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tagiários, contratados, convidados e visitantes que estão lotadosou
freqüentem oCampus;
b) a execução da manutenção, tanto preventiva como corretiva, neste caso incluídas a limpeza e conservação de todas as
edificações, áreas decirculação, áreas ajardinadas oucom vegetação
nativa; sistemas degeração deenergia e respectivos equipamentos e
rede dedistribuição deluze força; sistema decaptação deágua e
respectivo bombeamento, armazenamento e rede dedistribuiçãode
água tratada; sistemas decaptação e escoamento deáguas pluviais;
limpeza e manutenção darede deesgotos eestação detratamento;
c) operação emanutenção preventiva ecorretiva, do sistema
e rede decombate a incêndio;
d) operação dacentral telefônica, controle dasligações normais, dos fac-símile eamanutenção preventiva ecorretiva dostroncos, equipamentos, terminais e rede detelecomunicação;
e) recebimento e encaminhamento dasRequisições de Serviços, Pedidos de Compras de Material à Coordenação de Administração.
CAPÍTULOV
ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES
Art. 35.Ao Diretor incumbe:
I - planejar, dirigir, coordenar e supervisionar as atividades
do Instituto, respeitadas a política e asdiretrizes estabelecidas pelo
Ministro deEstado daCiência eTecnologia epraticar osdemais atos
necessários aodesempenho desuas atribuições;
II - representar o Instituto, nos limites desua competência,
podendo delegar esta representação;
III - estabelecer o Sistema de Comunicação Normativado
Instituto, que compreende umconjunto deinstrumentos normativos
específicos, através dosquais sãoimplementados políticas,diretrizes,
atos administrativos, critérios, e procedimentos internos, emconsonância com a política e diretrizes doMinistério e coma legislação
vigente;
IV -decidir, emgrau derecurso, sobre atos edespachosdas
autoridades subordinadas, dirimir conflitos decompetência, bem como avocar, aqualquer momento ea seu critério, a decisão dequalquer ato administrativo oudeoutros assuntos;.
V - promover avaliação dedesempenho, promoções emovimentação depessoal nos termos dalegislação vigente e consoante
instruções daAdministração Federal;
VI -baixar atos necessários para cumprimento dejornadade
trabalho pelos servidores doInstituto, naforma dalegislação;
VII -conceder diplomas ecertificados, bemcomo validaros
de pós-graduação expedidos porestabelecimentos estrangeiros de nível superior;
VIU - autorizar a distribuição de bolsas e auxílios para o
aperfeiçoamento, capacitação e especialização derecursos humanos
para asáreas desua finalidade;
IX -estabelecer aprogramação dedistribuição de resultados
financeiros decorrentes da exploração comercial ou industrial dos
resultados daspesquisas privilegiáveis desenvolvidas porservidores
do Instituto;
X-delegar competências eatribuições aosdirigentes sob sua
subordinação hierárquica, para aprática deatos inclusive de natureza
orçamentária e financeira;
XI - exercer as atribuições quelhe forem expressamente
delegadas, admitida a subdelegação àautoridades subordinadas.
Art. 36.Ao Chefe deGabinete edas Assessorias incumbe:
I - planejar, dirigir, coordenar, orientar e supervisionar a
execução das atividades acargo da respectiva unidade;
II - assistir ao Diretor nosassuntos afetos à sua área de
competência;
III - praticar os demais atos necessários a consecuçãodos
objetivos daunidade sob sua responsabilidade;
IV - desempenhar outras atribuições quelhe forem conferidas pelo superior hierárquico.
Art. 37.AosCoordenadores incumbe:
I - harmonizar as várias atividades, a fimde assegurar o
sucesso damissão darespectiva unidade, planejando, coordenando,
orientando, supervisionando e avaliando as atividades, em consonância comosobjetivos e metas doInstituto;
II - promover a excelência nacapacitação derecursoshumanos e no desenvolvimento das atividades de sua unidade, em
consonância comosobjetivos emetas doInstituto;
rn -promover ainteração daunidade, deforma apermitiro
melhor desenvolvimento das atividades executadas noInstituto;
IV*- formular propostas depolíticas e dediretrizes para o
desenvolvimento das atividades relativas às suas áreas de competência;
V - representar a suaunidade norelacionamento com instituições nacionais, estrangeiras ouinternacionais;
VI - submeter à decisão do Diretor, as questões que não
estejam no contexto desuacompetência, atribuições e responsabilidades, maspertinentes asuaunidade, acompanhadas depropostade
solução;
VII - assistir aoDiretor nos assuntos afetos a suaáreade
competência;
VIU - praticar os demais atos necessários àconsecução dos
objetivos desuaunidade;
IX - desempenhar outras atividades quelhes forem conferidas pelo'superior hierárquico.
Art. 38.AosChefes de Divisão, de Serviço e de Seção
incumbe:
I - dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividadesda
respectiva unidade;
II -emitir parecer nos assuntos pertinentes àrespectiva unidade;
n i -praticar outros atos de administração necessários àexecução desuas" atividades. '
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CAPÍTULOVI
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Art. 39.Acriação intelectual protegida por direitos de propriedade intelectual pertence exclusivamente aoInstituto, quandodecorrer decontrato detrabalho que tenha por objeto a pesquisa ou a
atividade inventada, ouresulte esta danatureza dos serviços paraos
quais o servidor foicontratado.
Parágrafo único. Salvo prova em contrário, considera-sedesenvolvida navigência docontrato detrabalho a criação intelectual
cujo depósito ouregistro depedido deproteção intelectual sejarequerida pelo servidor até l(um) ano após a extinção do vinculo
empregatício.
Art. 40.Aoservidor doInstituto que desenvolver, noexercício docargo, criação intelectual protegida por direitos depropriedade intelectual será assegurada, atítulo de incentivo, durante todaa
vigência darespectiva proteção intelectual,premiação deparcelado
valor dosganhos econômicos resultantes daexploração da criação
intelectual.
Parágrafo I oCompreendem ascriações intelectuais passíveis
de proteção as invenções, aperfeiçoamentos, modelos de utilidade,
desenhos industriais, programas decomputador e novas variedades
vegetais.
Parágrafo 2oCorrespondem aganhos econômicos, royalties,
remunerações e quaisquer benefícios financeiros resultantes, sejade
exploração direta, seja delicença para exploração porterceiros,da
criação intelectual.
Art. 41.Os ganhos econômicos resultantes daexploraçãode
resultado de criação intelectual, serão compartilhados em parcelas
iguais entre:
I o Instituto, titular dodireito depropriedade intelectual,
responsável pelas atividades das quais resultou a criação intelectual
protegida;
Ú - a unidade do Instituto onde foram realizadas as atividades das quais resultou acriação intelectual protegida;
rn -o servidor do Instituto autor de criação intelectual protegida.
Parágrafo único. Sendo mais deumaunidade ouservidor,a
parte quelhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo
ajuste em contrário.
Art. 42.Apremiação ao servidor será realizada comamesma periodicidade dapercepção dosrespectivos ganhos econômicos
por parte doInstituto.o
Parágrafo I Apremiação nãoseincorpora, aqualquer título,
aos vencimentos doservidor.
Parágrafo 2oOsencargos eobrigações legais decorrentesdos
ganhos referidos no caput deste artigo serão de responsabilidade dos
respectivos beneficiários.
Art. 43.Asdespesas dedepósito ouregistro dejpedido de
proteção intelectual, osencargos periódicos demanutenção daproteção intelectual, bemcomo quaisquer encargos administrativos e
judiciais, serão deduzidos do valor total dosganhos econômicos a
serem compartilhados nos termos doart. 41.
Art. 44.As disposições do presente Capítulo aplicam-se,no
que couber, àsrelações entre o trabalhador autônomo, prestadorde
serviço, estagiário oualuno eoInstituto.
Art. 45.Nacelebração dequaisquer instrumentos contratuais
relativos aatividades quepossam resultar emcriação intelectual protegida, deverão serestipuladas cláusulas deconfidencialidade, atitularidade e a participação dos criadores nacriação intelectual protegida.
Art. 46.Estas disposições aplicam-se àscriações intelectuais
protegidas apartirdadata devigência daLein°9.279, de 14demaio
de1996.
Art. 47.Os procedimentos administrativos referentes à operacionalização das atividades inerentes ao depósito ou registro de
edido deproteção intelectual, osencargos periódicos de manutenção
§a proteção intelectual, bemcomo aforma econdição dadistribuição
das parcelas, nos termos do art.41,serão disciplinados em atos
específicos baixados pelo Diretor doInstituto, observada alegislação
pertinente.

danças sociais e culturais queestão afetando as comunidadesKalapalo daregião doalto Xingu (Terra Indígena do Xingu, no Estado
de Mato Grosso, a partir da data de publicação desta portaria e
término previsto para 16.11.99.
Art. 2oAcoleta dematerial eseudestino ficam vinculadosa
estrita observância dasnormas doDecreto n°98.830, de 15dejaneiro
de 1990,edaPortaria n°55,de14demarço de 1990.
Art. 3 o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ISRAEL VARGAS
(Of. El.n- 170/98)

Ministério Público daUnião
ATOS DOPROCURADOR-GERALDA
REPÚBLICA
PORTARIA N s812,DE 17DE NOVEMBRO DE1998
O PROCURADOR-GERAL DAREPÚBLICA, nouso de
suas atribuições,etendo emvista oquefoideliberado na25a Reunião
do Conselho deAssessoramento Superior doMinistério Públicoda
União, realizada em02dejulho de1997, resolve:
Art. I o-Instituir aMedalha doMérito doMinistério Público
Brasileiro, classe única.
Art. 2 o-Amedalha será outorgada pelo Procurador-Geral da
República aautoridades brasileiras eestrangeiras, em reconhecimento
pelos serviços prestados àcausa do Ministério Público.
Art. 3 o-Ascondecorações ocorrerão emsessão solene,no
dia 26denovembro - Dia Interamericano doMinistério Público,e,
pela primeira vez, durante a reahzação doX Congresso Interamericano do Ministério Público, noperíodo de24a26de novembrodo
corrente ano,quando assumirá a Presidência da Associação Interamericana doMinistério PúblicooProcurador-Geral daRepúblicado
Brasil.
Art. 4 o - A medalha tema seguinte descrição: "Cruz de
quatro braços e oito pontas esmaltadas de branco, comas bordas
douradas, tendo nocentro aesfera inscrita, num círculo deesmalte
verde e azul, a legenda "Jus et Veritas", com mapa do continente
americano emamarelo, nocentro, reverso dourado, tendo na esfera
central ainscrição "Ministério Público Brasileiro" eadata 1998, de
acordo comosdesenhos a serem publicados noBoletim deServiço
do Ministério Público daUnião.
Art. 5 o- Esta Portaria entra emvigor nadata desua publicação.
GERALDO BRTNDEIRO
s

(Of. El.n 714/98)

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 48.ODiretor poderá formar outras unidades colegiadas
internas, assim como constituir comitês para interação entre asunidades da estrutura organizacional do.Instituto. Poderá, ainda, criar
grupos detrabalho ecomissões especiais, em caráter permanenteou
transitório, para fins deestudos ouexecução deatividades específicas
de interesse doInstituto.
Art. 49.Oscasos omissoseasdúvidas surgidas na aplicação
do presente Regimento Interno serão solucionados pelo Diretor.
PORTARIA N- 4Q7,DE 18DENOVEMBRO DE1998
O Ministro deEstado daCiência e Tecnologia, nouso das
atribuições quelheconfere o art.2°do Decreto n°98.830, de15 de
janeiro de1990,resolve:
Art. I o Conceder autorização ao pesquisador MICHAEL
JEFFREY BALICK, norte-americana, doNew York Botanical Garden, EUA,para, sobaresponsabilidade doDrCLÁUDIO URBANO
BITTENCOURT PINHEIRO, da Empresa Maranhense de Pesquisa
Agropecuária - EMAPA, realizar coleta de espécimes botânicos e
dados etnobotânicos, no Estado do Maranhão, apartir de 01.12.98e
término previsto para 30.11.2000.
Art. 2 oAcoleta dematerial eseudestino ficam vinculadosa
estritaobservância das normas doDecreto n°98.830,de 15 dejaneiro
de 1990,edaPortaria n°55,de 14demarço de 1990.
Art. 3 oEsta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Tribunal deContas daUnião
INSTRUÇÃO NORMATIVA N s26,DE 18DENOVEMBRO DE 1998
Dá nova redação aoart.23eseu parágrafo
2 o daInstrução Normativa TCUn°12, de
24 de abril de 1996, que trata da apresentação, ao Tribunal, dosprocessos de tomada e prestação decontas deforma simplificada.
O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, nousode suas
atribuições constitucionais, legais e regimentais, e considerando os
princípios daracionalidade administrativa edaeconomia processual,
resolve:
Art. I oOcaput doart.23eseu§ 2°daInstrução Normativa
TCU n° 12,de24deabril de 1996, passam avigorar coma seguinte
redação:
"Art. 23Os processos detomada e prestação decontas das
unidades dequetratam os Capítulos I, U. e Dldeste Título serão
organizados de forma simplificada quando a despesa realizada no
exercício emreferência nãoultrapassar o limite anualmente fixado
pelo Tribunal.(NR)

JOSÉ ISRAEL VARGAS
PORTARIA N-408,DE 18DE NOVEMBRO DE1998
O Ministro deEstado daCiência e Tecnologia, nouso das
atribuições quelhe confere oart.2°do Decreto n°98.830, de15 de
janeiro de1990,resolve:
Art. I o Conceder autorização à pesquisadora ELLEN B.
BASSO, norte-americana, daUniversity ofArizona, EUA, para, soba
responsabilidade daDr*.a. BRUNA FRANCHETTO, daUniversidade
Federal doRiodeJaneiro'-UFRJ, realizar pesquisa sobre>as .mu-

§ 2°O limite aqueserefere ocaput deste artigo será fixado
pelo Tribunal, mediante Decisão Normativa, atéo final do respectivo
exercício financeiro, combase no total da despesa realizada pelo
órgão ouentidade noexercício aquesereferem ascontas.(NR)"
Art. 2°Esta Instrução Normativa entra em vigor nadatade
sua publicação.
HOMERO SANTOS
Presidente^do Tribunal

