.

Art. 11. A Coordenação-Geral será chefiada por Coordenador-Geral,as Coordenações, por

Coordenador e as Divisões, porChefe, cujos cargos em comissão serão providos pelo Ministro deEstado da

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Art. 12. As Seções, os Setores e os Núcleos serão dirigidospor Chefe, cujas Funções Gratificadas

serão providas pelo Diretor.

Art. 13. Os ocupantes dos Cargos em Comissão e FunçõesGratificadas serão substituídos, em

suas faltas ou impedimentos, porservidores previamente designados na forma da legislação específica.

§1º O Diretor será substituído, em suas faltas ou impedimentos,por servidor previamente

indicado por ele e designadospelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

§2º Os demais ocupantes dos cargos em comissão serãosubstituídos, em suas faltas ou

impedimentos, por servidores previamenteindicados por eles e nomeados pelo Diretor.

CAPÍTULO III

COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES

Seção I

Da Coordenação-Geral Regional

Art. 14. À Coordenação-Geral Regional compete:

I - atuar junto às demais coordenações na captação de novosclientes, gerenciamento de

projetos e articulação com agências defomento;

II - supervisionar e zelar pelo cumprimento das ações administrativasdesenvolvidas na unidade

e das orientações normativasemanadas dos órgãos central e setorial da AGU e do TCU;

III - articular e coordenar as atividades do INT relacionadasàs fundações de apoio;

IV - estruturar, supervisionar e coordenar a execução dasatividades de licitações, contratos e

convênios, gerenciamento de projetosespeciais, de certificação, de estratégias e de comunicação;

V - coordenar o provimento dos recursos necessários aocusteio das atividades de certificação,

de estratégias, de comunicação,de licitações, contratos e convênios e de gerenciamento de

projetosespeciais;



22/06/2022 15:48 PORTARIA Nº 5.152, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - PORTARIA Nº 5.152, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - DOU - Imprensa Nacional

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-5-152-de-14-de-novembro-de-2016-22071920 4/17

VI - coordenar os assuntos relativos a instrumentos contratuaise de convênios junto aos

responsáveis pelas unidades daestrutura regimental do INT;

VII - encaminhar à Advocacia Geral da União - AGU atramitação dos processos de licitação,

contratos e convênios, e subsídiospara a representação judicial e extrajudicial, relativamente aosprocessos

em que o INT estiver citado;

VIII - acompanhar do ponto de vista legal a execução dosacordos, contratos e convênios

firmados com o INT, sinalizando anecessidade de providências cabíveis; e

IX - apoiar e orientar os fiscais de contratos e convênios, naexecução destes, bem como

examinar as propostas de aplicação depenalidades, direito a ampla defesa e publicações legais previstas.

Art. 15. À Divisão de Certificação compete:

I - gerenciar e operacionalizar as atividades inerentes aoOrganismo de Certificação de Produtos

- OCP do INT, no âmbito doSistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade;

II - gerenciar e operacionalizar as atividades inerentes aoutras designações do INT para

atividades de certificação;

III - implementar a política de certificação e estabelecer programasde certificação relacionados

às áreas de interesse do INT;

IV - participar das ações decorrentes de avaliações internas eexternas e suas correlações com a

área de avaliação da conformidadee certificação; e

V - exercer outras competências que lhe forem cometidas noseu campo de atuação.

Art. 16. À Divisão de Estratégias compete:

I - propor metodologia, critérios e implementar as açõesrelativas ao planejamento estratégico

da Instituição;

II - realizar estudos de tendências e cenários;

III - participar das atividades de cooperação internacional;

IV - subsidiar as ações institucionais relativas à integração daprogramação física, a execução

orçamentário-financeira e a elaboraçãode relatórios;

V - realizar e acompanhar os processos de avaliação internae externa do desempenho

institucional;

VI - gerenciar a execução do plano estratégico do INT, bemcomo a evolução dos indicadores de

desempenho institucional; e

VII - exercer outras competências que lhe forem cometidasno seu campo de atuação.

Art. 17. À Divisão de Comunicação compete:

I - reforçar a exposição das competências e dos resultados doINT para a sociedade, através da

implementação de uma política decomunicação e popularização da ciência;

II - coordenar, promover e organizar a participação em eventosexternos e internos de

representação institucional;

III - planejar e realizar as atividades relativas ao cerimonialdo INT;

IV - elaborar informações sobre projetos e resultados parapublicações na mídia em geral;

V - agregar e organizar informações consolidando-as emmaterial de divulgação institucional; e

VI - exercer outras competências que lhe forem cometidas noseu campo de atuação.

Seção II

Da Coordenação de Gestão Tecnológica

Art. 18. À Coordenação de Gestão Tecnológica compete:
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I - estruturar, supervisionar e coordenar a execução de projetose atividades de gestão da

inovação tecnológica, da qualidade, deinformação e prospecção, de transferência e cooperação

tecnológica,comercialização e proteção intelectual da produção do INT;

II - propor a política da qualidade e coordenar a elaboraçãode programas da qualidade, bem

como supervisionar a sua implantaçãoe execução;

III - gerenciar o provimento de recursos necessários ao desenvolvimentodas atividades de

gestão da inovação tecnológica e daqualidade, de informação e prospecção, de transferência e

cooperaçãotecnológica, comercialização e proteção intelectual da produção doINT;

IV - gerenciar contratos de transferência de tecnologia e decomercialização dos produtos

gerados pelas unidades internas de pesquisasdo INT e seus tecnologistas, em consonância com as

atribuiçõesdelegadas pela legislação pertinente; e

V - propor os meios financeiros para remuneração dos pesquisadores/inventoresda apropriação

dos direitos remuneratórios auferidospelo trabalho de criação e de inovação tecnológica de acordocom os

preceitos previstos em Lei.

Art. 19. À Divisão de Gestão da Qualidade compete:

I - prestar assessoramento superior no âmbito das açõesespeciais do INT relacionadas à sua

área de atuação;

II - exercer a função das Secretarias Executivas do ComitêGestor da Qualidade e do Comitê

Interno do Programa da Excelênciana Gestão do INT (CIPEG);

III - orientar a estruturação e organização das atividades doINT no âmbito do Sistema de Gestão

da Qualidade, estabelecendo,elaborando, implantando, monitorando, mantendo e revisando toda

adocumentação correspondente;

IV - executar e gerenciar o Programa Anual de Calibraçãodo INT; e

V - promover a cultura da Qualidade e da Gestão do INTcom atividades de desenvolvimento

organizacional, processos de Melhoriada Gestão da Qualidade e auditorias internas da Qualidade.

Art. 20. À Divisão de Inovação Tecnológica compete:

I - zelar pela manutenção da política institucional de estímuloà inovação, à proteção das

criações, licenciamento, e outrasformas de transferência de tecnologia;

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividadese projetos de pesquisa de modo

a identificar as possibilidadesde proteção e comercialização;

III - promover a proteção das criações desenvolvidas nainstituição e auxiliar as áreas técnicas na

elaboração do relatório depedido de patente, no Brasil e no exterior, e na busca de

anterioridadesimpeditivas à concessão da patente;

IV - gerenciar e acompanhar a proteção de direitos autoraisde trabalhos técnicos, de programas

computacionais, o processamentodos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual

doINT;

V - avaliar os Projetos de Inovação Tecnológica para concederaos pesquisadores envolvidos os

benefícios previstos na Lei deInovação em consonância com a Política de Inovação do INT;

VI - prestar assessoramento e consultoria no âmbito de suacompetência a órgãos públicos e

entidades privadas, que tenhamcelebrado contratos, convênios, ajustes e acordos em geral com oINT; e

VII - acompanhar a legislação sobre Propriedade Intelectuale as Políticas Públicas de Incentivo

à Inovação bem como tomar asprovidências cabíveis para a aplicação das normas vigentes.

Art. 21. À Seção de Informação e Prospecção Tecnológicacompete:

I - realizar atividades de informação e prospecção tecnológica,em temas estratégicos para o

INT, coordenar e orientar projetosque visem ao uso das ferramentas de informação e de

prospecçãotecnológica para as tecnologias emergentes;

II - articular com outros centros de informação a busca deidentificação e priorização de

demandas de informação nas áreas deinteresse do INT;
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III - realizar o processamento técnico e o preparo das obrasadquiridas pela Biblioteca do INT,

visando a conservação e disponibilizaçãopara empréstimo; a gestão e manutenção do software

degerenciamento de acervos bibliográficos; e a gestão das atividades daBiblioteca do INT;

IV - buscar atividades de cooperação junto a grupos deprofissionais de informação,

promovendo a troca de experiência eintercâmbio de melhorias dos serviços de informação;

V - disponibilizar a produção científica do INT, tanto na basede dados da Memória Científica,

como no Repositório Institucional;e

VI - prestar serviços técnicos, no âmbito de sua competência,à comunidade científica e

tecnológica, órgãos públicos, empresas eindústrias, na forma da legislação em vigor.

Seção III

Da Coordenação de Negócios

Art. 22. À Coordenação de Negócios compete:

I - prospectar oportunidades junto a empresas e outros parceirospara ampliação da oferta de

projetos e serviços tecnológicoscom foco nas demandas da sociedade;

II - promover a uniformização das práticas de negócios doINT estabelecendo uma política de

preços, metodologia de elaboraçãode orçamentos, modelos de contratos e demais instrumentos formais;

III- promover a implantação da atividade de gerenciamentode projetos no ambiente corporativo

em apoio às divisões técnicas;

IV - coordenar as atividades de prestação de serviços técnicosespecializados;

V - gerenciar a carteira de projetos e serviços, quanto a seuspreços, custos e prazos;

VI - identificar e internalizar no INT, de forma sistemática,as informações referentes às diversas

fontes de financiamento paraprojetos de pesquisa, desenvolvimento e assistência tecnológica, tantono

Brasil quanto no exterior; e

VII - atuar na formação de empresas de base tecnológicaresultantes dos produtos e pesquisas

desenvolvidos no INT visandosua ampla disseminação.

Art. 23. À Seção de Incubação, Empreendedorismo e Inovaçãocompete:

I - gerenciar as atividades de incubação de empresas de basetecnológica no INT, bem como a

utilização de serviços, infraestruturae do espaço disponibilizado, mediante convênios e contratos

formaisestabelecidos;

II - disseminar a cultura do empreendedorismo no INT;

III - representar o INT em fóruns de empreendedorismo,parques tecnológicos e afins; e

IV - monitorar o nível de satisfação das empresas incubadas.

Art.24. Ao Setor de Serviços Técnicos Especializados compete:

I- gerenciar as atividades de prestação de serviços técnicosespecializados;

II - manter banco de dados atualizado com os registros dosserviços prestados, bem como o

cadastro de usuários;

III - interagir junto aos clientes internos e externos do INTde forma a melhor atendê-los;

IV - monitorar o nível de satisfação dos clientes relativo aoserviço prestado; e

V - prover informações de caráter estratégico para a direçãodo INT a partir das bases de dados

disponíveis de forma a ampliar aoferta de serviços do INT.

Seção IV

Da Coordenação de Gestão Administrativa

Art. 25. À Coordenação de Gestão Administrativa compete:
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I- coordenar, estruturar e supervisionar as ações e atividadesde planejamento plurianual,

orçamento, finanças, suprimento e gestãode pessoas, bem como os sistemas integrados do governo

federal;

II - propor e supervisionar a conformidade, segundo as normasvigentes, dos procedimentos de

natureza orçamentária, contábil,financeira e patrimonial, e gestão de pessoas;

III - criar condições para assegurar a eficácia nos controlesinternos e externos, buscando

garantir regularidade na realização dareceita e da despesa;

IV - supervisionar as atividades de orçamento, finanças, administraçãode material e de

patrimônio, serviços e importação, esupervisionar a aquisição de bens e serviços da instituição;

V - gerenciar o provimento recursos necessários ao desenvolvimentodas atividades de gestão

de orçamento e finanças, degestão de suprimentos e de gestão de pessoas;

VI - promover o cumprimento das orientações normativasemanadas dos órgãos central e

setorial de controle;

VII - coordenar e supervisionar a execução das atividades deadministração de pessoal, saúde,

segurança do trabalho, desenvolvimentoe capacitação do INT; e

VIII - coordenar ações de desenvolvimento social através deatividades, projetos e ações de

tecnologias sociais e de sustentabilidade.

Art.26. À Divisão de Orçamento e Finanças compete:

I - promover a concretização de ações e atividades de orçamentoe finanças, com vistas ao

cumprimento da visão e missão institucionais;

II - elaborar o planejamento do orçamento anual e plurianualincluindo a definição da estimativa

de receita;

III - executar a alocação interna do orçamento conformedefinição da Direção;

IV - gerenciar a execução orçamentária e financeira;

V - acompanhar os balancetes financeiros dos projetos financiadospor fontes externas;

VI - elaborar o Relatório de Gestão do exercício anual;

VII - acompanhar a execução orçamentária e financeira detransferência de recursos da União

mediante convênios e contratos derepasse;

VIII - buscar o aprimoramento contínuo do controle orçamentárioe financeiro; e

IX - supervisionar e controlar as atividades desenvolvidas naSeção de Finanças - SEFI.

Art. 27. À Seção de Finanças compete:

I - efetuar os registros referentes à execução orçamentária efinanceira no Sistema Integrado de

Administração Financeira do GovernoFederal;

II - efetuar classificações contábeis da receita e da despesa,de acordo com o Plano de Contas

da União;

III - realizar controle e acompanhamento da arrecadação dareceita das prestações de serviços

tecnológicos;

IV - gerenciar a execução do serviço de concessão, emissãoe registro de diárias e passagens;

V - identificar e classificar a natureza dos depósitos efetuadospor meio de Guia de

Recolhimento da União no SistemaIntegrado de Administração Financeira do Governo Federal;

VI - executar a retenção dos tributos federais oriundos dospagamentos de bens/serviços e

emissão de Relatório Anual para oINSS e Receita Federal; e

VII - organizar e manter o arquivo dos processos de aquisiçõesde bens e serviços.

Art. 28. À Divisão de Suprimentos compete:
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I - planejar, executar e acompanhar as ações relativas àadministração de material e de

patrimônio, contratos, serviços e importação;

II- supervisionar a aquisição de bens e serviços, no País e noexterior, atendendo às necessidades

das unidades do INT, no âmbitodo Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, observadaa

legislação em vigor no que se refere a licitações;

III - acompanhar o registro, cadastro e pesquisa de fornecedoresno Sistema Integrado de

Cadastramento Unificado de Fornecedores- SICAF;

IV - efetuar o acompanhamento de compras e o cumprimentode prazos de entrega de bens e

serviços;

V - acompanhar o suprimento, registro, distribuição, despachoe controle dos materiais de uso

comum destinados ao atendimentodas necessidades de consumo dos usuários internos;

VI - gerenciar o fechamento de câmbio de importação eexportação, bem como o desembaraço

alfandegário e os demais registrospertinentes à entrada ou saída de bens do País;

VII - supervisionar os trabalhos relativos ao levanta mento eatualização do inventário

patrimonial dos bens móveis e imóveis, noâmbito do Sistema de Patrimônio da União - SPIU;

VIII - gerenciar a classificação do cadastro de bens móveis,a codificação e catalogação do

material permanente, bem como amovimentação e saída de material permanente mediante

atualizaçãodos relatórios de carga e termos de responsabilidade, e de processosde desfazimento e baixa

de bens patrimoniais; e

IX - supervisionar e controlar as atividades desenvolvidas noNúcleo de Serviços e Importação.

Art. 29. Ao Núcleo de Serviços e Importação compete:

I - processar aquisição de serviços requisitados, no âmbito doINT, e acompanhar sua execução;

II - organizar, controlar e elaborar relação de bens, materiaise serviços a serem importados,

segundo a previsão e prioridades doINT;

III - providenciar e organizar documentação necessária àformação de processos de importação,

fechamento de câmbio e dedesembaraço aduaneiro;

IV - orientar, executar e acompanhar os procedimentos deimportação, fechamento de câmbio e

de desembaraço aduaneiro; e

V - acompanhar e manter atualizada a regulamentação dasatividades de importação, inclusive

aquelas relacionadas aos procedimentosde isenção fiscal e de regimes especiais de internalização

debens, materiais e serviços.

Art. 30. À Divisão de Gestão de Pessoas compete:

I - gerenciar e acompanhar ações institucionais relativas aosdiversos aspectos da gestão de

pessoas, em especial no que tange aodesenvolvimento pessoal, capacitação e treinamento, saúde e

desenvolvimentosocial do INT;

II - promover atividades institucionais buscando garantir recursoshumanos adequados para o

funcionamento e crescimento doINT;

III - acompanhar o Plano de Carreiras de Ciência e Tecnologiae fazer o enquadramento

funcional dos servidores, prestandoapoio técnico-administrativo às comissões específicas de avaliação

dedesempenho, do plano de carreiras, consolidando a avaliação de desempenhodos servidores, com

vistas à progressão e promoção funcional;

IV- gerenciar as atividades relacionadas à adequação daforça de trabalho do INT, identificando

os perfis de competênciafuncional;

V - promover a política de incentivo e estímulo ao desenvolvimentoe capacitação de servidores;

VI - gerenciar a movimentação de pessoal através da análise, acom panhamentoe

implementação das atividades relacionadas com a lotação;
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VII - gerenciar e implementar programas e ações relativas asatividades de serviços de saúde

para o quadro funcional do INT eacompanhar as licenças médicas dos servidores, submetendo à

PeríciaMédica Oficial, quando pertinente;

VIII - gerenciar as atividades de cadastro e pagamento depessoal ativo, inativo e pensionista da

instituição, no âmbito dosSistemas Integrados do Governo Federal;

IX - gerenciar e acompanhar as atividades dos Programas deconcessão de estagio e de bolsas

para atividades estratégicas de pesquisa,desenvolvimento e gestão;

X - gerenciar e acompanhar os processos de capacitação depós-graduação dos servidores do

INT;

XI - gerenciar a execução anual do plano de capacitação doquadro funcional do INT no país e

no exterior;

XII - gerenciar as ações de desenvolvimento social atravésde atividades, projetos e ações de

tecnologias sociais e sustentabilidade;e

XIII - supervisionar e controlar as atividades desenvolvidasna Seção de Pessoal e no Núcleo de

Desenvolvimento Social.

Art. 31. À Seção de Pessoal compete:

I - implementar, operacionalizar e controlar as atividades deadministração de pessoal, relativas

ao cadastro e pagamento de pessoalativo, inativo e pensionistas, cumprindo e fazendo cumprir

asorientações normativas do órgão central do Sistema de Administraçãode pessoal Civil - SIAPE do

Ministério do Planejamento;

II - analisar e instruir processos de servidores, aposentados epensionistas relativos à legislação

de pessoal;

III - processar em folha de pagamento a concessão de benefíciosassistenciais relativos a auxílio

creche, auxílio transporte,auxílio alimentação e assistência médica, na forma da legislação

eprocedimentos em vigor;

IV - efetuar o registro, controle, atualização e acompanhamentodos sistemas de frequência,

dados cadastrais de servidores,recadastramento de inativos e pensionistas, marcação e usufruto deférias

de pessoal ativo, preenchimento de cargos e funções de confiança,acumulação de cargos e funções,

admissão e exoneração deservidores e publicação de portarias;

V - expedir identidade funcional, crachás de identificação,certidões de tempo de serviço e

atestados e declarações à vista dosassentamentos funcionais;

VI - emitir e atualizar certidões negativas de débito relativasàs obrigações patronais;

VII - elaborar e expedir o Boletim de Pessoal, contendotodos os atos e publicações pertinentes

à área de pessoal, e de interessedos servidores da instituição;

VIII - cadastrar e acompanhar os atos administrativos depessoal civil de entrada e saída de

servidores, aposentadorias, pensõesjunto ao Sistema de Cadastro de Atos Civis -SISAC do Tribunal

deContas da União;

IX - cadastrar e enviar informações relativas à GFIP e RAIS,conforme legislação de pessoal em

vigor; e

X - zelar pela guarda e atualização das informações de documentosrelativos aos servidores

ativos, inativos, pensionistas e exservidores.

Art.32. Ao Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologia Socialcompete:

I - articular, fomentar e propor projetos de tecnologias para odesenvolvimento social e projetos

de sustentabilidade e de tecnologiassociais envolvendo parceiros internos, externos e o setor produtivo;

II - planejar e executar o programa de responsabilidade socialcorporativa orientando a prática

dessa responsabilidade pelasunidades organizacionais do INT;

III - articular e fortalecer parcerias internas e externas para aestruturação de projetos

tecnológicos, culturais e sociais;
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IV - articular, participar e representar a instituição nos fórunse nas redes de Tecnologia Social,

Mobilização Social, Sustentabilidadee Responsabilidade Social Corporativa; e

V - viabilizar programas de Qualidade de Vida no Trabalho,buscando a ampliação das

oportunidades de convívio social no INT,estimulando a criatividade, o desenvolvimento do espírito de

equipe ede ajuda mútua no ambiente de trabalho.

Seção V

Da Coordenação de Desenvolvimento Tecnológico

Art. 33. À Coordenação de Desenvolvimento Tecnológicocompete:

I - estruturar, supervisionar e coordenar a execução de projetosde pesquisa, desenvolvimento

tecnológico e inovação nas áreasde ensaios em materiais e produtos, química analítica, processamentoe

caracterização de materiais, desenho industrial e nanotecnologia;

II - propor, orientar e incentivar a elaboração de projetos depesquisa e desenvolvimento

tecnológico, bem como a oferta de serviçostecnológicos e a capacitação de recursos humanos;

III - coordenar e acompanhar a carteira de projetos estratégicos,objeto de convênios e contratos

firmados com o INT;

IV - incentivar a transferência de tecnologia e prestação deserviços técnicos no âmbito de sua

competência;

V - promover a manutenção e modernização das instalaçõesfísicas dos laboratórios,

equipamentos, instrumentos e padrões dereferência, visando ao cumprimento eficiente dos objetivos dos

projetos,contratos e prestação de serviços técnicos sob sua responsabilidade,em consonância com o

Sistema de Gestão da Qualidadedo INT; e

VI - dar suporte técnico às negociações para a celebração de con vênios,acordos e contratos,

com entidades nacionais e internacionais.

Art. 34. À Divisão de Ensaios em Materiais e Produtoscompete:

I - executar, propor, coordenar e orientar projetos de pesquisa,desenvolvimento tecnológico e

inovação nas áreas de ensaiosmecânicos, ensaios metalográficos e análise de falhas de

materiaismetálicos, e avaliação da conformidade de produtos para a saúde edefesa do consumidor;

II - transferir tecnologia e prestar serviços técnicos no âmbitode sua competência à

comunidade científica, órgãos públicos, empresase indústrias, na forma da legislação em vigor;

III - prestar assessoramento e consultoria a órgãos públicos eentidades privadas que tenham

celebrado contratos, convênios, ajustese acordos em geral;

IV - prestar serviços e emitir relatórios e pareceres técnicos,em conformidade com normas

técnicas nacionais e internacionaisreconhecidas;

V - elaborar e participar de cursos de educação e extensãonas áreas de sua competência; e

VI - promover a divulgação nacional e internacional dosresultados de pesquisa, de

desenvolvimento tecnológico e de inovaçãoobtidos, através de congressos, seminários, palestras, artigos e

outrosmeios.

Art. 35. À Divisão de Química Analítica compete:

I - executar, propor, coordenar e orientar projetos de pesquisa,desenvolvimento tecnológico e

inovação, nas áreas de químicaanalítica orgânica, inorgânica e ambiental em redes externas e internas;

II- atender as demandas internas do INT em química analíticaatravés de parcerias com ênfase

em projetos, contratos, convêniose cooperações;

III - prestar assessoramento e transferir tecnologia a órgãospúblicos e entidades privadas,

convênios, ajustes e acordos em geral;

IV- prestar serviços, emitir relatórios e pareceres técnicos,no âmbito de sua competência, à

comunidade científica, órgãos públicos,empresas e indústrias, em conformidade com normas

técnicasnacionais e internacionais reconhecidas;
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V - elaborar e participar de cursos de extensão nas áreas desua competência; e

VI - promover a divulgação nacional e internacional dosresultados de pesquisa,

desenvolvimento tecnológico e inovação, pormeio de congressos, seminários, palestras, artigos e outros

meios.

Art. 36. À Divisão de Processamento e Caracterização deMateriais compete:

I - executar, propor, coordenar e orientar projetos de pesquisa,desenvolvimento tecnológico e

inovação nas áreas de materiaise produtos cerâmicos e poliméricos e tecnologia de pós-cerâmicos

emetálicos;

II - transferir tecnologia e prestar serviços técnicos no âmbitode sua competência à

comunidade científica, órgãos públicos, empresase indústrias;

III - prestar assessoramento e consultoria a órgãos públicos eentidades privadas que tenham

celebrado contratos, convênios, ajustese acordos em geral;

IV - prestar serviços e emitir relatórios e pareceres técnicos,em conformidade com normas

técnicas nacionais e internacionaisreconhecidas;

V - elaborar e participar de cursos de extensão nas áreas desua competência; e

VI - promover a divulgação nacional e internacional dosresultados de pesquisa e de

desenvolvimento tecnológico, por meio decongressos, seminários, palestras, artigos e outros meios.

Art. 37. À Divisão de Desenho Industrial compete:

I - executar, propor, coordenar e orientar projetos de pesquisa,desenvolvimento tecnológico e

inovação nas áreas de ergonomia,antropometria, biomecânica, simulação em cenários virtuais,utilizando

modelos humanos digitais 3D, prototipagem, modelagemtridimensional e no desenvolvimento e avaliação

de produtos;

II - transferir tecnologia e prestar serviços técnicos no âmbitode sua competência à

comunidade científica, órgãos públicos, empresase indústrias, na forma da legislação em vigor;

III - prestar assessoramento a órgãos públicos e entidadesprivadas que tenham celebrado

contratos, convênios, ajustes e acordosem geral;

IV - prestar serviços e emitir relatórios e pareceres técnicos,em conformidade com normas

técnicas nacionais e internacionaisreconhecidas;

V - elaborar e participar de cursos de extensão nas áreas desua competência; e

VI - promover a divulgação nacional e internacional dosresultados de pesquisa, de

desenvolvimento tecnológico e inovaçãopor meio de congressos, seminários, palestras, artigos e

outrosmeios.

Seção VI

Da Coordenação de Tecnologias Aplicadas

Art. 38. À Coordenação de Tecnologias Aplicadas compete:

I- estruturar, supervisionar e coordenar a execução de projetosde pesquisa, desenvolvimento

tecnológico e inovação nas áreasde corrosão e degradação, catálise e processos químicos, engenhariade

avaliações e de produção, e energia;

II - propor, orientar e incentivar a elaboração de projetos depesquisa e desenvolvimento

tecnológico, bem como a oferta de serviçostecnológicos e capacitação de recursos humanos;

III - coordenar e acompanhar a carteira de projetos estratégicos,objeto de convênios e contratos

firmados com o INT;

IV - incentivar a transferência de tecnologia e prestação deser viços técnicos no âmbito de sua

competência;

V - promover a manutenção e modernização das instalaçõesfísicas dos laboratórios,

equipamentos, instrumentos e padrões dereferência, visando ao cumprimento eficiente dos objetivos dos

projetos,contratos e prestação de serviços técnicos sob sua responsabilidade,em consonância com o
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Sistema de Gestão da Qualidadedo INT; e

VI - dar suporte técnico às negociações para a celebração deconvênios, acordos e contratos

com entidades nacionais e internacionais.

Art.39. À Divisão de Catálise e Processos Químicos compete:

I- executar, propor, coordenar e orientar projetos de pesquisa,desenvolvimento tecnológico e

inovação na área de processoscatalíticos;

II - transferir tecnologia e prestar serviços técnicos no âmbitode sua competência à

comunidade científica, órgãos públicos, empresase indústrias;

III - prestar assessoramento e consultoria a órgãos públicos eentidades privadas que tenham

celebrado contratos, convênios, ajustese acordos em geral;

IV - prestar serviços e emitir relatórios e pareceres técnicos,em conformidade com normas

técnicas nacionais e internacionaisreconhecidas;

V - elaborar e participar de cursos de extensão nas áreas desua competência; e

VI - promover a divulgação nacional e internacional dosresultados de pesquisa, de

desenvolvimento tecnológico e inovaçãopor meio de congressos, seminários, palestras, artigos e

outrosmeios.

Art. 40. À Divisão de Corrosão e Degradação compete:

I - executar, propor, coordenar e orientar projetos de pesquisa,desenvolvimento tecnológico e

inovação nas áreas de prevenção,controle e análise de falhas por corrosão, proteção

anticorrosiva,avaliação de produtos, processos e da integridade de componentese equipamentos,

materiais revestidos, eletroquímica e corrosão/degradaçãoe compatibilidade de materiais e produtos

frente abiocombustíveis;

II - transferir tecnologia e prestar serviços técnicos no âmbitode sua competência à

comunidade científica, órgãos públicos, empresase indústrias;

III - prestar assessoramento e consultoria a órgão s públicose entidades privadas que tenham

celebrado contratos, convênios, ajustese acordos em geral;

IV - prestar serviços e emitir relatórios e pareceres técnicos,em conformidade com normas

técnicas nacionais e internacionaisreconhecidas;

V - elaborar e participar de cursos de extensão nas áreas desua competência; e

VI - promover a divulgação nacional e internacional dosresultados de pesquisa, de

desenvolvimento tecnológico e inovação,por meio de congressos, seminários, palestras, artigos e

outrosmeios.

Art. 41. À Divisão de Energia compete:

I - propor, coordenar, executar e orientar projetos de pesquisa,desenvolvimento tecnológico e

inovação nas áreas de combustíveis,eficiência energética e energia renovável, buscando o

alinhamentocom as demandas da sociedade e foco de atuação doINT;

II - transferir tecnologia e prestar serviços técnicos no âmbitode sua competência à

comunidade científica, órgãos públicos, empresase indústrias;

III - prestar assessoramento e consultoria a órgãos públicos eentidades privadas que tenham

celebrado contratos, convênios, ajustese acordos em geral;

IV - prestar serviços e emitir relatórios e pareceres técnicos,em conformidade com normas

técnicas nacionais e internacionaisreconhecidas;

V - participar em redes internas e externas de forma a gerarmaior sinergia em suas entregas;

VI - elaborar e participar de cursos de extensão nas áreas desua competência; e

VII - promover a divulgação nacional e internacional dosresultados obtidos de pesquisas, e

inovação de desenvolvimento tecnológico,por meio de congressos, seminários, palestras, artigos eoutros

meios.
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Art. 42. À Divisão de Engenharia de Avaliações e de Produçãocompete:

I - participar de soluções tecnológicas completas e serviçoscom emissão de Pareceres e

Relatórios Técnicos na área de engenharia,em conformidade com normas técnicas;

II - promover o desenvolvimento de soluções de gestão daprodução e de serviços;

III - atuar em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovaçãonas áreas de competência;

IV - atuar em redes de parceria com universidades, instituiçõespúblicas e empresas de base

tecnológica;

V - transferir, preservar e difundir o conhecimento e tecnologiagerados por servidores, bolsistas

e contratados;

VI - prestar serviços técnicos e transferir tecnologias noâmbito de sua competência à

comunidade científica, órgãos públicos,empresas e indústrias; e

VII - promover a divulgação nacional e internacional dos resultadosde pesquisa, de

desenvolvimento tecnológico e inovação pormeio de congressos, seminários, palestras, artigos e outros

meios.

Seção VII

Da Coordenação de Logística e Infraestrutura

Art. 43. À Coordenação de Logística e Infraestrutura compete:

I- coordenar e acompanhar a execução das atividades relativasà engenharia de instalações

prediais, administração do prédio,transportes, comunicação administrativa e guarda de documentos;

II - coordenar e acompanhar as atividades de infraestrutura elogística de tecnologia da

informação, em conformidade com a políticade TI;

III - supervisionar a ocupação do espaço físico da sede doINT e participar da definição de áreas

e infraestrutura para o desenvolvimentodas atividades atuais e futuras;

IV - interagir com as demais coordenações na elaboração doplanejamento técnico

administrativo, buscando a sustentabilidade doINT;

V - acompanhar os contratos de prestação de serviços deinfraestrutura e logística;

VI - promover a segurança patrimonial, segurança do trabalho,manutenção e modernização das

instalações de infraestrutura elogística; e

VII - exercer outras competências que lhe forem cometidasno seu campo de atuação.

Art. 44. À Divisão de Administração Predial e de Engenhariacompete:

I - gerenciar e acompanhar as atividades relativas às instalaçõesprediais, administração do

prédio, transportes, comunicaçãoadministrativa e guarda de documentos;

II - gerenciar e acompanhar as atividades de Segurança doTrabalho, Brigada de Incêndio e dos

Sistemas de Segurança;

III - monitorar o uso do espaço físico da sede do INT,interagindo com as demais unidades

organizacionais no planejamentoe implementação de projetos;

IV - propor e gerenciar plano de aquisição, manutenção esubstituição da frota de veículos do

INT;

V - gerenciar e acompanhar os contratos de prestação deserviços de administração predial e de

engenharia;

VI - supervisionar e controlar as atividades desenvolvidas noSetor de Serviços Gerais, Núcleo de

Manutenção e Núcleo de InstalaçõesPrediais; e

VII - exercer outras competências que lhe forem cometidasno seu campo de atuação.

Art. 45. Ao Setor de Serviços Gerais compete:
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I - gerenciar as ações relativas à segurança patrimonial, recepção,protocolo, controle e

distribuição de correspondências, malote,guarda de documentos em arquivo geral, limpeza e

conservação,serviços de transporte, estacionamento, serviços de retirada de lixo eentulho e outros

necessários a logística de serviços gerais;

II - agregar, organizar e executar os controles da utilizaçãodos recursos disponibilizados e

atividades realizadas;

III - propor a modernização das atividades operacionais deserviços gerais; e

IV - exercer outras competências que lhe forem cometidas noseu campo de atuação.

Art. 46. Ao Núcleo de Manutenção compete:

I - executar e acompanhar as atividades dos contratos demanutenção de equipamentos de uso

geral e de laboratórios;

II - avaliar periodicamente os serviços prestados para asáreas clientes, consolidando os dados

em relatórios e programas demelhoria;

III - promover a modernização dos equipamentos utilitários eacessórios às instalações prediais;

e

IV - exercer outras competências que lhe forem cometidas noseu campo de atuação.

Art. 47. Ao Núcleo de Instalações Prediais compete:

I - gerenciar e acompanhar as ações relativas à manutençãodas instalações prediais elétrica,

hidráulica, civil, combate a incêndios,gás, esgoto e águas pluviais;

II - acompanhar a execução dos contratos de obras e reformascivis e das concessionárias

públicas;

III - coordenar e/ou participar do planejamento e execuçãode projetos de obras e reformas em

geral;

IV - agregar, organizar e executar os controles da utilizaçãodos recursos disponibilizados e das

atividades realizadas;

V - acompanhar e promover a modernização das instalaçõesem consonância com o programa

de sustentabilidade e segurança ehigiene do trabalho;

VI - executar e/ou participar da elaboração da programaçãoanual das atividades, termos de

referencia, contratos de manutenção eaquisição de material permanente pertinente ao Núcleo; e

VII - exercer outras competências que lhe forem cometidasno seu campo de atuação.

Art. 48. À Divisão de Tecnologia da Informação compete:

I - propor e gerenciar a execução e atualização do PlanoDiretor de Tecnologia da Informação;

II - gerenciar os recursos de tecnologia de informação nasatividades do INT, prestando

orientação técnica e normativa em consonânciacom as melhores práticas de gestão de TI;

III - gerenciar e suprir as necessidades de recursos de TI noINT, visando à padronização,

compatibilidade, racionalização e otimizaçãodos investimentos;

IV - gerenciar e fiscalizar as instalações, modificações, compatibilidades,funcionalidades e

treinamentos dos recursos de TI;

V - prover suporte na utilização da infraestrutura de TI,hardware, software aplicativos,

homologação de softwares, rede dedados, telefonia, impressão, sistemas corporativos e os

desenvolvidosinternamente;

VI - acompanhar a evolução das melhores práticas tecnológicascom foco na sustentabilidade

do programa de TI Verde e buscar o aprimoramentocontínuo na governança de TI estabelecida pelo

governo federal;

VII - gerenciar e fiscalizar, no âmbito técnico, os contratosde prestação de serviços de TI;
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VIII - auditar e fazer cumprir todas as políticas de TI implantadasde acordo com as normas e

procedimentos vigentes; e

IX - exercer outras competências que lhe forem cometidas noseu campo de atuação.

CAPÍTULO IV

ÓRGÃOS COLEGIADOS

Seção I

Conselho Técnico Científico

Art. 49. O Conselho Técnico Científico - CTC é órgão colegiadocom função de orientação e

assessoramento ao Diretor noplanejamento das atividades científicas e tecnológicas do INT.

Art. 50. O CTC contará com onze membros, todos designadospelo Ministro de Estado da

Ciência, Tecnologia, Inovações eComunicações, e terá a seguinte composição:

I - o Diretor do INT, que o presidirá;

II - um Coordenador do INT;

III - três servidores do quadro permanente das carreiras dePesquisa em Ciência e Tecnologia,

Desenvolvimento Tecnológico eGestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia;

IV - três membros dentre dirigentes ou titulares de cargosequivalentes em unidades de

pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia,Inovações e Comunicações ou de outros órgãos da

AdministraçãoPública, atuantes em áreas afins às do INT; e

V - três membros representantes da comunidade científica,tecnológica ou empresarial,

atuantes em áreas afins às do INT.

Parágrafo único. Os membros mencionados nos incisos III,IV e V terão o mandato de três anos,

admitida uma única recondução,e serão escolhidos da seguinte forma:

a) os do inciso III serão indicados a partir de lista de cinconomes obtidos a partir de eleição

promovida pela Direção da Unidadede Pesquisa, entre servidores do quadro permanente das carreiras

dePesquisa em Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Tecnológico eGestão, Planejamento e

Infraestrutura em Ciência e Tecnologia; e

b) os do inciso II, IV e V serão indicados pelo Diretor.

Art. 51. Ao CTC compete:

I - apreciar e supervisionar a implementação da política científicae tecnológica e suas

prioridades;

II - pronunciar-se sobre o relatório anual de atividades, bemcomo avaliar resultados dos

programas, projetos e atividades implementados;

III- acompanhar a avaliação de desempenho dos servidoresdas carreiras de Pesquisa em

Ciência e Tecnologia e de DesenvolvimentoTecnológico;

IV - acompanhar a aplicação dos critérios de avaliação dedesempenho institucional, em

conformidade com os critérios definidosno Termo de Compromisso de Gestão pactuado com o MCTIC;

V- participar efetivamente, por intermédio de um de seusmembros externos ao INT, indicado

pelo Conselho, da Comissão deAvaliação e Acompanhamento do Termo de Compromisso de Gestão;e

VI - apreciar e opinar a respeito de matérias que lhe foremsubmetidas pelo Diretor.

Art. 52. O funcionamento do CTC será disciplinado na formade Regimento Interno produzido

pelo próprio Conselho.

Seção II

Conselho Diretor de Certificação

Art. 53. O Conselho Diretor de Certificação - CDC é órgãocolegiado com função de orientação e

assessoramento ao Diretor noplanejamento das atividades de avaliação e certificação de produtos

eprocessos.
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Art. 54. O CDC contará com até sete membros e terá aseguinte composição:

I - o Diretor do INT, que o presidirá;

II - coordenador do INT;

III - representantes de órgãos da Administração Pública eEntidades Reguladoras atuantes em

áreas afins às do INT;

IV - representante de entidades de proteção ao consumidor;e

V - representante de segmentos empresariais.

Parágrafo único. Os membros referidos nos incisos II, III, IVe V serão nomeados pelo Diretor.

Art. 55. Ao CDC compete pronunciar-se a respeito:

I - da política de certificação do INT e suas prioridades;

II - do relatório anual de atividades de certificação e de seusresultados; e

III - de outras solicitações efetuadas pelo Diretor, no âmbitode sua atuação.

Art. 56. O funcionamento do CDC será disciplinado na formade Regimento Interno, produzido e

aprovado pelo próprio Conselho.

CAPÍTULOV

ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

Art. 57. Ao Diretor incumbe:

I - planejar, coordenar, dirigir e supervisionar as atividadesdo INT, observada a competência para

esse efeito, fixada em atopróprio;

II - exercer a representação do INT;

III - convocar e presidir as reuniões do Conselho TécnicoCientífico- CTC;

IV - convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor deCertificação - CDC;

V - estabelecer e divulgar a política e objetivos da qualidadeno INT;

VI - zelar pela imparcialidade e pela isenção de conflitos deinteresse nas atividades de

certificação do INT;

VII - emitir certificados para os quais o INT for designadocomo entidade certificadora;

VIII - conceder diplomas e certificados; e

IX - aprovar a tabela de preços dos serviços técnicos prestadosa terceiros, bem como fixar

preços para venda de produtos etecnologias gerados pelo INT.

Parágrafo único. As atribuições referidas neste artigo podemser subdelegadas.

Art. 58. Ao Coordenador-Geral, aos Coordenadores e aosChefes incumbe:

I - zelar pelo alcance da Visão do INT prevista em seu PlanoDiretor da Unidade - PDU, em

consonância com sua missão;

II - participar na definição de políticas, diretrizes e metas doINT;

III - exercer a Responsabilidade Social Corporativa, buscandoo equilíbrio entre os desempenhos

ambientais, sociais e econômicos;

IV- coordenar o relacionamento do INT com instituiçõesnacionais, estrangeiras e internacionais;

V - promover a divulgação nacional e internacional dosresultados de pesquisa e de

desenvolvimento tecnológico;

VI - supervisionar as atividades inerentes à respectiva Coordenação-Geral,Coordenações,

Divisões, Serviços, Seções, Setores eNúcleos, assegurando o completo cumprimento da missão e

finalidadedo INT;

VII - praticar os demais atos necessários à consecução dosobjetivos de sua unidade, bem como

aqueles que lhes forem atribuídospelo Diretor;
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VIII - manter e buscar a modernização das instalações físicase de equipamentos sob sua

responsabilidade, visando ao cumprimentoeficiente das atividades, em consonância com o Sistema de

Gestão daQualidade do INT; e

IX - capacitar recursos humanos em suas áreas de competência.

Art.59. Compete ainda, aos Chefes de Divisões, Seções,Setores e Núcleos:

I - participar na definição das metas institucionais;

II - promover, desenvolver e executar as atividades previstasnas suas competências;

III - especificar planos de atuação da área de sua competênciae relatórios de avaliação dos

resultados institucionais;

IV - manter atualizada a informação relativa aos indicadoresde desempenho da área nos

sistemas formais institucionais;

V - agregar e organizar informações consolidando-as emrelatórios e outros documentos

similares;

VI - exercer a Responsabilidade Social Corporativa, buscandoa sustentabilidade no equilíbrio

entre os desempenhos ambientais,sociais e econômicos;

VII - atuar em parcerias internas buscando a racionalidadedos recursos, a celeridade e a

transversalidade em suas ações, pautadasna eficácia, eficiência e efetividade; e

VIII - atuar em consonância com o Sistema de Gestão daQualidade proposto para o INT.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 60. O INT celebrará, anualmente, com a Diretoria deGestão das Unidades de Pesquisa e

Organizações Sociais - DPO doMinistério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC,um

termo compromisso de gestão do INT com a DPO no qualque serão estabelecidos os compromissos das

partes, com a finalidadede assegurar a excelência tecnológica.

Art. 61. O Diretor poderá, sem qualquer custo adicional,instituir outras unidades colegiadas

internas, assim como comitês parainteração entre as unidades da estrutura organizacional do INT,

podendo,ainda, criar grupos de trabalho e comissões especiais, emcaráter permanente ou transitório, para

fins de estudos ou execução deatividades específicas de interesse do INT.

Art. 62. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicaçãodo presente Regimento Interno,

serão solucionados pelo Diretor, ouvido,quando for o caso, o Diretor de Gestão das Unidades de Pesquisae

Organizações Sociais.

GILBERTO KASSAB

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


