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emgetis
PJSoLUÇÃo N" oo3/2009

DE 20 DE FEVEREIRO DE 2OO9

Aprova o Regimcnto Interno da
Empresa Sergipana de Tecnologia da
lnfomacão - EMGETIS.

O CONSELHO DE ADMIMSTRAÇÃO DA EMPRESA SERGIPANA DE

TECNoLOGIÁ DA INFORMAçÁO - CoNAD/EMGETIS, no uso de suas atdbüções

legais e estatutárias, de acordo com o disposto no aÌtigo 15, inciso XVII, do seü Estatuto

Social;

CONSIDERÀNDO a necessidade da EMGETIS em ter Ìrm documento balizador das

ações da Diretoda Executiva e demair níveis diretivos da Dmpresa, propioiando wno maior

operacionalização das taÌefas que lhes são ineÌentes;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecel diretrizes básicas de fimcionamento

intemo e competências das diversas unidades existentes na EMGETIS, adequando-as à

eslÍuturaÇão baseada em Ploaessos e Projetos;

CONSIDERANDO o que ficou deliberado em leunião Ìealizada nesta data'

R E S O L V E :

Art. 1'- Fica aprovado o Regimento Intemo da EMPRESA SERGIPANA DE

TECNOLOGIA DA INFORMÀÇÃO - EMGETIS, juntamente com o Quadro
de Empregos em Comissão, na foma do documento anexo a esta Resolução'

AÌt.2'- Esta ResoluQão entra em vigor na data de sua homologação pelo

F,xcelentíssimo SenhoÍ Govemador do Estado, com seus efeitos a paÍtir de 1'de

maÌço de 2009.

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

Araoaju/SE,2Q

Enpêà Sèqi!üâ dâ Ìffioros'. dâ rdomàçáô , G.vèno d. s
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C) NÍVEL DE DIREçÃO SUPERIOR

, Diretoria Executiva
. Presidência
. Diretoria de AdministÍação e FinaÍìças
. Diretoria de TecnologiaA

\ \ \

\

erngetis
Regimento Interno

rÍrulo r
Das Disposições Prêliminares

Art. 10. O presente Regimento dispõe sobre a organização estrutural de
funcionamento da Empíesa Sergipana de Tecnologia da Informação - EMGETIS.

AÉ. 20. A EMGETIS foi constituíCa através da transformação da Companhia de
Processamento de Dados de Sergipe - PRODASE, na forma da Lei no 6.396, de 04 de abril
de 2008 e tem por objetivo g promoçã0, execução e gestão da Política Estadual de
Tecnologia da Informação, no âmbito da Administração PúblÌca Estadual.

TITULO II
Da OÌganização Estrutural

Art. 30. A EMGETIS possui a sequinte Estrutura Organìzacional:

Emp'€ sorgip$â dó Téídosh da hlmção / GoEho ds sgígip.
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coLEGIADo DE DIREçÃo SUPERIOR DELIBERATIVO

. Conselho de AdministraçãÕ

COLEGIADO JDE FISCALIZAçAO SUPERIOR

. Conselho Fiscal

a)

b)

Ì
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d) NIVEL DE ASSESSORAMENTO

. Assessoria Jurídica

. Assessoria de Planejamento Estratégico

. Assessoria de Comunicação

. Assessoria de Controle Interno

. Escritório de Gestão de Projetos

. Escritório de Gestão de Processos de Negócios

e) NÍVEL DE Aporo TNSTRUMENTAI e execuçÃo
. Area de Pessoal
. CoordenadoriadeDesenvolvimento
. Coordenadoria de Pagamento
. Coordenadoria de MedÌcina e SequÍanca dô Trabalho
. Área Financeira e Contábil
. Coordenadoria de Finanças
. CoordenadoriaContábil
. Arêa dê Contratação e Serviços Administrativos
. CoordenadoÍia de Contr-ataÉo
ò Coordenadoria de Serviços Administrativos
. Arêa de Governança e Inovação
. Coordenadoria de Parecer Técnico
. Coordenadoria de Pesquisa e Inovação
. Area de Infraestrutura
. Coordenadoria de Data Center
. Coordenadoria de Rede
. Coordenadoria de Software Básico e Banco de Dados
. Área de Sistemas e Informações
. Coordenadoria de Sites
. Coordenadoria de Sistemas
. Área de Relacionamento e Negócios
. Coordenadoria de Atendimento
! coordenadoria de Relacionamento

Capítulo I
Do Colegiado de Diregão superior Deliberativo

secão Unica
Conselho ãe Administracão

Art.40. As competências e disposições operacionais do Conselho de Administração estão
especificadas no seu Regimento Interno. 

N
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emgeLis
Capítulo U

Do Colegiado de Fiscalizagão Superior

Seção Unica
Conselho Fiscal

Art. 50. As competências e disposições operacionais do Conselho Fiscal estão especificadas
no Estatuto social da EMGETIS.

Capítulo III
Do Nível de Direção Superíor

Segão I
Diretoria Executiva

Art,60, A Diretoria Executiva é um Órgão Colegiado com a íesponsabilidade de analisar,
discutir e decidir em última instância adrninistrativa, sobre as matérias de competência da
EMGETIS.

Art,7o, A Diretoria Executiva é constituída de 03 (três) membros, que são os Diretores
Executivos, norneados, em comissão por DecÍeto do GoveÍnador do, Estado, ocupantes dos
respectivos cargos de Diretor Presidente. Diretor de Administração e Finanças € Diretor de
Tecnologia.

Art.80. Os Diretores Executivos serão investidos nos seus cargos, em sessão do Cônselho
de Administração, mediante assinatura do "Termo de posse", lavrado em livro próprlo,
prestando o èompromisso de desempenhar com retidâo os deveres da função,
consideíando-se, desde esse momento. no exercício de suas funções.

Parágrafo único - Os Diretores Executivos de que trata'o "caput" deste artigo,
fìcam,obrigados a apresentar na data da posse e ao deixar o cargo, cópia da
última DeclaraÉo de Bens, apresentada à Secretaria da Receita Federal. que

' deve constar de publicação no DiárÌo Oficial do Estado de Sergipe.

Art.90, O prazo para a posse dos DiÍetoÍes Executivos será de 30 (trÌnta) dias
consecutivos, contados da publicação do ato de designação, prorrogável, por igual período,
mediante solicitação escrita do interessado e defêrimento do Presidente do Conselho de
Administr-ação.

Parágrafo único - Não se verifìcando a posse no prazo legal. o covernador do
Estado fará nova designação.ft

\\\
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emgetis
Art, 10, São atribuições do Diretor Presidente:

ÌV, representar a
podendo designar,
gerais para o foro;

de despesa;

L diÍigir, orientar e controlar em grau hierárquico superiorr todos os negócios da
EmDresa:

II. cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais e regulamentares aplicáveis à
Empresa;

III. convocar por escrito e presidir as r€unìões da Diretoria Executiva;

Vi propor ao Conselho de Administração a cl'iação ou modiflcação de unÌdades
que integrem a estrutura organizacional, bem como as alterações e
transformações de Empregos em Comissão, desde que nãci resulte em aumento

EMGETIS. ativa e passivam€nte, em Juizo ou fora dele,
quando necessário, procuradores e pÍepostos, com poderes

nÁc mânifêd-â.ã^ <ê

VI. aprovar Parecer Técnico, quando da aquisição de equipamentos/softwares de
Tecnologia da informação, para a EMGETIS e Orgãos do Estado;

ViI. determinar e aprovar as aquisições de bens e seMços;

VIII. fÌrmar contratos/ celebrar convênÌos ou ajustes, a
cabível, do Conselho de Administração;

, IX. prover os Empregos em Cornissão da Presidênqia e das demais Diretorias,
quando por elas solicitado;

X. admitir, propor a demissão, promoverr disciplinar e elogiar os empregaoos, na
forma da legislação e das normas regulamentares;

XI. designar substitutos eventuais dos demais membros da Diretoria Executiva;

XIi. praticar os atos de movimentação de contas bancárias, emissão, endosso e
aval de cheques, notas promissórias, duplicatas e outros títulos de crédito,
conjuntamente com o Diretor de Administração e Finanças è na ausência deste,
com o Dirêtor de Tecnologia;

XIiÌ. delegar atribuigões de sua competência, respeitadas as restÍições ou limites
legais, bem como avocar paÍa si, competência de qualquer um dos Diretores;

)CV. apresentar ao Conselho de Administração, relatórios, balancetes, balanços.
demonstíativos financeiros e prestação de contas das aiividades da Empresa e,

'ï, I

se for o caso, da pópria Presidência; 1
K
\ \
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XV. promover as ações executivas referentes à representação institucional;

XVI. exercer outÍas atribuiçõês conferidas ou determinadas pelo Conselho de
Administraçã0.

Parágrafo único - Os atos do Diretor Presidente da EMGETIS revestem-se da
forma jurídica de Portaria.

Art. 11. São atÍibuições do Diretor de Administração e Finanças:

i. paticipaí de Programas e Planos de Trabalho, relativos à sua área;

II. pi'omover a elaboração de cronograma de desembolso e fluxo de caixa;

IIÌ. assinaÍ com o Diretor Presidente os contratos, convênios atinentes a sua área
de competência, como também: ernitir. endossat aceitar e assinar documentos
de pagamentos, conjuntamente com o Diretor Presìdente e nos impedimentos e
ausência deste do município de Aracaju, com o Diretor de Tecnologia;

IV. participar do Planejamento Orçamentário Anual;

V, promover a cobrança.e controle dos processos de prestação de contas de
adiantamento, bem como acompanhar a aplicação das verbas oriundas de
contratos e convênios. de acordo com a legislação vigente;

'

VI. supervisionar, acompanhar- e avaliar os nÍyeis de desempenho da estrutura
administrativa e fi nanceira;

VIL daÍ suporte e assessoramento ao Diretor Presidente, em matéria
.administrativa e financeira:

VIII. replesentar a EMGETIS em associações, "fóÍuns" e encontros
administrativos e fi nanceiros, quando devidamente autorizado;

D(. praticar os atos de movimentação de contas bancárias, emissão, endosso e
aval de cheques, notas promissórias, duplicatas e outros títulos de crédito,
conjuntamente com o Diretor Presidente, )

X, substituir o Diretor Presidente, em suas ausências e impedimentos, quando por
ele designado;

XL convocar, conjuntamente, com o Diretor de Tecnologia, r€uniões
extraordinárias da Dirêtoria Fxecutiva;

. )CL exercer outras obrigações conf€ridas pela Diretoria Executiva ou pelo
Conselho de Administração.

êru cEP 4e o7.ô1o. Àãèiu - sF
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erngetis
a i. diÍigir as atividadês que visem à promoção, execução e gestão da política
a Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação;

II. oÍganizar e manter os registros e controles das atividades em áreas de sua

. IiÌ. participar da elaboração dos Planos e Programas de Trabalho relativos a sua^. área;

^ IV. participar do Planejamento Orçamentário anual;

V. promover a emissão de pareceres sobre questões da área de Tecnologia da
^ Informação e Comunicação;
^ 

Vl. praticar os atos de movimentação de contas bancárias, emissão, endosso e
: aval de cheques, notas promissórias,, duplicatas e outÍos títulos de crédito,

conjuntamente com o Diretor Presidente, quando nos impedimentos e ausência
^ do Diretor derAdministração e Finanças,:do Município de Aracaju;

^ : ViI. ernitir PaÍecer Técnico quando da aquÌsição de equipamentos/softwares de
- Tecnologia da hformação e Comunicação, para a EMGETIS e Orgãos da

Administração Estadual de Sergipe;

: U . supervisionar, acompanhaÍ e avaliar os nÍyeis de desempenho da estrutura

: de Tecnologia da Informação e Comunicação;

1 IX, dar suporte e assessoramento ao Diretor Presidente da EMGETIS, em
. : matéria de Tecnologiâ da Informação;

^ : X. representar a EMGETIS em associações, "fóruns" e encontros de Tecnologia
? 

t, da Informação e Comunicação, quando devidamente autorizado;

^ por ele designado;

: : XII. convocar, conjuntamente, com o' Diretor de Administração e Finanças,
^ reuniões extraordinárias da Diretoria Executivà;

^ XilL exercer outras atÍibuições conferidas pela Diretoria Executiva ou pelo
- Conselho de Administraçãofr

\ \ \
^  \ l
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Art. 13. São atribuÌções comuns aos Diretores Executivos

emgetis
L cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentar€s no âmbÌto das
competências da EMGETIS;

ÌI. zelar pelo desenvolvimento e credibilidade inteÍna e externa da EMGETIS, e
pela legÌtimidade de suas ações;

ÌIi. zelar pelo cumprimento dos planos e programas;

iV. pÍaticar e expedir os atos de gestão administrativa no âmbito de suas
atribuições;

V. cumprir e fazer cumprir decisões tomadas pelo Conselho de Administração;

VL contribuir com subsídiÕs paÍa propostas de âjustes e modifìcações na
legislaÉo, necèssárias à modernização do ambÌente institucional de atuação da
EMGETIS;

VII. coordenar as atividades das unidades organizacionais sob sua
rÊ<nôncâhiliÍìâi'|ê'

VIII. gerir o Portfólio de Projetos e Processos relacionados a sua área.

,Art. 14. A remuneração da Diretoria Executiva será defÌnida na forrna âa legislação
pertinente.

Parágrafo único - O Diretor substituto fará jus ao vencimento do cargo em
comissão em que foí provido. por todo o período em que durãr a substituição.

árt. 15, As reuniões da Diretoria Executiva serão secretariadas por colaborador designado
'pelo DiretÕr Presidente e.gravadas em mídia eletrônica, de onde deverá ser extraído de
forma concisa, compreensíVel e completa o conteúdo das discussões.

Art. 16, Das reuniões da Diretoria Executiva, serão lavradas atas, que informarão o local e
a data de sua realizaçã.o, nome dos Diretores . presentes e demais participantes e
convidados. resumo dos:assuntos apresentados, debates ocorridos e ãs'deliberações
tomadas.

AÉ. Í7. O registro em ata imprime aos atos e fatos documentados nas Íeuniõ€s da
Diretoria ExecutÌva, a existência legal e autêntica.

AÍt. 18. As Minutas de Atas serão encaminhadas a todos os paÉicipantes, devendo as
eventuais alterações ser comunicadas ppr escrito, a(o) Secretário(a) da reunião, para seÍem
examinadas pela Diretoria Executiva. d1

r InÍomarc / cdamo ds ssqrpâ '\ 
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a Art. 19, ComDete à Presidência - PRESI:

I. coordenar as Diretorias e Áreas: Jurídica, Planejamento EstratégÌco/
Comunicação. Controle Interno e Escritórios de Projetos e de processos;

IL cumprir e fazer cumprir as estratégias/ políticas e diretrizes emanadas do
Conselho de Administração e estabelecer metas, parâmetros e métodos para
melhor operacionalização do estabelecido a nível estratégico;

III. autorizar propostas de viagens para treinamento, visitas e intercâmbÌos;

IV, cobrar informaçõ€s e peças d€monstrativas, necessárias para a boa

a Art. 21, Compete à Diretoria de Tecnologia - DÌTEC:

emgetis
Seção II

Presidência

Seção IV
Diretoria de Tecnologia

1

^ administração da EMGETIS;
^ V. promover o relacionamento com congêneres, fornecedores e fabÍicantes de
^ equipaúentos, sindicatos e órgãos representativos da atividade, a fim de manter-
1 se atualizado quanto às técnicas e práticas adotadas;

Ã VL executar outras atividades corÍelatas ou de âmbito de sua competência e as

: Seção III

a Diretoria de Administração e Finanças

^ Art. 20, Compete à Diretoria de Administração e Finanças - DIMF:

I. coordenar as Areas de Pessoal. Finanças, Serviços Administrativos e Contratos;

IlL executar outras atividades corÍelatas ou de âmbito de sua competência e as
que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas.

I. coordenar as Areas de: Governança e Inovação, Infraestrutura, Sistemas e
Informações e Relacionamento e NegócÌos;

III. executar outras atividades corÍelatas ou de âmbito de sua comDetência que
lhe forem conferidas ou determinadas.

^ Enp'ç S.qlp.m dê Ìdd€lã da Int mção/Gddodesêlgrpê
d - cEP 4e.027410 - Â,.€iú - sE
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: AÉ. 22, A Assessoria Jurídica é responsável pelo assessoramento à presidência e demais
. áreas internas da EMGETIS, em matéria juÍídica.

: 
O*. 23. C.ompete à Assessoria Jurídica - ASJUR:

I. elaborar pareceres, despachos, minutas de contratos e convêniosr peças e
áaÍacãc i r ' . l i . iã i . .

II. promover e acompanhar ações judiciaÌs;

ill examinar, aprovar previamente e/ou elaborar acordos, convênios, ajustes e

ô Tenologiâ dâ llíom9ão, Govèmo dè sèrgÌp
aa eêh F€nó, 3r6s - sáim G€gêtu - cEP 49.o2rur0 - Ârã€ju, sE
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emgetis
Capítulo Iu

Do Nível de Assessoramento

Seção I
Assessoria Jurídica

e às demais unidades da EMGETIS.

Segão u
Assessoria de Planejam€nto Estratégico

L coordenar, supervisionar e adiculaÍ o processo de formulação dos planos
estratégÌcos, diretor e operacionais;

III. criaí e geri!- o portfólio de Projetos, de acordo com as prioridades
estabelecidas Dela Diretoria Executiva.

IV. desenvolver metodologias para a construção dos indicadores de desempenho
que possam alinhar iniciativas individuais, gerenciais e organizacionais,

I rtrâc nê.âê lôdãi<!

V. prestar assessoria jurídica ao Conselho de Administração, à Diretoria Executiva

t 
Oa,. 24. A Assessoria de Planejamento estratégico é responsável pelo planejamento global^ 
da EMGETIS.

Artt 25. Compete à Assessoria de Planejamento EstÍatégico - ASPLE:

: , II. coordenar a implementação das estratégias definidas pela Empresa; ,

- propiciando sineígia adequada em direção aos objetivos estratégicos;

ì
1 3



erngetis

a

^ IX. monitorar e analisaÍ criticamente o desempenho da Empresa, para propor a
^ inclusão, exclusão ou reforço das ações implementadas e a revisão das metas do
: Planejamento Estratégico, garantindo o registÍo histórico de todo o processo;
-. 

X. propor ações de qualincação de pessoal em ptanejamento estratégico;

V. analisar, recomendar ajustes e validar os indicadores escolhidos pelas unidades
da Empresa;

VI. apoiar as unidades nas ações nec€ssárias pard a implantação da prática de
monitorar o desempenho da gestão, através de indicadores;

VII. promover a integração dos gestores da EMGETIS, na formulação dos planos
da Empresa;

ViIi. manter atualizados os dados de indicadores, mediante articulação interna
com as demais unidades organizacionais e com outÍos fontes provedoras de
informacões;

; junto a outías Empresas/Orgãos sÌmilares comparando com o desempenho da
^ EMGETIS;

XiÌ. elaborar em conjunto com a DITEC o Plano Diretor de TÌC da EMGETIS;

^ . XIII. coordenar a elaboração do planejamento orçamentário;

XIV. coordenat e consolidar a elaboração dos relatórios de atividades e de
: . prestação de contas.

Seção III
Assessoria de Comunicação

: Art. 26. A Assessoria de Com'unÌcação é responsável pelo assessoramento à Diretoria
.' Executiva e demais unidades da Empresa, em matéria de comunicação.

^ Art. 27. Compete à Assessoria de Comunicação - ASCOM:

: 
, I. divulgar internamente e externarnente os poetos e ações da Empresa;

^ II. contactar os diversos veículos de comunicação do Estado, para divulgações de
notícias e atendimento aos jornalistas que procuram a empresa em busca de^ 
determinada informação;

^ III. elaborar os seÍviços de clÌppingì recortando jornais diários, semanários e
^ publicações especializadas de peÍiodicidade variada; ̂
^ \ K
'^ Empca Sè,sipda dê Ìenôtosiâ d, ÍÍo*çãô, côvêmô dê sêrsip€ \ n,
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erngekis
^ IV. criar, editar e manter Jornais para informar à comunidade interna e externa
: da Empresa;
^ 

V. organizar, para pronta consulta, arquivos de reportagens e matérias de
^ interesse da EMGETIS, veiculadas pela impÍensa;

^ VÌ. elaborar e fornecer à imprensa interessada, após a aprova@o do Diretor
Presidente, o noticiário diário das atividades da Empresa;

VIL manter a Diretoria Executiva informada sobre assuntos refeÍentes à imagem
da EMGETIS.

õ ViIi. propor melhorias e manter atualizado o site e a intranet da EMGETIS;

^ IX, envÌar mensagens via e-mail, sobre assuntos que interessem a EMGETIS;

X. coordenar o canal "fale conosco" dos sites da EMGETIS;

XII. coordenar a cobertilrã e o regÌstÍo fotográfico. de eventos inteÍnos e exteÍnos
de interesse da EMGETIS;

XIII. ideaìizar trabalhos gráfÌcos produzidos pela Empresa, levando em conta os
objetìvos do cliente e a funcionalidade e harmonia.da peça;

)gV. zelar pela identidade visual da EMGEÌIS, atÍavés da qualidade do padrão
gráfÌco e do uso da marca da Empresa em todas as peças;

XI. coordenar cerimoniais da Empresa;

XV. criar e manteÍ o Manual de Marcas;

^ . XVI. promover a elaboração de prograrnas jornalísticos e vídeos institucionais',
^ seção rv

Assessoriã de controle Interno

^ Art. 28. A Assessoria de Controle interno, órgão de assessoramento especial tem por

^ finalidade exercer orientação, contÍole e fÌscalÌzação dos atos e fatos administrativos da

^ rmpresa.

^ Art. 29. comDete à Assessoria de Controle Interno - ASCIN:

^ Enp*"u s".gtp.r. aè Ìsd€i. rtr dô'mção, Gdorc dê sêÌqipe
- cEP 4e @7-010 - ÂEéju - sE

^ Fono:179)32íê1c€o-F*ltsl3216-1012 wwoms.rs sè sd r !

I. assegurar a regularidade da gestão contábil, orçamentária, fìnanceira,
patrimonial e operacional da Empresa. objetivando a eficiência, eficácia e
efetividade;D

í \ \
\ \

\
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emgetis
II. garantiÍ a regularidade das contas, a eficiêncÌa e a eflcácia na aplicação dos
recursos disponíveis, observados os princípios da legalidade, legitimidade e
economicidade;

III. assessorar a Diretoria Executiva, aos gerentes e coordenadores, quanto à
execução da receita e despesa, com vistas a aplicação regular e a utilização
adequada de recursos disponíveis, visando a eficiência de suas atribuições,
prevenindo o cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas
antieconômicas e fraudes;

IV. emitir aos órgãos responsáveis pela adminlstração, planejamento, orçãmento
e programação fÌnanceira. informações oportunas que permitam apefeiçoar essas
atividades;

V. emitir orientações de natureza administrativa visando assegurar o fiel
cumprimento das leis, decretos, normas, regulamentos, instruções normativas,
estatutos, regimentos e resoluções, do Conselho de Administração e dos orgãos
de fìscalização Federal, Estadual e Municipal;

rVI. pÍopiciar a racionalização progÍessiva dos procedimentos
: contábeis, orçamentários,: financeiros e patrimoniais;

,VII. acompanhar os ativqs fìnanceiros e ílsicos quanto a sua
, utilização e assegurar a legitimidade do passivo;

VIII. analisar antecipadamente e opinar sobre a conformidade dos processos que
envolvam Íecur'sos financeiÍos;

u. assegurar/ nas informações contábeis, financeiras, administrativas e
operacionais, sua exatidão, confìabilidade, integridade e oportunidade;

X. emitir opinião sobre a lègalidade na contratação e demissão de ernpregadosìda
Empresa. quando solicitado.

Seção V
Escritório de Gest€io de PÌojetos

Art, 30, O Escritório de Gestão de Piôjetos assessora a Presidência e possui ã finalidade de
definir e apoiar o desenvolvimento da Metodologia e das Práticas de Gestão de Projetos.

Art.31, Compete ao EscÍitório de Gestão de Projetos - EPROJ:

I. defìnir, implementar e zelar pela padronização da Metodoloqia de Gestão de
Poetos da EMGETIS;

II. promover a melhorìa contínua da Gestão de

E4rcs. S€qipam de T*nolosia da llío'ftgro / Govcho cê sê€ìpê
ru - c€P .49 m7{l 0 - ÁÍá€ju - SE

Fon.: (7s) *r+1@ - f.r (7s) ,1€io12 -Ì!V.éíodìs s.ry5r

administrativos,

boa e regular

ï

PÍojetos;
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emgetis
III. selecionar, implementar e manter as ferramentas de apoio ao gerenciamento
de projetos;

IV. avaliar o sucesso dos projetos, relevância e valor agregado pela metodologia
e ferramentas usadas, de acordo com os padrões definidos;

V. promover práticas que apóiem o desenvolvimento da cultura de
gerenciamento de projetos na EMGETIS;

VI. promover a sustentabilidade, suporte, controle e capacitação dos gerentes de
projetos, membros de equipes e partes interessadas;

VII. prestar consultorÌa interna na área de Gestão de Projetos;

VIII. viabilizar mecanismos visando um bom relacionamento entre os gerentes de
projetos, as áreas envolvidas e demais paftes interessadas objetivando alcançar
com sucesso os objetivos dos projetos;

IX. subsidÌar a avaliação do desempenho
conformidade com a metodologia.

Seção VI
' Escritório de Gesfiio de Processos de Negócios

Art. 32. O Escritório de Gestão de Processos de Negócios assessora a Presidência e possui
a finalidade de coordenar as atiúdades relacionadas à gestão e automação de processos.

Art.33. Compete ao Escritório de Gestão de Processos de Negócios - EPRON:

I.:deflnir, implemêntar e zeiar pela padronização da Metodologia de,Gestão de
Processos da EMGETIS;

IIr treinar e desenvolver pessoal nas melhores práticas de gestão de processos;

iIL consolidar registros, documentações, avaliação de melhores práticas e difusão
rla rnranrliz:rln<.

IV. apoiar os gestores dos processos no acompanhamento e avaliação do
processo;

V; propor e manteÍ a arquitetura de processos da organização;

VL mapear os proc€ssos de acordo com a priorização definida pela Diretoria

do Gerente de Projeto em

Executiva; ílí
\ \  \
\ \

EmpGi sdqipâd de r.qor.sra ca 'nf.mÀÉo t GoEhô dô s.,gw
Av délÈ FÉn6, 3165 - B3ro GÍq4 - CEP!\027310 - Àt€iu - sE
.mei Os) 321ê1000- Fü (7e) t1ô Ì,

1 7



a

: art. 34. Compete à Area de Pessoal - ARPES:

enrgetis
VII. definir procedimentos para viabilizar a criação e manutenção dos processos
através de suas respectivas áreas;

Vlll..propor, manter e gerenciar o sistema de medição de desempenho de
processos;

IX. avaliar a confoÍmidade dos processos mapeados com a metodologia.

capítulo Iv
Do Nível de Apoio lnstrumental e Execugão

- segão I
Area de Pessoal

Ì. recrutar, selecionar, desenvolver, avaliar, reconhecer e recompensar pessoas;

II. implementar projetos relativos a sua área;

III. desenvolver e manter processos relativos a sua área;

IV. :controlar as atividades relacionadas com movimentação, registro, pagamento
de pessoal e encargos sociais;

V. promovêr a criação/implantação da Gestão do C"onhecimento;

VI. promover programas de formação e capacitação de Pessoas;

^ VII. coordenaÍ a elaboração e execução do Plano de Capacitação;
' 

VIIL manter o Plano de Cargos e Salários;

^ X. controlar e acompanhar o Programa de Estagio.

' subseção I^ Coordenadoria de Desenvolvimento

: 
Art;35. Compete à Coordenadoria de Desenvolvimento - CODES:

^'u'idades de RecÍutamento, Seleção e Capacitação;
^ l. c cLuLol 05 olrv

" II. elaborar e executar o Plano de Capacitação de Pessoas; (ï\
^ \ \

.& tue r ru . cFP .sd {1o -À?e ju  sE
Ffs (7e)321êrm-ra (7e) 321ê1012 .ww snBd s * 0d t
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a

IiI. avaliar os resultados dos cursos internos realizados pela Empresa;

IV. organizar e manter atualizado o cadastro de Instrutores;

V. desenvolver, manter e executar o Sistema de Avaliação por Competência.

Subseção II
Coordenadoria de Pagamento

emgetis

't

^ IL organizar ê manter atúalizados os prontuários, fìchas de registro e demais
^ contÍoles sobre os colaboradores;

: fll. orqanizar e manter atualizados as matérias referent€s a direitos. vantagens,
1 deverds e resPonsabilidades;

^ IV. executaÍ o Plano de cargos e Salários;

I VI. elaborar e controlar a documentação da EÍnpíesa, referente aos Encargos
^ 

Sociais e demais obrigações;

: : VII. preparar a Folha de Pagamento dos colaborêdores'

' subseção Iu

Art. 37. Compete à Coordenadoria de Medicina e Segurança do TrabaÌho - COMST:

Art, 36, Compete à Coordenadoria de Pagamento - COPAG:

I. preparaí a documentação de admissão. rescisão contratual e férias dos
òolaboradores e outros procedimentos previstos,na Legislação;

L promover e preservar a saúde do conjunto de colaboradores da EMGETIS;

, implantar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO) e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa'
assim como assistir aos colaboradores enfermos;

ili. planejar e realizar dentro dos prazos previstos os exames clínicos ocupacionais
dos colaboradores; p

\

^ 
rmoru Sento.* dê T*notdr. dâ llíomglo / covômo d' sersPê

^ ^" ed â r*;;, ,'- Fde oe) 32lsrm - Fa Pe) tlêror2 _lw.éíEerjisasotrbr
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IV. elaboraí e gerenciar os mecanismos de controle e manutenção dos dados
relativos à saúde ocupacional e geral dos colaboradores, incluídos os referentes
aos acidentes de trabalho e doenças ocupaclonals/ em conformidade com a
legislação vigente;

v:,,ÍÌlanter dados estatísticos sobre a saúde do conjunto dos colaborador€s da
ft'tCeffS, bem como formular indicadores para acompanhamento dos mesmos;

VI. colaborar nas vistorias e inspeções e propoí mudanças. quando necessárias,
nos projetos, construções e reformas nos ambientes de trabalho;

VII. manter entrosamento permanente com a CIPA, analisando suas solicitações e
apoiando suas ações, quando necessário;

VIII,. promover atividades educativas para esclarecer e conscientizaí os
cÕlaboradores quanto aos cuidados relacionados aos riscos inerentes às suas
funções, para pÍevenção de acidentes e doenças ocupacionaisi

IX. propor projetos para átividades relacionadas aos hábìtos saudáveis e atitudes
Dreventivas no contexto da saúde e do bem estar dos colaboradores;

X. desenvolver píogramas preventivos e de acompanhamento para os portadores
de doenças crônico-degenerativas;

Xi. acompanhar junto com a ASSESP os colaboradores afastados pela perícia
médica do Instituto de Previdência;

XIl. implementar programas de reabilitação profissional e readaptação funcional;

XIü. desenvolver juntamente com a CODES programas paÍa pÍé-aposentadoria;

,XIV. analisar o PCMSO e o PPRA das empresas terceirizadas. no capítulo referente
aos riscos e ações preventivas quanto as atividades dos colaboradores que irão
exercer ou exercem suas funções na,EMGETIS.

, Area
Sêção II

Financeira e Contábil

Art. 38, ComDete à Area Financeira e Contabil - ARFIC:

I. gerir os processos de orçamento, flnanças e mntabilidade. em consonância
com as disposições vigent€s na EmpÍesa e com a legislação em vigor;

II. participar da elaboraÉo da
Plurianual de investimentos; N

tí\
i*^?:,',,Ì"#31ì::Itr*.*,1#is"ffi,?ï""i*,:"tP' \ )
Fom: (7e) 32rêrm - É* gs) 321È1

proposta orçamentária e do Plano Anual e
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IlL encaminhar ag demonstrações financeiras à DIRAF
Conselho Fiscal e Orgãos de fiscalização.

emgetis
e após aprovação, ao

Subseção I
Coordenadoria de Finanças

Art,39. Compete à Coordenadoria de FÌnanças - COFIN:

Coordenadoria Contábil

Art. 40, compete à Coordenadoria Contiábil - COTAB:

ttrmàçJo/G@mdaÉ€ÍgitF
ÂVfudãFÉnÓ'l$a.sarcG,â@.cFPa9027a|0.Âraqu.sc
F# íe)'rã61m - Fs aÁ) altl

I. elaborar demonstÍativo de contas a receber, contas a pagar e fluxo de caixa;

II. receber, guardar e movimentar valores;

III. éfetuar pagamentos elaborando demonstÍativos fìnanceiros;

IV. conciliar caixa, contas correntes e contas bancárias;

V. organizar e proceder às prestações de contas anual e tÍimestral;

VL proceder ao controle legal e documental das despesas pagas e aplicações
realizadas.i

subseção II

L elaborar,, analisaÍ e consolidar a prestação de contas anual e trimestral;

II. proceder à análise dos registros :mntábeis, dos atos e dos fatos da gestão
financeira e patrimonial;

Ill. manter os registros contábeis e lìscais atualizados;

IV. administrar os lançamentos e registros;

V. emitir e registrar os documentos relativos às obrigações patronais, impostos e
demais atos obriqatórios. N- ,rr{

\ \ \

\
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errtgetis
Área de contrataUiï3ljr1tn"" ^oministrativos

AÉ. 41. Compete à Área de Contratação e Serviços Administrativos _ ARCAD:

1.9."fi, a administração de serviços adminÌstrativos. patrimônio, material,biblioteca, em consonância com as disposições vigentós;â Ërpr"ru u a tegistaçãoem vigor.

Subseção I
Coordenadoria de Contratação

Art, 42. Compete à Coordenadoria de Contratação _ COCON:

I. auxiliar na elaboração de editais de licitação, projetos
conkatos;

II. avaliar a:necessidade de aditÌvos contratuais;

III. assessorar os processos de repactuação;

IV. utilizar :metodologla de avaliação da
executados;

V. administrar os contratos vigentes, visando a otimizacão
servÌços/fornecimento de produtos e a redução de custos;

VL acompanhar os prazos de vigência dos contratos;

VII. analisarvalores de contràtos e seus respectivos aditivos;

VIII. atesbr€ validade de todos os documentos envolvidos nos contratos;

IX, estudar e estabelecer indicador€s de avaliação de contratos,.a fim de incluÊtos nos mesmos;

para captação

com indicadores,

XII. coordenar as licenças, garantias e documentações
Informação e Comunicação;

benefícios fÌscais para Íedução de custos

X. realizar estudos comparativos
contratação; ,

XI. fornecer informações ger€nciais,
cusros para a empresa;

básicos e minutas de

qualidade e ace dos serviços

prestação de

de novos modelos de

t€ndências e projeções de

na área de Tecnologiã da

?

dos

22

contratos;



: erngeLis
XiV. manter atualização sobre indìcadores setoriais, valores ofÌciais de referência
e tarifas públicas;

XV. elaborar meios de planejamento e frscalização contratual;

XVI. manter o alinhamento do planejamento estratégico com as ações
operacionais da empresa;

XVII. buscar sempre a relação entre vetores de desempenho e fatores
fÌnanceiros;

Xvlll. avalÌar os elos entre os processos internos da Empresa e os processos das
contÍatadas.

Subseção u
Coordenadoria de SeÍviços Administrativos

Art. 43. Compete à Cooídenadoria de Serviços AdmìnÌstÍativos - COSAD:

I. executar, organizar e controlar as atividades de compra, conferência,
armazenamento e movimentação de materiais e bens patrimoniais;

II. manter atualizado o cadastro de fornecedores;

III:. executar traníerências físicas de móveis, equipamentos, quando solicitado
peias diversas:unidades da Empresa e autorizado pelo Gerente da Área;

iV. supeMsionar os serviços de manutenção, conservação e reparos das
instAlações f,isicas e prediais;

V. administrâros serviços de Biblioteca; l

VI. executar os serviços de protocolo;

VII. coordenar e acompanhar a instalação, modificação ou transferência de
divisórias, vidraças, poftas, molas, Iuminárias, cortinas, etc.;

VIII. propor e êxecutar a alienação de bens e materiais em desuso na empresa,
de acordo com as normas vigentes;

IX. fiscalizar,,os serviços de limpeza e vigilância, executados pelas empresas
contratadas. \)

(\\

N
\
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a i.." a" eoulï*ïlY. rno..,uçao
- AÉ. rt4, Compete à Area de Governança e Inovação - ARGiN:

^ ÉnpEsa s.rsiplna dê Ì*nolosia dã l'ìtomÀção I Govêno ds seÍgipo
ar Adélia FÉp, 315s - Bârc G.a!d - CEP 49.02ru10 - Anéju - S€
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erngetis

i. planejar o gerenciamento da informação e da infra-estrutura de Tecnologia da
Informação e Comunicação, alinhados aos objetivos organizacionais;

II. promover a implantação e controlar os processos de Inovação;

IIi. geÍenciar o processo de emissão de Parecer TécnÌco.

ÌV. colaborar com a Secretaria de Estado do Planejamento na elaboração do
Planejamento Anual relativo aos recursos de TIc;

V. defìnir normas, padrões e metodologias para desenvolvimento de Projetos e de
Planos Diretores de TiC;

VI. subsidiar na elaboração e consolidaçãp do Plano Diretor de TIC, dos Orgãos
da Administração Publica Estadual;

ViI. acompanhar a execução dos PÍojetos de TIc, dos órgãos da Administração
Publica Estadual;

VIII. .realizar estudos de padronizações de tecnologias e metodologias visando o
atendimento do custo benefício e ao princípio da economicÌdade;

IX. padronizar tecnologias e metodolog,ias objetivando possibilitar a
interoperabilidade de sistemas entre os vários Orgãos e Entidades Estaduais;

X. assessorar e contribuir para a construção e efetivação das políticas e do
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação;

XI. planejar, liderar e apoiar os processos de implantação da Tecnologiã da
informação e Comunicação;

XiI. sugerir programas de capacitação de pessoal técnico e gerenciaÌ na área de
Tecnologia da Informação e Comunicação;

. XIII. coordenar e elecutar os processos de auditoria técnica dos planos e
Poetos de TIC dos Oígãos da Administração Pública Estadual.N

.\r
\ \ \
\\

\
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a Art.45. Compete à Coordenadoria de Parecer Técnico - coPAT:

^ II. elaborar Parecer TécnÌco relativo a estudos prospectivos e inovações

a 
a"cnológicas;

a III. analÍsar as solicitações de emissão de PareceÍ Técnico e encaminhá-las para
^ as respectivas áreas de competência;

^ IV. assessorar os órgãos da Administração Pública Estadual referente às
^ solicÌtações de emissão de Parecer Técnico;

^ :

:

d. TMologia da rlío'mção, Gdèno ds sêrgipô
- Bâ1rc G€sod - CEP 4 @74ro - ar€iu - sE

^ Fft: (ze) @rèr@- Fs o0) *1ê1o9

:

erngetis
Subseção I

Coordenadoria de Parecer Técnico

os pareceres técnicos.

integração trabalho-capacitação;

IV. realizar estudos prospectivos que subsidiem o dir€cionamento estratégico de
TIC;

V. pesquisar e propor soluções de,TIC;

VI. pesquisar e coordenar a implantação de novas tecnologias;

VII. realizar êstudos sobre os impactos técnicos e econômicos das Tecnologias da

^ Subsegão II .
^ coordenadoria de Pesquisa e Inovação

' :
I a*, +6. Compete à Coordenadoria de Pesquisa e Inovação - coPIN:

- I. elaborar projetos de aprendizagem organizacional apoiados em mecanismos de

^ II. assessorar a EMGETIS na aplicação e utilização de novas soluções int€gradas
de Tecnologia da Informação e Comunicação;

I : IlL promover conhecimento tecnológico, através de projetos, convênios e
- parcerias, na busca de soluções inovadoras na área de TIC;

Informação;

1
25



^ VIÌI. difundir conhecimentos sobre novas tecnologias entre os técnicos da
Administração Públìca;

: IX. coordenar os processos de inovação tecnológica no âmbito da Administração

? 
,ública Estadual.

a
. Segão v
Area de Infraestrutura

^ AÍt, 47, Compete à Area de Infraestrutura - ARINF:

i t. administrar e manter os ativos de TIc, garantindo a disponìbilidade e

a 
'ntegridadê dos serviços e informações;

' II. propor normas, padrões, metas e procedimentos na área de infraestrutura;

emgetis

III. elaborar, assessoÍar e cooídenar projetos fundamentais íeferentes às
especificações técnicas dos serviços de infraestrutura de TÌC;

IV. elaboraÍ parecer:técnico relativo a infraestrutura de TIC;

relativos à sua área de atuação;

VI. elaborar e acompanhar especificações técnicas de equipamentos para
composição de processos licitatórios

Subseção I
Coordenadoria de Data Center

V. acompanhar a elaboração dos contratos e fiscalizar os serviços contratados

t

Á Art.48. Compete à CoordenadoÍia de Data Center - CODAC

I. administÍar e operar os recursos de infÍaestrutura de TIC'

^ relacionados a voz, dados e imagem para a Administração Pública Estadual;

iII. administrar e operar os recursos do "Data Centeí', mantendo os serviços
dÌsponíveis em regime 24x7, abÍangendo manutenção, segurança e
disponibilidade dos ambientes;

IV. controlar serviços de instalação e manutenção dos subsistemas de
infÍaestrutura dê energia elétrica, climatização, acesso Írsico e combate a
incêndio, do DATA CENTER;

i ..0'* 
"""0-u 

dê renorosra da tÌromaçáo / covmo d. sôísipô
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l

: AÉ.49. Compete à Coordenadoria de Rede - CORED:

l. pranelar a evorução da rede, com vistas a novas aplicações;

erngetis
V. publicar e/ou hospedar aplicativos, após homologação;

VI. manter atualizada a documentação técnica refeíente aos equipamentos;

VII. coordenar e executar as atividades de recepÉo, preparação, digitalização e
expedição de documentos;

VIII. administrar serviço de Correio Eletrônico corporativo.

Subseção II
Coordenadoria de Rede

iI. administrar a atribuição de endereçamento IP (Protocolo hternet) no âmbito da
AdministraçãoPúbl ica;,

III. proceder à instalÊção, configuração e suporte técnico de sistemas e
equipamentos de íede; '

IV. manter os serviços de Intranet e Internet, bem como outros serviços
relacionados a voz, dados e lmagem para a Administração Pública Estadual;

V. gerenciar a Rede Corporativa assegur
segurança;

ando a sua disponibilldade, integridade e

VI. coordenar ê implementar a infraestÍutura necessária para a realização de^ 
eventos da Administração Pública Estadual;

': VIi. implementar políticas de uso da Rede Corporativa.

Subseção UI
, Coordenadoriade Software Básico e Banco de Dados

I. administrar sistemas gerenciadores de Banco de Dados e ferramentas correlatas;

II. administrar recursos de área em discos fískos e lógicos;

IiI. proceder a instalação, configuração e suporte técnico de soft$/aÍe básico

^ EmpÉ S.rsipúa dê Ìdol.sla d. lníonaçio / Corcmô dê SêalP€
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I Art. 50. Compete à Coordenadoria de Software Básico e Banco de Dados - COSBA:
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: AÉ.51. Compete à Area de Sistemas e Informações - ARSIN:
:

I. planejar, elaborar e desenvolver projetos de sistemas;

errrgelis
IV. procedeí a instalação, confìguração e suporte técnico de SGBD (Sistema de
Gerenciamento de Banco de Dados),

. Seção VI
Area de Sistemas e Informacões

,G/ propor normas para disciplinar e fazer a gestão do uso das O_OgS_de_dalos,
bibtiotecãs e plft\^raregjglpggliyqs;

iII. garantir a aplicação das metodologias adotadas;

a IV. elaborar Parecer Técnico retativo a sites e sistemas de informacão;

- -=sV. . propor rìor.m_as, pa{rões e metodologias para disciplinar a arquitetura de sites
^ r e sistemas de informação;

^ VI- garantir a aplicaçãoida política de segurança da informação;

. VII. planejar, elaborar e desenvolveÍ desion oráfìco para conteúdo e sistemas.

^ Subsecão I
Coordenadoria de Sites

. AÉ. 52, ComDete à Coordênadoriã de Sites - COSiT:

I I. administrar e Ínanterì os sites, garantindo a disponibilidade e integridade dos
serviços e informações;

ll. avaliar gerenciador de conteúdos de foinecedores que possam ser
implantados;

III. elaborar e manter atüalizada documentação técnica;

iV. homologar publicação de sites;

V. promover o treinamento de usuáÍios nas soluções afins.

Âv Adária F€É, 3r6s - sâim cÊod - cEP 49.027410 - Àeju - sE
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Art. 53, Compete à CoordenadoÍia de Sistemas - COSIS:

:

^ IV. homologar aplicativos;

. Seção vu
Area de Relacionamento e Negócios

,: Art, 54, Compete à Area de Relacionamento e Negócios - ARENE:

r, 'oaç' o eçc@w Jos serviços de relacionamento e atendimento;

^ II, gerenciaÍ os pÍocessos de negócios Íeferentes ao relacionamento entre

emgetis
Subseção II

Coordenadoria de Sistemas

I. administrar e manter os sistemas, garantindo a disponibilldade e integridade dos
serviços e informações;

IL avaliar sistemas aplÌcativos de fornecedores que possam ser implantados;

IiI. elaborar e manter atualizada documentação técnica de aplicativos;

Subseção I
Coordenadoria de Atendimento

^ Art 55, Compete à Coordgnadoria de Atendimento - COÂTE:

I. coordenar a gestÊÍo de atendimento aos usuários;

II. propor novos canais de atendimento;

- III. acompanhar processos através de indicadoies, produzindo relatórios
gerenciais e estatísticos dos serviços prestadoh

\
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Subseção II

Coordenadoria de Relacionamento

Art, 56. Compete à Coordenadoria de Relacionamento - COREL:

I. coordenar a oestão de relacionamento com os cìientes;

II. viabilizar novas oportunidades de negócios;

III. fìrmar a imagem e marca da empresa, valorizando seus serviços junto aos
clientes e à comunÌdade;

IV. promover e comercializar os produtos e serviços;

V, acompanhar processos através de indicadores, produzindo relatórios gerenciais

a

^ e estatísticos dos serviços,prestados.

,Capítulo IV
Das Atribuições

Segão I
Assessores

^ 
AÉ.57. São atÍÌbuições do Assessor Técnico: .

_ I. planejaÍ e cooÍdenar a execução das atividades sob sua responsabilidadei

: II. manter os projeios e planos operacionais atualizados;

- iII.. promover a articulação com as diversas unidades da Empresa, para garantir
desenvolvimento das ativÌdades sob sua responsabilidade;

Iv..propor normas e procedimentos para execução das atividades de sua área de
atuação;

V. propor ao Diretor a que estiver subordinado, nomes Éara ocupar Empregos em
coÍirissão de sua área de atuação;

Vi.subsidiar a elaboração da Proposta Orçamentária e acompanhar a sua
execução;

VIÌ- assessorar os Diretor€s, conforme suas especialidades e orientações
recebidas; l\

$
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VIII. estudar, eìaborar e apresentar planos, pÍogramas e projetos. visando maioÍ
eficiência e desempenho das unidades da Empresa;

ÌX. colaborar na coordenação, orientação. execução, controle e avaliação das
atÌvidades desenvolvidas pelas unidades da Empresa;

X. pres|ar assessoÍamento na elaboração de planos, progÍamas e poetos;

XÌ. elaborar Relatório de atividades desenvolvidas.

Seção II
Assistentes

Art. 58, São atribuições do Assistente Nível I:

I. prestar atendimento e esclarecimentos ao público inteíno e externo,
pessoalmente, por meio de oficios e processos ou por meio das ferramentas de
comunicaÉo que lhe forem disponibilÌzadês;

1I. efètuar e auxiliar no preenchimento de processos, guias. requisições e outros
impressos;

iIï. otimizar as comunicações inteínas e externas, mediante a utilizado dos melos
postos à sua disposição, tais como telefone, fax, correio eletrônico, entre outros;

IV, monitorar e desênvolver as áreas de protocolo, sêrviço de malote e postagem;

V, instruir requerimehtos e processos, realizando estudos e levantamentos de
dados, observando prazos/ normas e procedimentos legais;

VI. organizar, classifÌcar, registrêr, selecionar. catalogar, rarquivar e desarquivar
processos, documentos, relatórios, periódicos e outras publhações,

VII. operar computadores, utilizando adequadamente os programas e sistemas
informacionais postos à sua disposição,. contribuindo para os processos de
automação, alimentação de dados e agilização das rotinasìde trabalho relativos à
Juo orco ur  oLuo\ou,

VIII; operar máquinas de reprografia, fax, calcutadoras, encadernadoras e outras
máquinas de acoÍdo com as necessidades do trabalho;

IX. realizar procedimentos de controle de estoque, inclusive verificando o manuseio
de materiais, os prazos de valÌdade, as condições de armazenagem e efetivando o
registro e controle patrimonial dos bens da EMGETIS;^

+í
\ ì Ìr
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X. auxiliar no píocesso de pregão e demais modalidades licitatórias de bens e
serviços;

XI. ter iniciativa e contrÌbuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver
desempenhando as suas tarefas;

XII. participar de escala de revezamento e plantões sempre que houver
necessÌdade;

XÌIi. realizaÍ outras atribuiçõìes pertÌnentes ao empr€go e conforme orientação da
chefia imediata.

Art. 59. São atribuições do Assistente NÍyel II:

I. prestar atendimento e esclarecimentos ao públÌco
pessoalmente, por meio de ofícios e processos ou por meio
comunicação que lhe forem disponibilizadas;

II. efetuar e auxiliar no preênchimento de processos, guias,
rmpressos;

.
IiI. otimizar as comunicações

rêquisições e outÍos

internas e externas, mediante a utilização dos

interno e externo,
das ferramentas de

meios postos à sua disposição, tais como telefone, fax, correio eletrônico, entre
outros;

IV. monitorar e desenvolver as áíeas de protocolo, serviço de malote e postagem;

V. redigir textos, oficios, : relatórios e correspondências, com observância das
regras gramaticais e das normas de comunicação oficial;

Vi. colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para formulação de planos,
programas, projetos e ações públicas;

ÉrpÈsa sèllire. dè Ísdo€ra da r'ìt maáo, Govêm dè Sêrsllë
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VIi. monitorar e desenvolver as áreas de protocolo, serviço de malote e
po$agem;

ViII. promoveÍ recebimentos e arrecadação de valores e numerários, dentre
outros;

f,{. realizar outras atribuições pertinentes ao emprego e conforme orientação da
chefìa imediata. À(fl
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Art.
eíïg IS

60, São ãtÍibuições do Assistente Nível iII:

L executar serviços correspondentes à sua área, participando da execução de
programas, estudos, pesquisas e outras atividades técnicas, individualmente ou
em equipes multidisciplinares;

iL elaborar laudos e pareceres em sua área de habilitação;

iII. colaborar em levantamentosr estudos e pesquisas técnicas para a
formulação de polÍticas, programas, planos, poetos e ações da EMGETIS;

IV. auxiliar os profissionaÌs de nÍyel superior na realização de suas atividad€s,
de acordo com as orientações recebidas;

V. cotaborar na elaboração de noÍmas e procedimentos pednentes à sua área;
'

VI; realizar outras atribu'ções pertinentes ao Emprego em Comissão conforme
orientação da chefia imediata.

61. São atribuições do Assistente Nível IV:

I. participar de formulação, planejamento/ coordenação, execução e
acompanhamento de políticas, programas, projetos e ações públicas;

II. executar seÍviços correspondentes à sua habilitação, desenvolvendo anális€s,
. estudos, pesquisas, cálculos, processando dados e informações. elaborando

pareceres, minutas de contratos e convênios. indivÍdualmente ou em equipes

Art.

ÊmpBa Sêrslpanã dè Íècnololla da lnroMção / Govêm dè Sèr€lpê
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corngrr metooos e tecnlcas oe
Empresa, individualmente ou em

1

multÌdisciplinares;

III. desenvolveÍ, sistematizar, aperfeiçoar e
trabalho em programas, projetos e serviços da
equipes multidisciplinares;

IV. redigir relatórios, textos. ofícios, correspondências técnico-administrativas,
com observância das regras gramaticais e das normas de comunicação oficial;

V. analisar e emitir pareceres técnicos específìcos, estudos de viabilidades
técnico-econômica, relatórios, demonstrâtivos, tabelas, gráfÌcos ê outros
instrumentos técnicos relacionados à sua área de atuação, por determinação legal
ou quando solicitado pela gerência imediata;

VI. participar de comissões e grupos de trabalho, internos ou externos/
atendendo às demandas da EMGETIS;A-

\ \
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VII. orientar e paÍtÌcipar da elaboração de estudos e análises de contratos
firmados com a EMGETIS, defìnindo índices e revisando cálculos, para ajuste e
correção de valores;

VIII. analisar processos , realizar estudos e levantamentos de dados, conferir a
exatidão da documentação, observando prazos, normas e procedimentos legais,
individualmente ou em equipes multidisciplinares;

IX. participar de cursos de qualificação e requalificação profÌssional e repassar aos
demais colaboradores informações e conhecimentos técnicos proporcionados pela
EMGETIS;

X. realizar outras atribuições pertinentes ao Emprego em Comissão, conforme
orientacão da chefia imediata.

Seção,III.
Gerentes de Area

Art. 62. São atribuições do Gerente de Área:

I. ptanejarie coordenar a execução das atividades sob sua responsabilidade;

II. manteros projetos e planos operacionais atualizados;

UI. estabelecer medidas que visem eliminar eventuais distoÍções detectadas no
desenvolvimento dos projetoslprogramas sob sua responsabilidade;

IV. definir conjuntamente com a Assessoria de Planejamento Estratégico, os
fluxos de. informações a serem implantados em sua área de atuação,
êsfábelecendo as respectjvas entradas, processos e saídas que atendam à
demanda interna e externa da Empresa;

V. prover. e estabelecer .a6;665 .que fortaleçam a capacidade técnica e
administrativa da sua área de atuação, de acordo com os projetos de
desenvolvimento institucional;

VL promover a articulação com as diversas unidades da Empresa, pãra garantÌr o
desenvolvimento das atividades sob sua responsabilidade;

VII. propor noímas e procedimentos paÍa execução das atividades de sua áÍea de
atuação;

ViII. gerenciar os projetos de sua área, em conformÌdade €om as determinações
do Escritório de Gestão de Projetos; 

(Í
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IX. gerenciar os processos de sua área, em conformidade com as determinações
do EscritóÍio de Gestão de Processos de Negócios;

X. propor ao Diretor a que estiver subordinado. nomes para ocupar Empregos em
ComÌssão de sua área de atuação;

Xi. delegar atribuições em assuntos de sua competência;

XlL subsidiar a elaboíação da Proposta oÍçamentária e acompanhar a sua
execução;

XUI. elaborar Relatório de atividades desenvolvidas pela Unidade.

Seção Iv
Coordênadores de Area

Art. 63, São atribuições do coordenador de Área:

I. cumprir e fazer cumprÌr os programas aprovados para sua área;

II. manter os projetos e planos operacionais atualizados;

III. apontar distorções encontradas no desenvolvimento dos trabalhos sob sua
coordenação; 

,
IV. sugerir fluxos de informações a serem implantados, indispensáveis ao
desenvolvimento das atividad€s que dirige;

V. gerenciar os projetos de súa área, em conformidade com as deteíminações do
Escritório de Gestão de Projetos;

VI. gerenciar os processos de sua área, em conformidade com as dêterminações
do Escritório de Gestão de Processos de Negócios;

VII. preparar e encaminhar à chefia imediata para análise, proposta de normas e
procedimentos referentes à sua área de competência;

VIII. elaborar Relatório de atividades desenvolvidas pela Unidade.

Seção v
Gerentês de Projetos

Art, 64, Compete ao Gerente de Projeto:

I. gerenciar os projetos buscando ef,cácia e eficiência;

1
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^ IÌ. articular-se. com todos os ãgentes envolvidos/ dentro e fora da EMGETIS.
^ associando recursos e integrando competências;
^ 

IIï. apoiar e orientar os membros da equipe de projetos, visando o cumpÍimento
e metas e a eliminação de restrições;

^ iV. avaliaÍ riscos e identifìcar restrições à implementação do projeto e buscar
^ soluções;

^ V. gerenciar o escopo, o cronograma, o custo, a qualidade e as demais áreas
.lafini.lã< nêlr' Fc.ritÁri^ .lê Dr^ìêi.ì<'

^ U. colaborar com o Escritório de Projetos sugerindo melhorias nas práticas de

-i VII. assegurar a atualização e disseÍninação das informações sobre o projeto;

VIII. elaborar e'operar uma agenda de trabalho, que identifìque e priorize as suas' 
ações e as decisôes a serem tomadas e implementadas;

^ IX. submeter à Direção da EMGETIS. cada etapa do projeto;

^ X. apresentar ros projetos (arquivos digitais de desenho e de pìotagem),
obedecendo as normas estabelecidas pela'EMGETIS,

: 
, xL executar ouiras atribuições similares, designadas pelo superior hierárquico.

l
^ Seção vu
' Membros de Equipes de Projetos

^ ,4.t. 65. compete ao Membro de Equipe de Projeto: ,

^. I. cumprir as tarefas que lhe foram atíibuídas no plano de trabalho,, elaborado e
Ã aprovado pela EMGETIS;

emçetis

II. cumprir os horários acerhdos previamente com o Gerente de Projeto;

fi. substituir quando designado pela EMGETIS, o Gerente de ProJèto, quando
do seu impedimento;

IV. registrar os apontamentos de tarefas e demais informações necessárias;

^ EmpEsa SéÌsipda de Têàôlogiâ dâ ldomçào / Goremo dê se€lpo
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V. execúar outras atribuições similares, designadas pelo gerente de
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Seção IX
Chefias em Geral

Art. 66. Compête a todas as Chefias :

enrgetis

e apoìo para monitorar o
os aspectos relacionados a

I. exercer a direção e organização dos trabalhos de sua competência;

II. distribuir tarefas aos colaborador€s, delegando atrÌbuições e acompanhando o
desenvolvimento das mesmas;

III. conhecer, cumprir e fazer cumpriÍ normas, regulamentos, reqimentos e
demais atos normativos da Empresa;

IV, garantir o provimento da estrutura, logística
desempenho da gestão através de indicadores, para
sua área de atuação;

V. propor idéias e sugestões de alterações nos Manuais e outros atos,normativos
da EMGETIS;

Vi. subsidiar a ìormulação da proposta orçamentária, através do supenor
hierárquico imediato;

VII. solicitar a execução de serviços extÍaordinários de acordo com a necessidade
da Empresa, obsewando a legislação em vigor;

VIII. sugerir penas disciplinares aos colaboradores da respedìva Unidade, de
acordo com o Regulamento de Pessoal;

ü. avaliar o desempenho de pessoal e equipamentos da sua Unidade, sugerindo
atualização ou substituição, se necessário; :

X. promover o entrosamento com as demais áreas, na solução de problemas que
lhes sejam comuns;

XL sugerir treinamento específico ou aperf€içoamento para os colaboradores,
dentro da sua áreã de especialização;

XiL manter sÌgilo, guarda e segurança das informações da EMGETIS e usuários;

XIII. comunicar à chefìa imediata o não cumprimento de Normas e Regulamentos
da Empresa, propondo as devidas providências;

XIV. executar outras atividades correlatas ou de âmbito de sua competência que
lhe forem conferidas ou determinadas pelo superior hierárquico' ì-

\\
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TITULO III

Das Substituições

Art. 67. Os ocupantes de Empregos em Comissão são substituídos em suas faltas, férias e
em quaisquer afastamentos previstos em Lei, inclusive os decorrentes de padicipação em
progÍama de treinamento, por servidores designados pela Presidência da EMGETIS.

Parágrafo primeiro - A indÌcação deve recair preferencialmente, em servidor
lotado na área do titular, respeitado os requisitos exigidos para a função.

Pârágrafo segundo - O ocupante de Emprego em Comissão substituto fará jus
ao vencimento do Emprego em Comissão em que for designado, por todo o
peÍíodo em que durar a substituição.

Art, 68. A substituição implica na expedição de PoÉaria do Diretor Presidente.

TITULO ÍV
, , Das Disposições Gerais

Art, 69. A defìnição das competências e o posicionamenLo das áreas na estrutura, refletirão
a subordinação hierárquica.

Art. 70, Todas as áreas deverão harmonizar-se, com o
comuns. a fim de facilitar a trãmitação de documentos.

na data;

objetivo de solucionar os problemas

Art,71. O instrumento básico da descentralização administrativa será a delegação de
competência, assegurando uma maior rapidez e objetividade nas decisões-

Art, 72. Este RegÌúento Interno entrará
disposições em contrário, .

de sua aprovação, revogadas asem vigor

Sec
PRESID

lÚNr0R
da Casa Civil

O DE ADMINISÏMçÃO
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ANEXO I

ORGANOGRAMA GERAL

Ì

ORGANOGRAMA
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ANEXO II
SIGúRIO

emgetis

1ÂÍ ÂdérÉ FEnó, 316s - Bairc GÉg€ru - CEP 4e 027-!10 - ÁÍâ€iu - SE
Fft: (r9 e1êi@- F* (7e) 321È

42



errrgetis
ANEXO III

euADRo DE EMPREGoS EM coMlssÃo

SE JUNIOR
ìno Chefe da casa Civil

co rrHo or nourrurstRa$o

'l

Assistente Nível I Emprego em Comissão 1

Assistente Nível IÌ Emprego em Comissão 2

Assistente NÍvel ÌII Emprego em Comissão 3

Emprego em Comissão 4

Emprego em Comissão 4

Emprego em Comlssão 5

Emprego em Comissão 6

Assessor Técnico Emprego em Comissão 6
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