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A disposição, terminologia e desenvolvimento do texto do Regimento Interno são 

padronizados conforme as disposições estatutárias vigentes, a fim de facilitar a sua 

elaboração, apresentação, publicação e divulgação. Os assuntos tratados no texto estão 

divididos em: títulos, capítulos, itens, subitens e incisos, quando necessários. Na 

sequência apresenta-se a disposição adotada para esta versão: 

a. Títulos 

1. NATUREZA E OBJETO 

2. PRINCIPIOS BASICOS DA ORGANIZAÇÃO 

3. ESTRUTURA ORGÂNICA 

4. ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO BÁSICA 

5. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

b. Capítulos 

Capítulo I - DIRETORIA EXECUTIVA (DIREX) 

Capítulo II – PRESIDÊNCIA (PRES) 

Capítulo III – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DIRAF) 

Capítulo IV - DIRETORIA DE OPERAÇÕES (DIROP) 

Nota: A itemização de cada título e capítulo segue sua classificação própria. 

 

 
1 - NATUREZA E OBJETO 

1.1 - A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A-TRENSURB, é uma sociedade 

anônima de economia mista, controlada pela União Federal, constituída mediante 

autorização do artigo 5º da Lei n.º 3.115, de 16 de março de 1957 e Decreto n.º 84.640, 

de 17 de abril de 1980, sendo regida por seu Estatuto Social, legislação aplicável as 

Sociedades Anônimas e pelo presente Regimento Interno. 

1.2 - A TRENSURB tem por objeto: 

a) planejamento, implantação e prestação de serviços de trens urbanos na Região 



Metropolitana de Porto Alegre; 

b) planejamento, implantação e operação de quaisquer equipamentos e sistemas de 

integração com o sistema de transporte ferroviário; 

c) planejamento e implantação de prédios conexos ao seu sistema de transporte 

ferroviário, permitida a participação de terceiros e respectiva exploração econômica, 

direta e indiretamente; e 

d) explorar economicamente a marca, a patente, a denominação, a insígnia, bem como 

todos e quaisquer recursos ou potenciais da sociedade, a exemplo do conhecimento 

tecnológico e administrativo, bens móveis ou imóveis, áreas, espaços, equipamentos, 

podendo prestar serviços a terceiros no âmbito do domínio da atividade, direta ou 

consorcialmente. 

 
2 - PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ORGANIZAÇÃO 

2.1 - No desenvolvimento e consecução de suas atividades, a Empresa observará a 

aplicação dos seguintes princípios básicos de ação administrativa, em todos os seus 

níveis, com o objetivo de obter maior proficiência nos serviços e integração entre suas 

unidades organizacionais: 

a – Planejamento: consubstanciado em planos, programas de trabalho e orçamento, 

programa anual e plurianual, permanentemente avaliados e atualizado, visando o 

aperfeiçoamento dos serviços metro-rodo-ferroviário na região geoeconômica sob sua 

jurisdição; 

b – Coordenação: interna, entre todos os níveis administrativos, objetivando eliminar 

dificuldades e gerar facilidades na execução dos planos e programas de trabalho e, 

externa, junto a órgãos públicos ou entidades privadas direta ou indiretamente ligadas aos 

interesses e as atividades da Empresa; 

c – Controle: em todos os níveis de execução, para verificação do cumprimento dos 

planos, programas de trabalho e orçamento-programa, bem como a fiel aplicação de 

recursos financeiros; 

d – Descentralização: interna, pela distinção clara do exercício de funções de direção 

superior e intermediária, assessoramento e execução, e, externa pela contratação, sempre 

que conveniente, de serviços técnicos ou especializados com entidades públicas ou 

empresas privadas de reconhecida reputação; 

e – Delegação de Competência: em todos os níveis de direção, com o objetivo de dar 

maior rapidez e flexibilidade à execução dos serviços da Empresa. 

2.2 - Serão estabelecidas sob a forma de sistemas as atividades de organização, pessoal, 

material, patrimônio, finanças, operação, manutenção, segurança, suprimento, assuntos 

jurídicos e serviços gerais, além de outras atividades auxiliares, relacionadas direta ou 

indiretamente aos órgãos da administração que, a critério da Diretoria Executiva, 

necessitem de sistematização. 



2.3 - A estrutura e detalhamento dos sistemas mencionados no subitem anterior serão 

estabelecidos através de normas reguladoras das atividades que lhes são pertinentes, 

organizadas sob a forma de coletânea, em manuais. 

2.4 - As unidades organizacionais incumbidas do exercício das atividades sistêmicas 

estarão sujeitas à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica 

imposta por cada sistema, sem prejuízo da subordinação ao órgão em cuja estrutura esteja 

integrada. 

2.5 - É dever, portanto, dos responsáveis pelas diversas unidades organizacionais 

componentes da estrutura, o que segue: 

a - Cumprir as normas que lhe são pertinentes e atuar de modo a imprimir o máximo 

rendimento na execução dos serviços; 

b - Requisitar pessoal e demais recursos aprovados pelo Conselho de Administração, 

necessários ao desenvolvimento de suas atividades; 

c - Manter as relações necessárias com as demais áreas da Empresa, para um adequado 

desenvolvimento de suas atribuições; 

d - Reportar dados e informações sobre as atividades desenvolvidas na área ao superior 

imediato; 

e - Manter o superior imediato informado sobre qualquer irregularidade existente na área; 

f - Executar outras atividades correlatas, pertinentes a sua área de atuação, que lhe forem 

determinadas. 

 
3 - ESTRUTURA ORGÂNICA 

3.1 - Administração Básica. 

A administração básica da TRENSURB, abrangente das funções da Alta 

Administração da Empresa, é constituída pelos seguintes órgãos: 

a - Assembleia Geral (AGE); 

b - Conselho Fiscal (CONFIS); 

c - Conselho de Administração (CONSAD); 

3.1.1 - O Conselho de Administração (CONSAD) tem sob sua supervisão direta o 

seguinte órgão: 

- Auditoria Interna (AUDIN); 

- Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD). 

3.2 - Administração Executiva 

A Administração Executiva da TRENSURB, abrangente das funções de linha e 

assessoramento da Empresa, é constituída pelos seguintes órgãos: 

a - Diretoria Executiva (DIREX); 



b - Presidência (PRES); 

c - Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF); 

d - Diretoria de Operações (DIROP). 

3.2.1 - A Diretoria Executiva (DIREX) é composta pelo Diretor-Presidente, Diretor de 

Administração e Finanças e Diretor de Operações. 

3.2.2 - A Presidência (PRES) tem sob sua supervisão direta os seguintes órgãos: 

a - de assessoramento geral: 

- Gabinete da Presidência (GAPRE), 

b - de comunicação: 

- Gerência de Comunicação Integrada (GECIN); 

c - assuntos jurídicos: 

- Gerência Jurídica (GEJUR); 

- Setor de Administração de Contratos (SEACO); 

d - de planejamento: 

- Gerência de Planejamento Corporativo (GEPLA), tem sob sua supervisão direta os 

seguintes órgãos: 

- Setor de Planejamento (SEPLA); 

- Setor de Responsabilidade Socioambiental (SERAM); 

e - de tecnologia da informação 

- Gerência de Informática (GEINF); 

f - de desenvolvimento e expansão: 

- Superintendência de Desenvolvimento e Expansão (SUDEX), tem sob sua supervisão 

direta os seguintes órgãos: 

- Gerência de Desenvolvimento de Engenharia (GEDEN) tem sob sua supervisão direta 

os seguintes setores: 

- Setor de Projetos e Obras Civis (SEPRO); 

- Setor de Planejamento e Projetos de Mobilidade Urbana (SEMOB); 

- Setor de Projetos de Sistemas e Inovação Tecnológica (SEITEC); 

- Centro de Desenvolvimento Operacional aplicado à Tecnologia Aeromóvel 

(CEDAER) 

- Coordenação de Desenvolvimento Operacional (CDO) 

- Coordenação de Desenvolvimento de Manutenção (CDM) 

- Coordenação de Desenvolvimento de Projetos, Estudos e Pesquisas (CDP) 



g – de desenvolvimento comercial 

- Superintendência de Desenvolvimento Comercial (SUDEC), tem sob sua supervisão 

direta o seguinte órgão: 

- Gerência Comercial (GECOM) tem sob sua supervisão direta os seguintes setores: 

- Setor Comercial (SEMERC); 

- Setor de Novos Negócios (SENOV); 

h - OUVIDORIA 

3.2.3 - A Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF) tem sob sua supervisão direta 

os seguintes órgãos: 

- Gerência de Recursos Humanos (GEREH); 

- Gerência de Suprimento e Apoio (GESUP); 

- Gerência de Orçamento e Finanças (GEORF); 

A Gerência de Recursos Humanos (GEREH) tem sob sua supervisão direta os seguintes 

setores: 

- Setor de Pessoal (SEPES); 

- Setor de Higiene e Segurança do Trabalho (SESET); 

- Setor de Seleção e Treinamento (SETRE). 

A Gerência de Suprimento e Apoio (GESUP) tem sob sua supervisão direta os seguintes 

setores: 

- Setor de Materiais (SEMAT); 

-Setor de Compras (SECOM); 

-Setor de Apoio (SEAPO). 

A Gerência de Orçamento e Finanças (GEORF) tem sob sua supervisão direta os 

seguintes setores: 

- Setor de Orçamento (SEORC); 

- Setor de Pagamentos e Receitas (SEPAR); 

- Setor de Contabilidade (SECOP) 

3.2.4 - A Diretoria de Operações (DIROP) tem sob sua supervisão direta os seguintes 

órgãos: 

- Gerência de Operações (GEOPE); 

- Gerência de Manutenção (GEMAN); 

- Gerência de Sistemas (GESIS); 

A Gerência de Operações (GEOPE) tem sob sua supervisão direta os seguintes setores: 

- Setor de Controle Operacional (SECOT); 



- Setor de Tráfego (SETRA): 

- Setor de Operação de Estações (SEOPE); 

A Gerência de Manutenção (GEMAN) tem sob sua supervisão direta os seguintes setores: 

- Setor de Oficina (SEOFI); 

- Setor de Via Permanente (SEVIP); 

- Setor de Manutenção Predial e Equipamentos (SEMAP). 

A Gerência de Sistemas (GESIS) tem sob sua supervisão direta os seguintes setores: 

- Setor de Sinalização (SESIN); 

- Setor de Energia (SENERG). 

 
4 - ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO BÁSICA 

4.1 - Assembleia Geral 

Órgão de deliberação superior da TRENSURB, representativo do corpo de acionistas da 

Sociedade, quando convocado, tem as atribuições definidas na Lei n.º 6.404, de 

15/12/1976 e no Estatuto Social, destacando-se: 

a - Eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho Fiscal e do Conselho 

de Administração; 

b - Fixar os honorários dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal; 

c - Reformar o Estatuto Social; 

d - Tomar, anualmente, as contas dos administradores, e deliberar sobre as demonstrações 

financeiras por eles apresentadas; 

e - Determinar a possibilidade de amortização de ações, criação de ações preferenciais de 

quaisquer tipos ou de conversão de ações preferenciais em ordinárias ou vice-versa 

obedecidas as prescrições legais pertinentes; 

f - Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Empresa no plano 

institucional e corporativo;, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e 

julgar-lhes as contas. 

4.2 - Conselho Fiscal - Compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes que 

todas funcionarão, em caráter permanente, tendo suas atividades e poderes fixados pela 

lei das Sociedades Anônimas e pelo Estatuto Social. O Conselho Fiscal é um órgão de 

fiscalização dos atos dos administradores e da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial da empresa, em funcionamento permanente. Ao Conselho Fiscal compete 

desempenhar as atribuições previstas no art. 163 da Lei n.º 6.404/76, no Estatuto Social, 

no Regimento Interno e nas demais normas que lhe são aplicáveis, dentre as quais 

destacam-se: 



a - Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres 

legais e estatutários; 

b - Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as 

informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação de assembleia 

geral; 

c - Opinar sobre as propostas dos órgãos de administração a serem submetidas à 

Assembleia Geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou 

bônus de subscrição, planos de investimentos ou orçamentos de capital, distribuição de 

dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; 

d - Denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem aos órgãos de administração, 

e, se estes não tomarem as providências para a proteção dos interesses da empresa, à 

Assembleia Geral, e sugerir providências úteis à empresa; 

e - Convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem por 

mais de um mês essa convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos 

graves ou urgentes, incluindo na agenda das Assembleias as matérias que considerarem 

necessárias; 

f - Analisar, ao menos trimestralmente, os balancetes e demais demonstrações financeiras 

elaboradas periodicamente pela empresa; 

g - Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; 

h - Deliberar sobre o seu próprio regimento interno; 

i - Assistir, quando convocado, às reuniões do Conselho de Administração ou Diretoria 

Executiva em que se deliberar sobre os assuntos em que devam opinar (itensb, c e g); 

j - Comparecer ou fazer-se representar por um dos seus membros, ao menos, às reuniões 

da Assembleia Geral, respondendo aos pedidos de informações formulados pelos 

acionistas; 

l - Fornecer aos acionistas, ou grupo de acionistas que representam, no mínimo 5% (cinco 

por cento) do capital social, sempre que solicitadas, informações sobre matérias de sua 

competência; 

m - Solicitar à empresa a designação de um secretário e seu substituto eventual; 

n - Se a empresa não tiver auditores independentes, solicitar que seja iniciado de imediato 

processo de licitação, observada a legislação pertinente, visando sua contratação, a fim 

de propiciar ao Conselho melhor possibilidade de desempenhar suas funções; 

o - Apreciar e acompanhar a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna; 

p - Solicitar ao órgão de Auditoria Interna a remessa dos relatórios produzidos sobre os 

atos e fatos da administração da empresa; 

q - Praticar outros atos de sua competência, fixados na legislação em vigor; 

r - Exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais 

que a regulam. 



4.3 - Conselho de Administração - O Conselho de Administração é o órgão de gestão 

superior da Sociedade sob a forma de colegiado, convocado para tomada de decisões, 

relacionadas com as políticas e diretrizes da Empresa, aprovação do planejamento global 

a ser adotado para consecução dos seus objetivos, além do controle dos resultados globais, 

competindo-lhe: 

a - Exercer as funções de administração superior com base nos poderes que a lei e o 

Estatuto Social lhe conferem, para assegurar o eficiente funcionamento da Sociedade; 

b - Cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável à sociedade, o Estatuto Social e as 

deliberações da Assembleia Geral; 

c - Fixar a orientação geral dos negócios da sociedade e os seus objetivos globais; 

d - Eleger e destituir os Diretores da Sociedade e fixar-lhes as atribuições, observando o 

que a respeito dispuser o Estatuto Social; 

e - Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da 

Sociedade, solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração 

e quaisquer outros atos; 

f - Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou no caso do art. 132 da Lei 

n.º 6.404, de 15/12/76; 

g - Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria Executiva; 

h - Aprovar e alterar, mediante proposta do Diretor-Presidente, as políticas, diretrizes, 

planos, programas e orçamentos plurianuais e anuais da Sociedade; 

i - Deliberar sobre o aumento do capital até o limite autorizado no parágrafo 1º do art. 5º 

do Estatuto Social; 

j - Aprovar, mediante proposta do Diretor-Presidente, a organização geral da Sociedade, 

dotando-a da estrutura que for mais adequada à consecução dos objetivos sociais; 

l - Aprovar, mediante proposta do Diretor-Presidente, o Regimento Interno e os 

regulamentos da Sociedade; 

m - Aprovar, mediante proposta do Diretor-Presidente, os quadros, os níveis salariais, as 

normas e o regulamento do pessoal da Sociedade, indicando os seus direitos e obrigações; 

n - Aprovar, mediante proposta do Diretor-Presidente, as normas gerais para a aquisição 

e alienação de materiais, equipamentos e outros bens da Sociedade, disciplinando, 

inclusive, a baixa e destino dos inservíveis; 

o - Autorizar a alienação, onerosa ou gratuita, de bens da Sociedade; 

p - Autorizar a constituição de ônus sobre os bens da Sociedade, na forma estabelecida 

no Estatuto Social; 

q - Aprovar a realização de operações de crédito e a celebração de contratos de 

financiamento, no país ou no exterior, assim como a concessão de avais ou fianças, e 

prática de atos que importem em renúncia, transação ou compromisso arbitral, atendidas 

previamente às determinações do Estatuto Social; 



r - Autorizar, mediante proposta do Diretor-Presidente, a criação e a extinção de 

representações, agências, escritórios ou quaisquer outras dependências, na região 

metropolitana de Porto Alegre; 

s - Propor à Assembleia Geral alterações estatutárias, aumento ou diminuição do capital, 

a liquidação da Sociedade, sua transformação, incorporação, fusão ou cisão, obedecida a 

legislação pertinente; 

t - Designar ou dispensar, por proposta da Diretoria Executiva, o chefe da Auditoria 

Interna da sociedade; 

u - Decidir sobre os casos omissos no Estatuto Social; 

v - Acompanhar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, e, em sessão 

executiva, sem a Presença do Diretor-Presidente da Sociedade, aprovar o Plano Anual de 

Atividades de Auditoria Interna e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna. 

4.3.1 - Atribuições da Auditoria Interna (AUDIN): 

a - Examinar o cumprimento das legislações fiscais, previdenciárias, trabalhistas, 

societárias e todas aquelas que envolvam as sociedades de economia mista, bem como o 

cumprimento das Normas de Procedimentos Gerais instituídas pela Empresa; 

b - Verificar a execução do orçamento da entidade, visando comprovar a conformidade 

da execução com os limites e destinações estabelecidas na legislação pertinente; 

c - Verificar o desempenho da gestão da entidade, visando comprovar a legalidade e a 

legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, à eficiência da 

gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas 

administrativos operacionais; 

d - Orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto aos princípios e às normas 

de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas; 

e - Examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da entidade e 

tomadas de contas especiais; 

f - Acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos/unidades do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal e do TCU; 

g - Elaborar e Executar o Plano Anual de Atividades de Auditoria, aprovado pelo 

Conselho de Administração bem como o Relatório Anual de Atividades da Auditoria 

Interna, a serem encaminhadas ao órgão ou à unidade de controle interno a que estiver 

jurisdicionado, para efeito de integração das ações de controle, nos prazos estabelecidos 

na Instrução Normativa CGU e sem a presença do Diretor Presidente conforme 

estabelecido pela Resolução 03 da CGPAR; 

h - Testar a consistência dos atos de aposentadoria, pensão, admissão de pessoal; 

i - Verificar se os atos e fatos dos dirigentes estão em conformidade com as políticas, 

planos e diretrizes estabelecidas na empresa; 



j - Comunicar os resultados dos trabalhos de auditoria ao Presidente do Conselho de 

Administração, ao Conselho Fiscal e a Secretaria de Controle Interno, e certificar-se que 

foram tomadas as providências a respeito de suas observações e recomendações; 

k - Assessorar o Conselho Fiscal e atender aos órgãos de controle externos, quando das 

suas atuações junto à TRENSURB; 

l - Assessorar ao Presidente do Conselho de Administração e o Diretor-Presidente da 

Empresa quando solicitado. 

4.3.2 - Atribuições do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD): 

a - Estabelecer as regras operacionais e plano de trabalho para seu funcionamento e 

submetê‐las, bem como as respectivas alterações, à aprovação do Conselho de 

Administração; 

b - Supervisionar as atividades dos auditores independentes e avaliar a sua independência, a 

qualidadedosserviçosprestadoseaadequação detais serviços às necessidades da empresa; 

c - Supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna 

e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa; 

d - Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das 
demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa. 

e - Avaliar a efetividade dos sistemas de controle interno; 

f - Avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação 

do cumprimento dos dispositivos legais e normativos aplicáveis, além de regulamentos e 

códigos internos; 

g - Opinar sobre a contratação e destituição da entidade a ser contratada para prestação dos 

serviços de auditoria independente; 

h - Avaliar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), o Relatório Anual 

de Atividades da Auditoria Interna (RAINT), o orçamento e as propostas de fixação das 

atribuições e de regulamentação do funcionamento da Auditoria Interna; 

i - Avaliaremonitorarasexposiçõesderiscodaempresa,naformadaLei 13.303/2016; 

j - Recomendar a correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos 

identificados no âmbito de suas atribuições; 

k - Avaliar o cumprimento, pela Diretoria Executiva, das recomendações feitas pelo COAUD 

e pelos auditores independentes ou internos; 

l - Avaliar relatórios destinados ao Conselho de Administração que tratem dos sistemas de 

controle interno; 

m -Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, 

bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelas entidades fechadas 

de previdência complementar patrocinadas pela empresa; 

n - Estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca do 

descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à empresa, além de 

regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para 

proteção do prestador da informação, como anonimato e garantia da confidencialidade; 



o - Comunicar ao Conselho de Administração a existência ou as evidências de erro ou fraude 

representadas por: 

I - Inobservância de normas legais e regulamentares que coloquem em risco a continuidade da 

instituição; 

II - Fraudes de qualquer valor perpetradas por dirigentes estatutários da Instituição; 

III - Fraudes relevantes perpetradas por funcionários da instituição ou terceiros 

IV - Erros que resultem em incorreções relevantes nas demonstrações contábeis da 

instituição. 

p - Avaliar os relatórios relativos às atividades da Ouvidoria; 

q - Acompanhar os trabalhos de fairness opinion contratados por demanda do Conselho 

de Administração, de modo a assegurar que estejam aderentes às melhores práticas; 

r - Avaliar e monitorar a adequação das transações com partes relacionadas, na forma da 

lei 13.303/2016; e 

s - Avaliar a adequação das metas e indicadores do planejamento estratégico proposto, 

bem como acompanhar o seu desempenho. 

t - Os membros do COAUD terão total independência no Exercício de suas atribuições, 

devendo manter sob caráter de confidencialidade as informações recebidas. 

 
5 - COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA 

5.1 - Os capítulos apresentados a seguir demonstram competência e atribuições dos 

órgãos da Administração Executiva da TRENSURB, bem como a série de níveis de 

autoridade do organograma estabelecido, os quais possibilitam o desenvolvimento das 

várias funções na Empresa. 

 
6 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 - O pessoal da TRENSURB será contratado, sob o regime da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), mediante aprovação em Concurso Público. 

6.2 - As contratações de pessoal atenderão a existência de vagas na categoria funcional a 

que se refere e ao Sistema de Remuneração e Desenvolvimento vigente. 

6.3 - Os cargos necessários ao funcionamento da TRENSURB serão objeto de descrição 

e classificação, em que fique evidenciado o conjunto de requisitos exigidos para sua 

ocupação e as tarefas típicas atribuídas, bem como valores salariais correspondentes. 

6.4 - As funções comissionadas da Empresa, bem como as atribuições que lhe são 

pertinentes serão definidas no Sistema de Remuneração e Desenvolvimento (SIRD), 

sendo consideradas de confiança da administração e reguladas, para todos os fins, pelo 

parágrafo único do art. n.º 468 da CLT. 

6.5 - O Diretor-Presidente da TRENSURB poderá solicitar o concurso de servidores 

públicos, civis e militares, através de gestão junto aos órgãos públicos, observada a 

legislação em vigor. 



6.6 - Os servidores públicos colocados à disposição da TRENSURB deverão atender a 

todos os requisitos exigidos para o exercício do cargo que irão ocupar na Empresa. 

6.7 - A TRENSURB poderá prestar serviços à terceiros, através de consultoria, tais como 

informática, de oficinas, bilheterias e outros, mediante convênios e/ou remuneração. 

 
7 - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

7.1 - A estrutura orgânica da TRENSURB é representada graficamente na forma do 

organograma em anexo, demonstrados os níveis de subordinação. 

7.2 - A criação, transformação, ampliação, fusão ou extinção de qualquer unidade 

organizacional desta estrutura, far-se-á com base em parecer técnico da Diretoria 

Executiva e mediante aprovação do Conselho de Administração, observados os seguintes 

requisitos: 

a - a impossibilidade ou inconveniência de atribuição dos encargos, pelo seu volume ou 

natureza, a unidade já existente; 

b - a existência de cargos disponíveis; 

c - a existência de recursos orçamentários. 

7.3 - Em consonância com o disposto no item 2 do presente Regimento Interno 

(Princípios Básicos da Organização), o processo decisório será exercido 

descentralizadamente, visando localizar a competência decisória final mais próxima 

possível, do ponto de vista hierárquico-funcional, do fato ou ato que demande decisão. 

7.4 - O processo decisório pressupõe o exercício de competência originária, prevista neste 

Regimento Interno, ou de competência delegada. 

7.5 - Objetivando a supressão de instâncias ou controle que se revelem desnecessários, 

onerosos ou impeditivos de decisão rápida nos assuntos que lhe são afetos, a TRENSURB 

avaliará permanentemente seus métodos e rotinas de trabalho, de modo a obter melhor 

rendimento dos diversos setores. 

7.6 - Fica vedado o uso de siglas ou denominações estranhas às estabelecidas no presente 

Regimento Interno. 

7.7 - Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos pelo Conselho de 

Administração (CONSAD). 

 
 

CAPÍTULO I 

1 - COMPETÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA (DIREX) 

1.1 - A Diretoria Executiva é composta de 3 (três) membros, a saber: 

Um Diretor-Presidente e dois Diretores. É o órgão de gestão executiva da 

administração geral da Sociedade, também sob forma de colegiado, convocado para 

tomadas de decisões de caráter gerencial, em conformidade com a orientação geral dos 



negócios e os objetivos globais fixados pelo Conselho de Administração, competindo-lhe 

ainda: 

a - Exercer os poderes e as atribuições que a lei e o Estatuto Social lhe conferem para a 

administração geral e a gestão das atividades da sociedade; 

b - Propor ao Conselho de Administração, através do Diretor-Presidente, as políticas, 

diretrizes, planos, programas e orçamentos plurianuais e anuais, da Sociedade, bem como 

suas alterações; 

c - Propor ao Conselho de Administração, através do Diretor-Presidente, a organização 

geral da sociedade, dotando-a da estrutura que for mais adequada à consecução dos 

objetivos sociais; 

d - Propor ao Conselho de Administração, através do Diretor-Presidente, o Regimento 

Interno e os regulamentos da sociedade; 

e - Aprovar as demonstrações financeiras e patrimoniais que devam ser submetidas à 

Assembleia Geral, através do Conselho de Administração; 

f - Propor ao Conselho de Administração, através do Diretor-Presidente, os quadros, os 

níveis salariais e o regulamento do pessoal da Sociedade, indicando os seus direitos e 

obrigações; 

g - Propor ao Conselho de Administração, através do Diretor-Presidente, a realização de 

operações de crédito e a celebração de contratos de financiamento, no país ou no exterior, 

assim como, a concessão de avais ou fianças, e a prática de atos que importem em 

renúncia, transação ou compromisso arbitral; 

h - Deliberar sobre a fixação ou revisão de tarifas e aprovar seu encaminhamento; 

i - Decidir sobre todos os assuntos que devam ser por ela submetidos ao Conselho de 

Administração, ouvido o Conselho Fiscal, quando for o caso; 

j - Deliberar sobre os assuntos que lhe submeta o Diretor-Presidente ou, por intermédio 

deste, qualquer Diretor; 

l - Mudar o endereço da sede social na cidade de Porto Alegre. 

1.2 - A particularização e detalhamento do funcionamento, constituição, composição e 

competência da Diretoria Executiva, estão definidos no Estatuto Social da TRENSURB. 

1.3 - A Presidência, a Diretoria de Administração e Finanças, a Diretoria de Operações e 

a Superintendência de Desenvolvimento e Expansão, terão cada uma sua secretaria com 

as seguintes atribuições: 

a - Executar serviços de datilografia em máquinas ou em terminais de computação, 

segundo as normas estabelecidas para esta atividade; 

b - Executar os serviços de recebimento e envio de fax, quando solicitado; 

c - Executar os serviços de recebimento, triagem e encaminhamento da correspondência 

dirigida ao Diretor e seus Assessores; 



d - Encaminhar, para expedição, a correspondência da Diretoria e de seus Assessores; 

e - Manter organizado o arquivo de documentos da Diretoria; 

f - Organizar a agenda de compromissos do Diretor e de seus Assessores; 

g - Requisitar material de expediente, responsabilizando-se pela sua guarda, controle e 

distribuição interna; 

h - Executar outras tarefas de apoio administrativo, que lhe forem determinadas. 

CAPÍTULO II 

1 - COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA (PRES) E ATRIBUIÇÕES DO 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA (GAPRE), DA GERÊNCIA JURÍDICA (GEJUR), 

DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS (SEACO), DA 

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO CORPORATIVO (GEPLA), DO SETOR DE 

PLANEJAMENTO (SEPLA), DO SETOR DE RESPONSABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL (SERAM), DA GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA (GECIN), DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA (GEINF), DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO (SUDEX), DA 

GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE ENGENHARIA (GEDEN), DO 

SETOR DE PROJETOS E OBRAS CIVIS (SEPRO), DO SETOR DE 

PLANEJAMENTO E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA (SEMOB), DO 

SETOR DE PROJETOS DE SISTEMAS E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

(SEITEC), DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL 

APLICADO À TECNOLOGIA AEROMOVEL (CEDAER), DA COORDENAÇÃO 

DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CDO), DA COORDENAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DE MANUTENÇÃO (CDM), DA COORDENAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS (CDP), DA 

SUPEREINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL (SUDEC), 

DA GERENCIA COMERCIAL (GECOM), DO SETOR COMERCIAL 

(SEMERC), DO SETOR DE NOVOS NEGÓCIOS (SENOV). 

1.1 - Compete à Presidência (PRES): 

a - Exercer a direção geral da Sociedade e controle geral de suas atividades; 

b - Propor ao Conselho de Administração os objetivos globais, as políticas, diretrizes, 

planos, programas e orçamentos plurianuais e anuais, e bem como, a estrutura básica da 

Sociedade; 

c - Coordenar as atividades dos membros da Diretoria Executiva; 

d - Presidir as Assembleias Gerais; 

e - Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

f - Admitir, promover, transferir, punir e dispensar empregados, conceder-lhes férias e 

licenças, e praticar quaisquer atos referentes à administração de pessoal da sociedade, 

podendo delegar tais atribuições a outro Diretor; 



g - Conceder férias e licenças aos membros da Diretoria Executiva, se pertencerem ao 

quadro funcional da Empresa; 

h - Designar os substitutos dos membros da Diretoria Executiva; 

i - Nomear e exonerar ocupantes de cargos de confiança da Empresa; 

j - Criar e extinguir a Comissão Permanente de Licitações com atribuições definidas em 

documento próprio, de acordo com legislação vigente, bem como nomear e exonerar os 

respectivos membros; 

l - Criar e extinguir grupos de trabalho ou comissões e designar os seus integrantes; 

m - Homologar os processos de licitação, podendo delegar tais atribuições a outro 

membro da DIREX, até o limite de valor estabelecido em Lei para a modalidade Convite; 

n - Representar a Sociedade, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, podendo 

constituir procuradores ¨ad judicia¨ ou ¨ad negotia¨ e designar prepostos; 

o - Representar a Empresa junto a organismos externos ou delegar tal competência; 

p - Assinar, em conjunto com outro membro da Diretoria Executiva, os atos e contratos 

que obriguem a TRENSURB ou exonerem terceiros de responsabilidade para com ela, 

podendo delegar tais atribuições a outro membro da Diretoria Executiva ou constituir 

procurador; 

q - Movimentar, em conjunto com outro membro da Diretoria Executiva as contas 

bancárias da Sociedade, podendo delegar tais atribuições a outro membro da Diretoria 

Executiva ou constituir procurador; 

r - Baixar as Resoluções da Diretoria Executiva e da Presidência; 

s - Exercer as atribuições não previstas neste Regimento e que forem fixadas ou delegadas 

pelo Conselho de Administração, necessárias à plena consecução dos objetivos e metas 

da TRENSURB, sendo-lhe facultada a delegação de competência de todos os níveis de 

direção; 

1.1.1 - A competência da Presidência está definida no Estatuto Social da TRENSURB. 

1.2 - Atribuições do Gabinete da Presidência (GAPRE): 

a - Assessorar o Diretor-Presidente na análise dos programas de trabalho, planos anuais e 

plurianuais, recomendando ou propondo soluções e medidas práticas a fim de permitir o 

melhor desenvolvimento dos mesmos; 

b - Manter-se atualizado quanto aos índices e valores monetários apurados nas diferentes 

atividades da Empresa, com o objetivo de prestar assessoramento ao 

Diretor-Presidente nas tomadas de decisões; 

c - Dar suporte técnico, sempre que solicitado, ao Diretor-Presidente sobre assuntos das 

diferentes áreas da Empresa; 

d - Dar suporte as atividades da área visando agilizar a administração do expediente e 

proceder aos encaminhamentos à diversidade de processos; 



e - Colaborar com todos os setores da Empresa, através do Diretor-Presidente, nas 

atividades de organização; 

f - Supervisionar os trabalhos da Secretaria e do serviço de apoio do Gabinete da 

Presidência; 

g - Elaborar, disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações 

junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

1.3 - Atribuições da Gerência Jurídica (GEJUR): 

a - Formular juntamente com a chefia imediata os programas de trabalho do Setor de 

Administração de Contratos; 

b - Representar a TRENSURB, em juízo ou fora dele, em todas as ações em que a mesma 

seja autora, ré ou por qualquer outra forma interessada; 

c - Colaborar com todos os setores da Empresa em questões de ordem jurídica, 

principalmente na elaboração de convênios, contratos, termos e editais de concorrência; 

d - Preparar escrituras públicas ou particulares de interesse da Empresa; 

e - Proceder estudos, pesquisas, coleta e arquivamento de toda a legislação de interesse 

da Empresa; 

f - Fornecer interpretação legal para todos os assuntos jurídicos que envolvam interesse 

da Empresa; 

g - Defender os interesses da Empresa em todas as negociações que envolvam contratos 

e quaisquer outros documentos de ordem legal; 

h - Assistir a Diretoria no atendimento aos poderes públicos, relativamente a requisições 

de informações ou providências que envolvam matéria jurídica; 

i - Elaborar pareceres jurídicos sobre assuntos de interesse da TRENSURB; 

j - Estudar e recomendar medidas acauteladoras em todos os casos de conhecimento 

prévio do jurídico ou quando a ele for informado, que possam dar origem a litígio judicial; 

l - Realizar estudos e executar outros trabalhos de natureza jurídica, determinados pelo 

Diretor-Presidente. 

m - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados, referentes à sua 

área de atuação, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

n - Elaborar, disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações 

junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

1.3.1 Atribuições do Setor de Administração de Contratos (SEACO): 

a - Efetuar o controle dos contratos; 

b - Revisar os editais e contratos, especialmente as cláusulas financeiras relativas a 

pagamentos, prazos, reajustes, garantias contratuais, sanções e outras; 



c - Orientar e assessorar os gestores quanto aos projetos básicos, controles e obrigações 

contratuais; 

d - Examinar a fazer constar nos editais e contratos, obrigações à contratada que 

possibilite a Empresa verificar o cumprimento da legislação, quando se tratar de contrato 

de serviços; 

e - Exigir documentação que comprove o efetivo pagamento salarial e encargos sociais, 

quando a contratação envolver mão-de-obra; 

f - Requerer da contratada a apresentação e manutenção de garantias quando previstas em 

contrato; 

g - Calcular os reajustes quando previstos em contrato; 

h- Acompanhar a legislação em todos os aspectos de interferências no gerenciamento dos 

contratos; 

i - Solicitar análises e instruções através de pareceres técnicos e jurídicos sobre assuntos 

relacionados com as atividades da gestão de contratos; 

j - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.4 - Atribuições da Gerência de Comunicação Integrada (GECIN) 

a - Definir estratégias de comunicação da Empresa no plano institucional e corporativo; 

b - Assegurar que toda a comunicação da Empresa seja feita de acordo com o público a 

que se destina, tanto na linguagem como nos meios utilizados; 

c - Acompanhar as ações da Empresa junto à sociedade em geral, mantendo a Diretoria 

informada sobre todas as atividades; 

d - Orientar, coordenar e integrar as diferentes atividades de comunicação da Empresa, 

buscando otimizar e aperfeiçoar o conjunto dos esforços praticados; 

e - Elaborar o Plano Anual de Comunicação, através de um planejamento integrado, 

contatando todas as áreas e pessoas que, de alguma forma, possuam interface com o tema; 

f - Assessorar a Diretoria Executiva nas relações da Empresa com seus diversos 

segmentos de público, objetivando a manutenção, potencialização e abertura de canais de 

comunicação com esses segmentos, acompanhando-as quando convocados em 

entrevistas, pronunciamentos e audiências; 

g - Diagnosticar, analisar, planejar, coordenar, executar e avaliar resultados de ações de 

comunicação social da Empresa (plano, programas, projetos e campanhas), de acordo 

com a orientação da legislação vigente e instruções normativas decorrentes; 

h - Planejar, coordenar, executar e avaliar os eventos internos e externos à empresa, 

zelando pelo fiel cumprimento das normas relativas ao cerimonial e protocolo; 

i - Elaborar a edição, criação e editoração de textos, peças gráficas, mensagens e demais 

instrumentos de comunicação social - institucional, publicitária e de imprensa - de acordo 



com o Plano Anual de Comunicação, em apoio as demais Unidades Organizacionais e/ou 

diante das situações específicas, as quais envolvam a imagem da Empresa e/ou de seus 

acionistas; 

i - Manter atualizados o cadastro de autoridades, arquivo fotográfico e matérias de 

imprensa (gráfica e eletrônica); 

j - Assessorar, coordenar e publicar as matérias legais de acordo com a legislação em 

vigor, especialmente no que se refere ao cumprimento dos prazos de publicação; 

k - Emitir pareceres técnicos referentes aos assuntos de comunicação social; 

l - Realizar as demais atividades pertinentes a sua área e especialidade de atuação 

profissional, incluindo a gestão de contratos e serviços de terceiros; 

m - Propor e participar da definição de estratégias de comunicação; 

1.5 - Atribuições da Gerência de Planejamento Corporativo (GEPLA) 

a - Formular juntamente com a chefia imediata os programas de trabalho do Setor de 

Planejamento e do Setor de Responsabilidade Socioambiental; 

b - Dirigir, controlar, supervisionar e assessorar no planejamento da Empresa; 

c – Assessorar e supervisionar o planejamento empresarial, especificamente projetos, 

programas de trabalho, planos anuais recomendando ou propondo soluções e medidas 

práticas afim de permitir o melhor desenvolvimento dos mesmos; 

d – Apoiar o Setor de Planejamento no assessoramento às unidades organizacionais na 

elaboração e monitoramento do seu planejamento estratégico específico; 

e - Acompanhar as ações da Empresa, campanhas sociais e programas educativos junto à 

comunidade, mantendo a Diretoria informada sobre todas as atividades. 

f - Propor à Presidência a realização de estudos especiais que visem o aumento da 

produtividade, maior racionalização dos processos de trabalho e otimização das 

atividades gerais da Empresa; 

g - Desenvolver estudos permanentes visando à tomada de decisões, elaboração de planos 

de ação e alocação de recursos; 

h - Revisar diretrizes, metas e procedimentos propondo à Presidência reajustamentos e 

implementações para assegurar permanente eficiência no desempenho das atividades; 

i – Analisar em conjunto com o Setor de Planejamento os índices estatísticos e de custos 

apurados, referentes a operação, manutenção e administração da Empresa com o objetivo 

de fornecer subsídios à Diretoria Executiva; 

j - Assessorar a Presidência na formulação dos relatórios mensais e anuais das diferentes 

áreas de atuação da Empresa; 

k - Acompanhar os planos de ação estabelecidos para atingimento dos objetivos 

estratégicos, afim de assegurar o desenvolvimento do Planejamento Estratégico; 



l - Promover intercâmbio de experiências nas áreas afetas às atividades de planejamento 

e gestão com empresas da esfera governamental e entidades privadas, objetivando desta 

forma que a Empresa esteja utilizando as melhores técnicas e métodos na consecução de 

seus objetivos; 

m - Realizar estudos sobre Satisfação e perfil dos usuários bem como outras pesquisas 

sobre assuntos de interesse da área; 

n - Levantar dados que possibilitem o desenvolvimento econômico da Empresa; 

o – Coordenar o planejamento do Processo de Prestação de Contas; 

p – Coordenar a elaboração do Relatório de Gestão Anual e do Relatório de 

Administração; 

q - Prestar assessoria às outras unidades organizacionais; 

r – Assessorar as áreas na elaboração, revisão e adequação das normas de procedimento 

geral, com o objetivo de facilitar o entendimento e cumprimento das determinações 

superiores; 

s – Assessorar na normatização dos procedimentos e apensar manuais de unidade 

organizacional necessários para a organização da Empresa, bem como, definir programas 

de trabalho com o objetivo de reavaliar todas as Normas de Procedimento Geral e 

Manuais existentes; 

t - Executar atividades de reestruturação organizacional da Empresa; 

u - Elaborar estudos e coordenar ações em conjunto com as demais Unidades 

Organizacionais com vistas à implantação da gestão de processos e da gestão da 

qualidade; 

v – Acompanhar e supervisionar o gerenciamento de projetos e enviar para aprovação em 

Diretoria Executiva; 

x - Subsidiar a Diretoria Executiva para a tomada de decisão acerca do andamento dos 

projetos; 

w – Supervisionar a coleta de dados do ambiente externo de forma a disponibilizá-los em 

tempo apropriado às discussões estratégicas de médio e longo prazos, como por exemplo, 

as análises econômicas de transporte, políticas e de marketing que podem influenciar 

cenários complexos, nos quais está inserida a Empresa; 

z - Coordenar a elaboração e revisão do Plano Plurianual (PPA) em consonância com as 

diretrizes do Planejamento Estratégico; 

aa - Elaborar, disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações 

junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

1.5.1 - Atribuições do Setor de Planejamento (SEPLA) 

a - Efetuar pesquisas sobre assuntos de interesse da área; 



b - Executar o planejamento empresarial, supervisionando ou elaborando diretamente 

projetos, programas de trabalho, planos anuais recomendando ou propondo soluções, 

medidas práticas e estabelecendo o método de divulgação das respectivas estratégias; 

c - Assessorar as unidades organizacionais na elaboração e monitoramento do seu 

planejamento estratégico específico; 

d - Coletar, analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos e de custos 

apurados, bem como suas respectivas metas, relacionados as áreas de operação, 

manutenção e administração da Empresa com o objetivo de fornecer subsídios à Diretoria 

Executiva; 

e – Acompanhar e avaliar os planos de ação estabelecidos, afim de assegurar o 

desenvolvimento do Planejamento Estratégico e Plano de Negócios; 

f – Estimular, propor e posteriormente acompanhar um sistema de análise de dados 

relativos a qualidade, produtividade e outros, em toda a empresa, de forma a tornar mais 

rápido e objetivo o sistema de tomada de decisões; 

g - Assessorar na elaboração dos relatórios anuais, com os dados obtidos das diferentes 

áreas da Empresa; 

h – Organizar, sistematizar, analisar e divulgar todas as informações gerenciais da 

Empresa, tais como relatórios mensais e anuais, indicadores de desempenho, indicadores 

de acompanhamento do planejamento estratégico e outras informações afins, através de 

um sistema de informações gerenciais corporativo; 

i - Desenvolver a modelagem dos dados de forma a permitir a análise dos dados, a emissão 

de pareceres sobre sua evolução, a projeção com vistas a tomada de decisão 

consubstanciando-as em relatórios; 

j - Coletar dados do ambiente externo de forma a disponibilizá-los em tempo apropriado 

às discussões estratégicas de médio e longo prazos que podem influenciar cenários 

complexos, nos quais está inserida a Empresa; 

k – Receber as demandas de novos projetos e organizá-las para aprovação em 

Diretoria Executiva; 

l – Acompanhar e monitorar os itens de cronograma, escopo e custo; 

m – Implantar e manter atualizado o sistema de aprovação, monitoramento e base de 

informações acerca dos Programas e projetos da Empresa; 

n - Auxiliar os coordenadores de projetos e suas equipes na implementação dos princípios, 

práticas, treinamentos, metodologias, ferramentas e técnicas de gerenciamento de 

projetos utilizados na empresa; 

o - Alinhar os projetos ao Planejamento Estratégico da empresa, analisando e comparando 

os projetos previstos com a previsão e execução Orçamentária. 

p - Propor à Gerência, a realização de estudos especiais com a finalidade de coletar 

informações internas e externas a Empresa, para fundamentar estudos que visem o 



aumento da produtividade, racionalizar procedimentos e otimizar as atividades gerais da 

Empresa; 

q - Monitorar e atualizar as ações do Plano Plurianual em conformidade com os dados 

físico-financeiros, bem como elaborar recomendações para o alinhamento aos objetivos 

dos programas e ações; 

r - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.5.2 Atribuições do Setor de Responsabilidade Socioambiental (SERAM) 

a - Estudar, avaliar e implementar mecanismos de comunicação com os usuários e 

comunidades interessadas, verificando seus anseios e reclamações; 

b - Manter a empresa permanentemente informada sobre as necessidades comunitárias, 

para adequar seus planos, programas e serviços ofertados; 

c - Organizar os usuários de forma representativa, para que possam transmitir suas 

opiniões junto à Empresa sobre as decisões que lhes afetam diretamente; 

d - Elaborar estudos e desenvolver ações afinadas com os interesses da Empresa, junto às 

Comunidades envolvidas; 

e – Elaborar e organizar campanhas sociais que integram Comunidades e Empresa, bem 

como programas educativos que abranjam as questões sociais e ambientais tanto para o 

público interno quanto para o externo; 

f – Promover ações de sensibilização (palestras, cursos, debates, seminários) voltados à 

gestão social e ambiental; 

g – Propor a Diretoria Executiva a política social e a política ambiental, promovendo sua 

divulgação interna e externa; 

h – Promover ações que busquem a sustentabilidade social e ambiental; 

i – Estabelecer metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da 

sociedade através de ações socioambientais que envolvam Comunidades e Empresa; 

j – Elaborar e promover projetos voltados à prática de uma Gestão de Responsabilidade 

Socioambiental integrando-os às estratégias organizacionais; 

k - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.6 - Atribuições da Gerência de Informática (GEINF): 

a - Propor um Plano Diretor de Informática, abrangendo e integrando todas as áreas que 

compõem a estrutura organizacional da Empresa; 

b - Promover a cultura de segurança da informação através dos seguintes procedimentos: 

I. Acompanhar as investigações e as avaliações dos danos decorrentes de quebras de 

segurança; 

II. Propor recursos necessários às ações de segurança da informação; 



III. Realizar e acompanhar estudos e novas tecnologias, quanto a possíveis impactos na 

segurança da informação; 

IV. Propor novas normas e atualizações relativas à Segurança da Informação, sempre que 

necessário; 

V. Coordenar a Gestão de Riscos de Segurança da Informação; 

VI. Coordenar a instituição, implementação e manutenção da infraestrutura necessária às 

equipes que cuidarão dos incidentes relacionados à Segurança da Informação; 

VII. Prover os meios necessários para a capacitação e o aperfeiçoamento técnico das 

equipes que cuidarão dos incidentes relacionados à Segurança da Informação; 

VIII. Implementação dos Termos de Responsabilidade e procedimentos relativos ao uso 

dos recursos, em conformidade com as orientações contidas nas Normas 

Complementares. 

IX. Manter atualizada a política de segurança da informação e seus documentos 

acessórios, de acordo com a periodicidade determinada em cada documento; 

X. Sugerir convite ou contratação de profissionais externos à TRENSURB, de relevante 

importância na área de segurança da informação, para auxílio em questões que assim o 

exijam, sob a condição de confidencialidade; 

XI. Propor ações de treinamento e atualização necessárias; 

XII. Dar resposta a qualquer incidente de segurança de Tecnologia da Informação - TI no 

âmbito da TRENSURB; 

c - Desenvolver e propor, com pessoal próprio ou através de terceiros, um plano de 

informatização geral, com o objetivo de otimizar processos gerenciais; 

d - Compatibilizar o sistema operacional de circulação de trens com o programa de 

informatização da Empresa; 

e - Definir e coordenar a informatização no sistema de bilhetagem das estações, 

compatibilizando-o com o sistema administrativo; 

f - Executar os serviços de produção de processamento de dados; 

g - Prestar assessoramento a todas as áreas da Empresa, com o objetivo de proporcionar 

a aquisição de equipamentos compatíveis com as suas necessidades e capacidade 

econômica; 

h - Elaborar normas de padronização de equipamentos e procedimentos operacionais, 

permitindo um desenvolvimento racional do sistema; 

i - Organizar e gerenciar os serviços de manutenção e reparação de equipamentos de 

informática de toda Empresa; 

j - Elaborar relatórios contendo dados e informações sobre as atividades desenvolvidas 

na Gerência, reportando-se à Superintendência de Desenvolvimento e Expansão. 



k - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados, referentes à sua 

área de atuação, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

l - Elaborar, disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações 

junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

1.7 - Atribuições da Superintendência de Desenvolvimento e Expansão (SUDEX): 

a - Desenvolver estudos permanentes visando a tomada de decisões, bem como a 

coordenação de atividades no sentido de: 

- Desenvolver e propor estudos sobre custos e tarifas; 

- Programar e desenvolver pesquisas na área de transportes e inovação tecnológica; 

- Desenvolver estudos de compatibilização da oferta em relação a demanda; 

- Propor e acompanhar a elaboração de estudos referentes a expansão do trem. 

b - Promover a coordenação e integração das Gerências e Setores vinculados à 

Superintendência de Desenvolvimento e Expansão; 

c - Revisar diretrizes, metas e procedimentos, propondo ao Diretor-Presidente 

reajustamentos e implementações para assegurar permanente eficiência e ótimo 

desempenho das atividades da Superintendência; 

d - Analisar e aprovar programas de trabalho específicos das Unidades 

Organizacionais sob sua direção, bem como orçamentos correspondentes, verificando a 

adequação da distribuição de recursos, consolidar os elementos e submeter os resultados 

ao Diretor-Presidente para aprovação; 

e - Promover a realização de cursos de treinamento e aperfeiçoamento para pessoal ligado 

a sua Superintendência; 

f - Disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações junto ao 

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

1.7.1 - Atribuições da Gerência de Desenvolvimento de Engenharia (GEDEN): 

À Gerência de Desenvolvimento de Engenharia são conferidas diferentes atribuições que 

envolvem atividades de estudos e projetos de obras civis, sistemas, soluções de 

mobilidade urbana e inovações tecnológicas, sendo elas: 

a - Planejar e coordenar a elaboração, direta ou via contratação de serviços, os estudos 

técnicos de viabilidade e projetos básicos e/ou executivos de engenharia, referentes às 

atividades de expansão ou de melhorias do sistema em operação, quer no âmbito das obras 

civis, quer no das montagens dos sistemas eletromecânicos; 

b - Planejar e coordenar a execução dos serviços relativos à implantação, reforma ou 

restauração de obras e montagens de sistemas eletromecânicos; 

c - Coordenar o desenvolvimento de estudos com o objetivo de expandir o atual sistema 

da Empresa, para futuras áreas da Região Metropolitana; 



d - Coordenar e avaliar o desenvolvimento de planos, programas e projetos relativos a 

expansão física do sistema, viabilizando a integração física, operacional e tarifária com 

os diferentes modos possíveis de transporte; 

e - Assessorar a Superintendência de Desenvolvimento e Expansão na definição de 

políticas e plano na área de transporte; 

f - Coordenar estudos, pesquisas, ações e projetos referentes a área de mobilidade urbana; 

g - Coordenar as relações de integração com as empresas de transporte coletivo de 

passageiros municipais e intermunicipais; 

h - Coordenar as relações com os órgãos gerenciadores do transporte coletivo de 

passageiros da RMPA, quanto a assuntos pertinentes a integração intermodal e a expansão 

da Trensurb; 

i - Implementar e monitorar, em conjunto com os órgãos gestores e empresas integradas 

a Trensurb, indicadores acerca da qualidade do serviço de integração, conforme 

estabelecido nos convênios com as empresas; 

j - Capacitar tecnicamente a empresa para participar de forma qualificada no ambiente 

institucional de gestão e planejamento integrado com Estado e municípios em 

constituição na RMPA. 

k - Coordenar, direta ou via contratação de serviços, os estudos técnicos de viabilidade e 

projetos básicos e/ou executivos de engenharia, referentes às atividades de expansão ou 

de melhorias do sistema em operação no âmbito das obras civis; 

l - Supervisionar os trabalhos de desempenho técnico da Empresa, auxiliando na 

organização e atualização do Arquivo Geral de Documentação Técnica da TRENSURB; 

m - Estabelecer as diretrizes e metas para formulação da política de tecnologia e inovação 

para a Trensurb; 

n - Planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades ligadas a áreas de sistemas e 

inovação tecnológica; 

o - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados, referentes à sua 

área de atuação, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

p - Elaborar, disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações 

junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

1.7.1.1 Atribuições do Setor de Projetos e Obras Civis (SEPRO): 

a - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1 - Atividades de Estudos e Projetos: 

a - Conduzir e elaborar, direta ou via contratação de serviços, os estudos técnicos de 

viabilidade e projetos básicos e/ou executivos de engenharia, referentes às atividades de 

expansão ou de melhorias do sistema em operação no âmbito das obras civis; 



b - Acompanhar, adaptar e modificar, quando solicitado, os projetos em implantação, 

assegurando a adequada preservação e disponibilidade da correspondente memória 

técnica, mediante o sistemático registro dos respectivos memoriais das obras; 

c - Propor, revisar e elaborar normas e especificações técnicas de materiais e 

equipamentos, detalhando os procedimentos referentes às respectivas implantações; 

d - Executar atividades necessárias à instrução de pareceres técnicos (laudos de vistoria, 

avaliações econômicas, desapropriações, alienações patrimoniais, licitações, etc.), 

relativos a assuntos pertinentes a área; 

e - Padronizar os trabalhos de desempenho técnico da Empresa, auxiliando na organização 

e atualização do Arquivo Geral de Documentação Técnica da 

TRENSURB; 

2 - Atividades de Obras: 

a - Elaborar especificações técnicas para a execução de obras civis e respectivos critérios 

de fornecimento, medição e controle; 

b - Elaborar editais de licitações para a execução de obras civis, em conformidade com o 

Regulamento de Licitações da Empresa e a legislação pertinente; 

c - Elaborar orçamentos, analisar custos, executar e/ou conferir medições, planejar e 

controlar obras civis; 

d - Fiscalizar os serviços relativos à implantação, reforma ou restauração de obras civis; 

e - Emitir relatórios de andamento e controle de construções; 

f - Emitir termos de recebimento ou de impugnação de obras civis de acordo com 

cláusulas contratuais e serviços executados; 

g - Dirigir e controlar os trabalhos de inspeção de obras liberando-as ou impugnando-as, 

para a lavratura do ¨Termo de Recebimento¨ ou “Termos de Impugnação¨, de acordo 

com cláusulas contratuais; 

h - Dirigir e controlar as tarefas de composições unitárias de serviço, orçamentos 

analíticos e sintéticos de obras civis, necessários às licitações; 

i - Promover o registro sistemático de dados suscetíveis de tratamento estatístico, 

encaminhando-os ao órgão competente na Empresa, na periodicidade estabelecida; 

j - Promover controle e adequados registros dos custos das atividades de engenharia, 

assegurando que as despesas sejam mantidas dentro dos limites autorizados. 

1.7.1.2 - Atribuições do Setor de Planejamento e Projetos de Mobilidade Urbana 

(SEMOB): 

a - Desenvolver estudos com o objetivo de expandir o atual sistema da Empresa, para 

futuras áreas da Região Metropolitana; 



b - Executar e acompanhar o desenvolvimento de planos, programas e projetos relativos 

a expansão física do sistema, viabilizando a integração física, operacional e tarifária com 

os diferentes modos possíveis de transporte; 

c - Elaborar estudos e ações para expansão do sistema de integração física, operacional e 

tarifária do Trem Metropolitano, com os diversos modos de transportes; 

d - Elaborar estudos e ações que visem o crescimento operacional do sistema de 

integração intermodal de passageiros existentes; 

e - Manter contato com órgãos gerenciadores do transporte coletivo de passageiros da 

Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), sobre assuntos pertinentes ao sistema de 

integração intermodal de passageiros; 

f - Desenvolver estudos relacionados a custos e tarifas; 

g - Efetuar estudos que facilitem a operacionalidade de cobrança de tarifas; 

h - Desenvolver e efetuar estudos sobre demandas e ofertas; 

i - Efetuar pesquisas sobre assuntos de interesse da área; 

j - Conduzir e elaborar estudos e projetos de inserção e expansão do sistema na RMPA; 

k - Elaborar estudos, ações e executar projetos de integração física, operacional e tarifário 

com os demais modos de transporte (ônibus, bicicleta, automóvel, etc); 

l - Elaborar estudos e ações para implantação de melhorias (itinerários, horários) no 

sistema de integrações modais já existentes; 

m - Gerir convênios e contratos de integração com as empresas de transporte coletivo de 

passageiros municipais e intermunicipais; 

n - Desenvolver estudos sobre custos de tarifas e sua adequada repartição com os sistemas 

integrados; 

o - Efetuar estudos e pesquisas de evolução da demanda com vista ao crescimento do 

sistema (expansão física e integração intermodal); 

p - Manter atualizados os estudos acerca da capacidade de transporte do sistema da 

Trensurb, considerando a demanda; 

q - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.7.1.3 Atribuições do Setor de Projetos de Sistemas e Inovação Tecnológica (SEITEC): 

a - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1 - Atividades de Estudos e Projetos: 

a - Conduzir e elaborar, direta ou via contratação de serviços, os estudos técnicos de 

viabilidade e projetos básicos e/ou executivos de engenharia, referentes às atividades de 

expansão ou de melhorias do sistema em operação no âmbito das montagens dos sistemas 

eletromecânicos; 



b - Acompanhar, adaptar e modificar, quando solicitado, os projetos em implantação, 

assegurando a adequada preservação e disponibilidade da correspondente memória 

técnica, mediante o sistemático registro dos respectivos memoriais das obras; 

c - Propor, revisar e elaborar normas e especificações técnicas de materiais e 

equipamentos, detalhando os procedimentos referentes às respectivas implantações; 

d - Executar atividades necessárias à instrução de pareceres técnicos (laudos de vistoria, 

avaliações econômicas, desapropriações, alienações patrimoniais, licitações, etc.), 

relativos a assuntos pertinentes a área; 

e - Padronizar os trabalhos de desempenho técnico da Empresa, auxiliando na organização 

e atualização do Arquivo Geral de Documentação Técnica da TRENSURB; 

2 - Atividades de execução de montagens de equipamentos e sistemas: 

a - Elaborar especificações técnicas para a execução de montagens de equipamentos e 

sistemas e respectivos critérios de fornecimento, medição e controle; 

b - Elaborar editais de licitações para a execução de montagens de equipamentos e 

sistemas, em conformidade com o Regulamento de Licitações da Empresa e a legislação 

pertinente; 

c - Elaborar orçamentos, analisar custos, executar e/ou conferir medições, planejar e 

controlar montagens de equipamentos e sistemas; 

d - Fiscalizar os serviços relativos à implantação, reforma ou restauração de montagens 

de equipamentos e sistemas; e - Emitir relatórios de andamento e controle de montagens 

de equipamentos e sistemas; 

f - Emitir termos de recebimento ou de impugnação de montagens de equipamentos e 

sistemas de acordo com cláusulas contratuais e serviços executados; 

g - Dirigir e controlar os trabalhos de inspeção de obras liberando-as ou impugnando-as, 

para a lavratura do ¨Termo de Recebimento¨ ou “Termos de Impugnação¨, de acordo 

com cláusulas contratuais; 

h - Dirigir e controlar as tarefas de composições unitárias de serviço, orçamentos 

analíticos e sintéticos de montagens de equipamentos e sistemas, necessários às licitações; 

i - Promover o registro sistemático de dados suscetíveis de tratamento estatístico, 

encaminhando-os ao órgão competente na Empresa, na periodicidade estabelecida; 

j - Promover controle e adequados registros dos custos das atividades de engenharia, 

assegurando que as despesas sejam mantidas dentro dos limites autorizados. 

3- Atividades de Inovação e Tecnologia: 

a - Realizar estudos temáticos, setoriais e prospectivos, de curto e longo prazo, cujos 

resultados ajudem a formular a política do setor e avaliar o Plano de Tecnologia e 

Inovação da Trensurb; 

b - Participar na elaboração da proposta do Plano de orçamento anual da Trensurb no que 

concerne à área de sistemas, tecnologia e inovação; 



c - Manifestar sobre propostas de tecnologia e inovação de relevância para o 

desenvolvimento da Trensurb e seus benefícios aos usuários, funcionários e sociedade; 

d - Dar o suporte necessário à Trensurb e todas as Diretorias e Comissões sobre 

possibilidades de produtos tecnológicos que facilitem os processos administrativos e 

institucionais na efetividade de suas atribuições; 

e - Propor à Gerência as Diretrizes para o desenvolvimento de programas de apoio a 

implantação de novas tecnologias na Trensurb; 

f - Encaminhar à Gerência, para fins de deliberação, as solicitações de apoio ao 

desenvolvimento de projetos, junto com os pareceres da área de Sistemas e Tecnologia; 

g - Promover estudos sobre a situação do desenvolvimento da Tecnologia na Trensurb, 

identificando os campos que devem receber prioridade no apoio; 

h - Avaliar as entidades de pesquisas tecnológicas e suas oportunidades de projetos 

tecnológicos em que a Trensurb possa fazer uso em suas instalações e disponibilizar ao 

usuário e funcionário; 

i - Organizar e firmar convênios, intercâmbios, missões, viagens técnicas e seminários 

nacionais e internacionais no que se refere à Sistemas, Tecnologia e Inovação; 

j - Criar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos projetos de inovação científica 

e tecnológica na Trensurb; 

k - Elaborar normas necessárias à organização e desenvolvimento da política de inovação 

tecnológica da Trensurb; 

l - Buscar recursos junto às fontes financiadoras diversas ligadas à Inovação Tecnológica; 

m - Elaborar projetos, estudos, especificações técnicas e procedimentos; 

n - Revisar projetos, especificações técnicas e procedimentos originados na gerência; 

o - Desenvolver métodos, processos, produtos e fornecedores visando racionalização e 

fixação de tecnologia do sistema operacional da Trensurb; 

p - Coordenar análise técnica para contratações; 

q - Aprovar tecnicamente fornecedores; 

r - Proceder à nacionalização e padronização de materiais da manutenção, promovendo a 

devida homologação dos mesmos, dando publicidade e transparência ao processo; 

s - Zelar pela documentação dos conhecimentos técnicos sobre novos sistemas, 

equipamentos e materiais incorporados à TRENSURB; 

t – Elaborar programas de repasse do conhecimento e treinamentos acerca da manutenção 

e operação das novas tecnologias implantadas. 

1.8 - Atribuições do Centro de Desenvolvimento Operacional aplicado à Tecnologia 

Aeromovel (CEDAER): 

a - Planejar e coordenar o desenvolvimento operacional aplicado à tecnologia Aeromovel, 

bem como a execução dos serviços relativos à sua implementação; 



b - Formular juntamente com a Coordenação de Desenvolvimento Operacional (CDO), a 

Coordenação de Desenvolvimento de Manutenção (CDM) e a Coordenação de 

Desenvolvimento de Projetos, Estudos e Pesquisas (CDP) as diretrizes estratégicas que 

nortearão o desenvolvimento de seus programas de trabalho, submetendo-os à apreciação 

e aprovação junto à SUDEX; 

c - Coordenar o desenvolvimento de estudos técnicos de viabilidade de implantação de 

novos projetos, contemplando princípios de funcionamento, sistemas de supervisão e 

controle, energia, via, veículos e estações, manutenção preventiva, corretiva e a operação 

do sistema Aeromovel; 

d - Coordenar estudos, pesquisas, ações e projetos referentes à difusão da tecnologia 

aplicada Aeromovel, e sua consolidação no mercado; 

e - Coordenar, em conjunto com suas coordenações, o desenvolvimento dos programas 

de ações necessárias a qualificação do TRENSURB como empresa com excelência no 

desenvolvimento de estudos e projetos, serviço de consultoria, operação e manutenção de 

aplicações com tecnologia Aeromovel; 

f - Propor parcerias com instituições públicas e/ou privadas, de ensino, pesquisa e 

fomento, objetivando o desenvolvimento operacional aplicado à tecnologia em projetos 

e temas específicos; 

g - Incentivar e promover o debate interno na busca de soluções inovadoras capazes de 

agregar valor tecnológico, tanto na linha implantada de ligação com o Aeroporto quanto 

em novas aplicações; 

h - Formular, juntamente com as coordenações CDO, CDM e CDP, apoiadas na área de 

Recursos Humanos da empresa, os programas de formação de seu corpo técnico, com 

vistas ao melhor desenvolvimento de suas atividades; 

i - Buscar apoio junto às instituições externas para o aporte de conhecimento na aplicação 

de técnicas e métodos de investigação e análise, objetivando instrumentalizar o corpo 

técnico do CEDAER e suas coordenações para maior compreensão das tecnologias 

Aeromóvel e suas potencias aplicações. 

1.8.1 Atribuições da Coordenação de Desenvolvimento Operacional (CDO) 

a - Participar do planejamento e desenvolvimento operacional aplicado à tecnologia 

Aeromovel; 

b - Desenvolver programa de trabalho em sua área de atuação para aprovação junto ao 

CEDAER e SUDEX; 

c - Participar do desenvolvimento de estudos técnicos de viabilidade para novas 

implantações, com foco no projeto operacional do Aeromovel, englobando além do 

serviço prestado ao usuário, a operação, supervisão e controle de todos os sistemas e 

instalações operacionais previstas no projeto e definição dos recursos materiais e 

humanos necessários. 



d - Subsidiar os estudos e projetos desenvolvidos nas demais coordenações, através do 

monitoramento, análise e relatórios referentes ao exercício das atribuições da área. 

e - Conduzir, controlar e elaborar, direta ou via contratação de serviços, as atividades 

operacionais, mantendo as áreas de manutenção e estacionamento em condições 

operacionais, para pronto uso dos recursos disponíveis, além da alimentação e 

distribuição de energia para todo o sistema; 

f - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento de regras gerais de operação, bem como 

normas e instruções atinentes à execução do serviço comercial, reportando 

irregularidades ao CEDAER; 

g - Articular-se com os órgãos de manutenção para reparações e consertos que se fizerem 

necessários nos veículos, na via elevada, no sistema de automação, no sistema de 

eletrificação e nos demais sistemas auxiliares de controle; 

h - Realizar testes operacionais na sua área de atuação; 

i - Executar os programas de trabalho do setor, dimensionando os recursos necessários 

para consecução dos objetivos; 

j - Cumprir as instruções e normas atinentes à execução dos transportes, propondo 

atualizações e tomando as providências necessárias para manter o serviço comercial 

normal; 

k - Confeccionar os Diários Operacionais a partir das informações obtidas nas áreas 

operacionais; 

l - Promover as medidas necessárias para superar problemas criados por situações de 

emergência ao longo do sistema; 

m - Elaborar normas de padronização de equipamentos e procedimentos operacionais, 

permitindo um desenvolvimento racional do sistema; 

n - Assessorar a elaboração, revisão e adequação das normas de procedimento geral, com 

o objetivo de facilitar o entendimento e cumprimento dos procedimentos; 

o - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados, referentes à sua 

área de atuação, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

p - Observar e relatar anomalias emitindo PI - Pedido de Intervenção para correção; 

q - Utilizar/operar equipamentos, meios de comunicação e computação compatíveis com 

o processo onde atua e de acordo com sua qualificação e habilitação; 

r - Atuar como Gestor de Patrimônio e Gestor de Contratos e/ou Preposto, quando 

designado, em grau de responsabilidade compatível com o nível de qualificação; 

s - Representar a empresa junto a entidades externas, no âmbito onde atua, quando 

designado; 

t - Participar de treinamentos requeridos para a melhoria contínua do desempenho pessoal 

e da equipe de trabalho, quando convocado; 



u - Ministrar programas de treinamento compatível com o grau de responsabilidade no 

âmbito de sua especialidade, quando designado; 

w - Executar, orientar, fiscalizar e/ou supervisionar outras atividades compatíveis com a 

missão e padrão de complexidade dos processos/sistemas em que atua, dentro dos limites 

da legislação, normas regulamentadoras e procedimentos internos; 

v - Cumprir e fazer cumprir a política de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente; 

x - Realizar outras atividades relacionadas às descritas anteriormente, por necessidade 

dos processos de trabalho ou por solicitação superior; 

z - Supervisionar os trabalhos de desempenho técnico, auxiliando na organização e 

atualização do Arquivo Geral de Documentação Técnica da TRENSURB; 

aa - Participar dos projetos de capacitação para a operação e manutenção dos sistemas 

implantados desta tecnologia; 

ab - Elaborar, disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações 

junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

1.8.2 Atribuições da Coordenação de Desenvolvimento de Manutenção (CDM) 

a - Participar do planejamento e desenvolvimento operacional aplicado à tecnologia 

Aeromóvel; 

b - Desenvolver programa de trabalho em sua área de atuação para aprovação junto ao 

CEDAER e SUDEX; 

c - Participar do desenvolvimento de estudos técnicos de viabilidade para implantação de 

novos projetos, com foco nos planos de manutenção preventiva e corretiva dos diversos 

sistemas, contemplando: propulsão, supervisão e controle, energia, via, veículos e 

estações, recursos materiais e humanos; 

d - Subsidiar os estudos e projetos desenvolvidos nas demais coordenações, através do 

monitoramento, análise, relatórios referentes ao exercício das atribuições da área. Fazer 

manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema Aeromóvel; 

e - Fazer as reparações devido a acidentes no sistema Aeromóvel; 

f - Propor modificações de normas de manutenção, instruções de serviços, adequações de 

máquinas e equipamentos, modificações de instalações ou outras medidas que julgar 

necessárias à melhoria dos serviços de manutenção do sistema; 

g - Zelar pela observância dos procedimentos de segurança no trabalho; 

h - Requisitar para o material rodante, peças ou outros componentes de reposição, 

diretamente ao Setor de Materiais; 

i - Elaborar projetos, estudos, especificações técnicas e procedimentos de sua área de 

atuação; 

j - Executar estudos para estabelecimento e fixação de escalas de horários do pessoal da 

manutenção em geral, bem como estabelecer turnos de manutenção; 



k - Executar inspeção de recebimento de serviços e equipamentos, bem como elaborar os 

respectivos certificados; 

l - Receber da operação o material rodante, revisá-lo e prepará-lo para o transporte, 

fazendo pequenos consertos e a lubrificação dos equipamentos; 

m - Realizar manutenção corretiva ao longo da via; 

n - Manter todas as relações necessárias com os órgãos da Operação, objetivando o pleno 

desenvolvimento das suas atribuições; 

o - Promover a Gestão Técnica, o controle da qualidade, fiscalização dos serviços 

contratados com terceiros no âmbito da Unidade Organizacional; 

p - Manter a organização do seu posto de trabalho, cumprindo e/ou orientando a 

obediência aos procedimentos de prevenção de acidentes e riscos à saúde; 

q - Observar e relatar anomalias emitindo PI (pedido de Intervenção) para correção; 

Participar de treinamentos requeridos para a melhoria contínua do desempenho pessoal e 

da equipe de trabalho, quando convocado; 

r - Ministrar programas de treinamento compatível com o grau de responsabilidade no 

âmbito de sua especialidade, quando designado; 

s - Executar, orientar, fiscalizar e/ou supervisionar outras atividades compatíveis com a 

missão e padrão de complexidade dos processos/sistemas em que atua, dentro dos limites 

da legislação, normas regulamentadoras e procedimentos internos; 

t - Cumprir e fazer cumprir a política de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente; 

u - Atuar como Gestor de Patrimônio e Gestor de Contratos e/ou Preposto, quando 

designado, em grau de responsabilidade compatível com o nível de qualificação; 

w - Supervisionar os trabalhos de desempenho técnico, auxiliando na organização e 

atualização do Arquivo Geral de Documentação Técnica da TRENSURB; 

v - Assessorar a elaboração, revisão e adequação das normas de procedimento geral, com 

o objetivo de facilitar o entendimento e cumprimento dos procedimentos; 

x - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados, referentes à sua 

área de atuação, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

z - Participar dos projetos de capacitação para a operação e manutenção dos sistemas 

implantados desta tecnologia; 

aa - Elaborar, disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações 

junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

1.8.3 Atribuições da Coordenação de Desenvolvimento de Projetos, Estudos e Pesquisas 

(CDP) 

a - Participar do planejamento e desenvolvimento operacional aplicado à tecnologia 

Aeromóvel; 



b - Desenvolver programas de trabalho de sua área de atuação para apreciação e 

aprovação junto ao CEDAER e SUDEX; 

c - Desenvolver estudos técnicos de viabilidade para implantação de novos projetos, 

contemplando princípios de funcionamento, sistema de propulsão, sistemas de supervisão 

e controle, energia, via, veículos e estações. 

d - Realizar estudos, pesquisas e desenvolver projetos capazes de subsidiar a 

implementação de ações para difusão e consolidação no mercado da tecnologia aplicada 

Aeromóvel. 

e - Planejar e desenvolver Programas de Trabalho, em conjunto com o detentor da 

tecnologia, instituições públicas e/ou privadas de ensino, pesquisa e fomento, objetivando 

o aprimoramento, desenvolvimento, potencialização e consolidação definitiva do 

Aeromóvel como alternativa tecnológica Nacional de mobilidade; 

f - Elaborar e executar os programas de ações necessárias a qualificação do TRENSURB 

como empresa com excelência no desenvolvimento de estudos e projetos, serviço de 

consultoria, operação e manutenção de aplicações com tecnologia Aeromóvel; 

g - Apoiar-se nos planos, estudos e relatórios elaborados pelas demais coordenações, 

como subsídios ao desenvolvimento das atividades atinentes a área de atuação da CDP; 

h - Executar os programas de trabalho do setor, dimensionando os recursos necessários 

para consecução dos objetivos; 

i - Elaborar normas de padronização de equipamentos e procedimentos operacionais, 

permitindo um desenvolvimento racional do sistema; 

j - Assessorar a elaboração, revisão e adequação das normas de procedimento geral, com 

o objetivo de facilitar o entendimento e cumprimento dos procedimentos; 

k - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados, referentes à sua 

área de atuação, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

l - Observar e relatar anomalias emitindo PI´s - Pedidos de Intervenção para correção; 

m - Utilizar/operar equipamentos, meios de comunicação e computação compatíveis com 

o processo onde atua e de acordo com sua qualificação e habilitação; 

n - Atuar como Gestor de Patrimônio e Gestor de Contratos e/ou Preposto, quando 

designado, em grau de responsabilidade compatível com o nível de qualificação; 

o - Representar a empresa junto a entidades externas, no âmbito onde atua, quando 

designado; 

p - Participar de treinamentos requeridos para a melhoria contínua do desempenho pessoal 

e da equipe de trabalho, quando convocado; 

q - Ministrar programas de treinamento compatível com o grau de responsabilidade no 

âmbito de sua especialidade, quando designado; 



r - Executar, orientar, fiscalizar e/ou supervisionar outras atividades compatíveis com a 

missão e padrão de complexidade dos processos/sistemas em que atua, dentro dos limites 

da legislação, normas regulamentadoras e procedimentos internos; 

s - Cumprir e fazer cumprir a política de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente; 

t - Realizar outras atividades relacionadas às descritas anteriormente, por necessidade dos 

processos de trabalho ou por solicitação superior; 

u - Supervisionar os trabalhos de desempenho técnico, auxiliando na organização e 

atualização do Arquivo Geral de Documentação Técnica da TRENSURB; 

w - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados, referentes à sua 

área de atuação, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

v - Participar dos projetos de capacitação para a operação e manutenção dos sistemas 

implantados desta tecnologia; 

x - Elaborar, disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações 

junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

1.9 - Atribuições da Superintendência de Desenvolvimento Comercial (SUDEC): 

a - Elaborar o Planejamento Estratégico da Superintendência em conjunto com as 

Unidades Organizacionais sob sua direção, estabelecendo objetivos, metas e planos de 

ações, em consonância aos princípios e diretrizes organizacionais previstos no 

Planejamento Estratégico da TRENSURB; 

b - Representar a TRENSURB junto a organismos externos, no âmbito de atuação da 

Superintendência; 

c - Desenvolver as condições para que os estudos, pesquisas, projetos e planos sejam 

realizados com o objetivo de incrementar as receitas comerciais; 

d - Planejar os produtos para a comercialização de créditos de viagem e o aproveitamento 

das estruturas da empresa para implantação dos negócios, tais como bens imóveis, 

instalações, equipamentos, entre outros; 

e - Promover a coordenação e integração da Gerência Comercial e dos setores vinculados 

à Superintendência de Desenvolvimento Comercial; 

f - Propor atividades de qualificação, integração, capacitação dos empregados ligados a 

sua Superintendência; 

g - Analisar e aprovar programas de trabalho específicos das Unidades 

Organizacionais sob sua direção, bem como orçamentos correspondentes, verificando a 

adequação da distribuição de recursos, consolidar os elementos e submeter os resultados 

ao Diretor-Presidente para aprovação; 

h - Disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações junto ao 

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

i - Zelar pela imagem e marca institucional da Trensurb e da marca SIM TRENSURB. 



1.9.1 Atribuições da Gerência Comercial (GECOM) 

a - Coordenar, junto aos setores SEMERC E SENOV a realização de estudos, pesquisas, 

projetos e planos para o desenvolvimento comercial; 

b – Identificar o potencial de novos produtos para comercialização de créditos de viagem; 

c - Identificar o potencial e a viabilidade das áreas destinadas às atividades comerciais 

associados ao serviço de transporte; 

d - Avaliar continuamente o desempenho do portfólio, elaborando estratégias de venda e 

desenvolvendo novos produtos; 

e - Desenvolver estratégias de relacionamento com os clientes; 

f - Acompanhar a gestão dos contratos comerciais associados ao serviço de transporte da 

TRENSURB; 

g - Acompanhar a gestão do processo de comercialização de créditos de viagem e dos 

contratos relativos aos sistemas eletrônicos de venda, arrecadação e controle utilizados 

pela TRENSURB; 

h - Aprovar as contratações relativas ao sistema de comercialização de créditos de viagem 

e as atividades comerciais associadas ao serviço da TRENSURB; 

i - Manter atualizadas as Normas e Procedimentos Gerais (NPGs) inerentes às atividades 

Comerciais e de Bilhetagem Eletrônica; 

j - Analisar e aprovar programas de trabalho e planos de ação das Unidades 

Organizacionais sob sua direção; 

k - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados, referentes à sua 

área de atuação, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

l - Elaborar, disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações 

junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação; 

m - Zelar pela imagem e marca institucional da TRENSURB e da marca SIM 

TRENSURB. 

1.9.2 Atribuições do Setor de Novos Negócios (SENOV) 

a - Elaborar, submeter à aprovação e executar estudos, pesquisas, projetos e planos para 

o desenvolvimento comercial; 

b - Controlar a disponibilidade dos espaços comerciais e publicitários para a efetivação 

de sua comercialização; 

c - Emitir parecer quanto à realização de contratos para aprovação da gerência; 

d - Gerir o relacionamento com os clientes internos e externos; 

e - Gerir os contratos comerciais; 

f – Promover e divulgar o portfólio de produtos; 



g – Atualizar os indicadores de desempenho da UO e executar planos de ação para atingir 

as metas; 

h - Elaborar e submeter à aprovação as NPG’s inerentes às atividades do setor; 

i - Elaborar relatórios de desempenho da UO; 

j - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação; 

k - Zelar pela imagem e marca institucional da TRENSURB e da marca SIM 

TRENSURB. 

1.9.3 - Atribuições do Setor Comercial (SEMERC): 

a – Elaborar, submeter à aprovação e executar estudos, pesquisas, projetos e planos para 

o desenvolvimento do sistema eletrônico de comercialização de créditos de viagem 

através dos cartões eletrônicos; 

b – Acompanhar a compensação de créditos entre os sistemas de Bilhetagem Eletrônica 

integrados em Porto Alegre e na Região Metropolitana; 

c - Acompanhar sistematicamente a contabilização das receitas auferidas através do 

sistema de comercialização de créditos de viagem através dos cartões eletrônicos; 

d - Gerir as relações contratuais com órgãos públicos do setor de transporte, demais 

operadores e suas entidades representativas detentores de sistemas relativos à Bilhetagem 

Eletrônica; 

e - Gerir a interface com a área de operações a fim de garantir a segurança do sistema 

contra fraudes e mau uso dos cartões eletrônicos; 

f - Gerir a interface com as demais UO’s da Trensurb para o pleno funcionamento do 

sistema eletrônico de comercialização dos creditos de viagem baseado na bilhetagem 

eletrônica; 

g – Gerir a logística dos meios eletrônicos de comercialização de créditos de viagem 

(cartões eletrônicos), mantendo e controlando seu estoque físico e guarda; 

h - Gerir a manutenção dos sistemas, dos equipamentos e periféricos necessários ao 

adequando funcionamento do sistema de comercialização dos créditos de viagem; 

i - Elaborar e submeter à aprovação as NPGs referentes a implantação e funcionamento 

do sistema de comercialização dos créditos do sistema eletrônico; 

j - Constituir e manter o sistema de informações sobre a utilização dos créditos de viagem 

e manutenção da Bilhetagem Eletrônica; 

k - Propor quando necessário e/ou conveniente mudanças no sistema de comercialização 

de créditos da Trensurb; 

l - Atualizar os indicadores de desempenho da UO e executar planos de ação para atingir 

as metas previstas para o setor; 

m - Elaborar relatórios de desempenho da UO; 



n - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação; 

o - Zelar pela imagem e marca institucional da TRENSURB e da marca SIM 

TRENSURB. 

1.10 – Atribuições da OUVIDORIA (OUVIDORIA) 

a - Receber, examinar e encaminhar às unidades organizacionais as reclamações, 

solicitações de informação, denúncias, sugestões e elogios dos cidadãos e outras partes 

interessadas, a respeito da empresa; 

b -     Realizar a mediação administrativa, junto às unidades organizacionais com vistas 

à correta, objetiva e ágil instrução das demandas apresentadas pelos cidadãos, bem como 

a sua conclusão dentro do prazo estabelecido, para resposta ao demandante; 

c - Manter o demandante informado sobre o andamento e o resultado de  suas 

demandas; 

d - Cobrar respostas das unidades organizacionais a respeito das demandas a elas 

encaminhadas e levar ao conhecimento da alta direção da empresa os eventuais 

descumprimentos; 

e - Dar o devido encaminhamento aos órgãos de controle e de correição, no âmbito 

institucional, às denúncias e reclamações referentes aos dirigentes, servidores ou 

atividades e serviços prestados; 

f - Organizar, interpretar, consolidar e guardar  as  informações  oriundas  das  

demandas recebidas de seus usuários e produzir relatórios com dados gerenciais, 

indicadores, estatísticas e análises técnicas sobre o desempenho do órgão ou entidade, 

especialmente no que se refere aos fatores e níveis de satisfação dos cidadãos e às 

necessidades de correções e oportunidades de melhoria e inovação em processos e 

procedimentos institucionais; 

g - Produzir relatórios periódicos de suas atividades ou quando solicitado pela alta 

administração; 

h -   Informar, sensibilizar e orientar o cidadão para a participação e o controle social 

das atividades e serviços oferecidos pela empresa; 

i - Assessorar a alta direção nos assuntos relacionados com  as  atividades  da  

ouvidoria; 

j - Participar das reuniões de deliberação superior com direito à voz e sem direito a  

voto; e 

k - Promover a constante publicitação de suas atividades, com o fim de facilitar o  

acesso do cidadão à ouvidoria e aos serviços oferecidos; 

l - Realizar e promover estudos e pesquisas sobre temas relacionados às áreas de 

atuação da ouvidoria, em especial, para levantamento dos requisitos e do nível de 

satisfação dos cidadãos em relação aos serviços prestados pela ouvidoria e pela empresa; 

m - Implementar projetos de participação e controle social dos cidadãos e entidades 

civis das atividades, nos processos de formulação, acompanhamento e avaliação das 

atividades e serviços prestados, tais como audiências e consultas públicas; 

n -     Diagnosticar as tensões e conflitos sociais e apoiar a empresa na articulação junto 

a órgãos e agentes externos com vistas à sua resolução, na defesa do interesse público; 



o - Promover a capacitação dos servidores da empresa em temas relacionados com as 

atividades da ouvidoria; 

p - Propor normas e procedimentos para as atividades de ouvidoria e mantê-las 

atualizadas; 

q - Manifestar-se previamente sobre os atos normativos da empresa ao público 

externo; 

r - Manter a compatibilidade com o Sistema e-OUV, Controladoria Geral da União 

– CGU e exercer as atribuições relativas ao Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, de 

que trata o art. 9º do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012; 

s - Elaboração com as demais unidades administrativas na elaboração das suas Cartas 

de Serviços aos Cidadãos regulamentada pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, 

assim como para a avaliação de sua qualidade e da satisfação dos usuários; 

t - Fazer a gestão do Serviço de Informações ao Cidadão - SIC conforme Lei nº 

12.527/2011; 

u - Fazer a gestão da Central de Atendimento ao Usuário – CAU. 

 
 

CAPÍTULO III 

1 - COMPETÊNCIA NA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

(DIRAF). 

1.1 - Compete à Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF): 

a - Dirigir e controlar as atividades das Gerências de Recursos Humanos, Suprimento e 

Apoio, Orçamento e Finanças e Contabilidade e Patrimônio; 

b - Dirigir e controlar o recrutamento e a seleção de pessoal necessário aos quadros da 

Empresa; 

c - Dirigir e controlar a distribuição do pessoal nos diversos órgãos componentes da 

estrutura orgânica da Sociedade ; 

d - Dirigir e controlar todas as demais funções relativas à administração de pessoal, de 

acordo com as normas aprovadas; 

e - Zelar pela guarda de valores da Empresa; 

f - Dirigir e controlar a elaboração de balancetes, balanços, demonstrações financeiras e 

demais documentos contábeis; 

g - Autenticar livros da Empresa e assinar os respectivos termos de abertura e 

encerramento, conforme legislação em vigor; 

h - Dirigir e controlar o tombamento, registro e controle de todos os bens patrimoniais, 

mobiliários e imobiliários; 

i - Assinar, juntamente com o Diretor-Presidente, todos os atos que importem 

responsabilidade financeira ou patrimonial da Empresa; 



j - Dirigir e controlar as aquisições do material necessário aos diversos órgãos da 

Empresa; 

l - Dirigir e controlar os trabalhos de recebimento, fiscalização, conferência e estocagem 

de materiais e equipamentos adquiridos; 

m - Dirigir e controlar os trabalhos de comunicações administrativas e de administração 

da biblioteca da Empresa; 

n - Dirigir e controlar as atividades de elaboração e programação orçamentária; 

o - Elaborar relatórios das atividades sociais, em conjunto com os demais Diretores; 

p - Responsabilizar-se pela realização do treinamento e desenvolvimento de pessoal da 

Empresa; 

q - Manifestar-se acerca da prorrogação do prazo e recursos de informações conforme 

legislação. 

r - Autorizar o acesso de empregados ao Sistema de Administração Financeira – SIAFI e 

Sistema de Administração de Pessoal - SIAPE, bem como os perfis de cada usuário. 

1.2 - Atribuições da Gerência de Recursos Humanos (GEREH): 

A Gerência de Recursos Humanos é o órgão da Empresa responsável pela orientação, 

coordenação e controle das diretrizes estabelecidas pela Diretoria de Administração e 

Finanças para as atividades de planejamento e administração das áreas de Recursos 

Humanos, competindo-lhe: 

a - Formular os programas de trabalho dos Setores de Pessoal, Higiene e Segurança do 

Trabalho e de Seleção e Treinamento, dimensionar seus recursos e submeter esses 

elementos à Diretoria de Administração e Finanças para efeito de aprovação; 

b - Executar atividades necessárias à instrução de pareceres técnicos à Diretoria de 

Administração e Finanças, sobre assuntos de sua área de atuação; 

c - Orientar, coordenar e controlar o desenvolvimento das atividades de Recursos 

Humanos; 

d - Propor à Diretoria de Administração e Finanças a elaboração, atualização ou revisão 

de normas de procedimento geral para a sua área de atuação, objetivando gerar 

padronização e facilidades no cumprimento das atividades sob a sua responsabilidade; 

e - Acompanhar a legislação e outros fatores que possam ter influência nos procedimentos 

relativos à sua área de atuação; 

f - Receber das unidades organizacionais sob sua supervisão, dados e informações sobre 

o desempenho de suas atividades, controlando-os e conferindo-os sistematicamente, 

submetendo os resultados à Diretoria de Administração e Finanças; 

g - Prover a área de planejamento da Empresa de todas as informações necessárias ao seu 

pleno desenvolvimento; 



h - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados, referentes a sua 

área de atuação, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

i - Elaborar, disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações 

junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

1.2.1 - Atribuições do Setor de Pessoal (SEPES): 

a - Analisar, avaliar e classificar todos os cargos da Empresa, organizando e atualizando, 

permanentemente, o Sistema de Remuneração e Desenvolvimento (SIRD) da 

TRENSURB; 

b - Executar e controlar os trabalhos de implantação e atualização do Sistema de 

Remuneração e Desenvolvimento; 

c - Conservar em ordem e atualizados todos os registros de classe e a sistemática de 

títulos, bem como as especificações de classes dos cargos da Empresa; 

d - Proceder pesquisas junto ao mercado de trabalho para avaliação de salários segundo 

os cargos constantes do Sistema de Remuneração e Desenvolvimento (SIRD) da 

Empresa; 

e - Acompanhar a legislação e outros fatores que possam ter influência na política de 

pessoal e salarial adotada na Empresa, e sugerir as medidas que se fizerem necessárias; 

f - Prestar orientação funcional e recomendar práticas nas questões de administração de 

cargos e salários, aos demais órgãos da Empresa; 

g - Controlar a movimentação de empregados, atualizando os Quadros de Lotação de 

Pessoal dos diferentes órgãos da TRENSURB; 

h - Atender candidatos já selecionados e indicados à admissão na Empresa, e prestar-lhes 

todas as informações necessárias sobre a documentação que deverão apresentar; 

i - Proceder o fichamento regular dos novos empregados; 

j - Comunicar aos órgãos da Empresa, aos quais se destinarem os novos empregados, 

sobre a regularidade de suas inscrições, para efeito de início de trabalho; 

l - Encaminhar novos empregados à Seção e Treinamento para receberem o treinamento 

inicial e serem integrados à Empresa; 

m - Remeter ao Ministério do Trabalho o Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados, conforme Lei n.º 4.923 de 23 de dezembro de 1965, e preparar 

anualmente, a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, encaminhando-a na data 

recomendada, conforme orientação específica; 

n - Cumprir e fazer cumprir, em todos os órgãos da Empresa, as disposições da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e de todas as determinações pertinentes, 

emanadas das autoridades superiores, bem como as Normas Gerais Internas relativas ao 

pessoal da Empresa; 



o - Manter sempre atualizadas as ¨Fichas de Registro do Empregado¨, anotando todas as 

ocorrências relativas à sua vida funcional; 

p - Proceder a apuração do ponto e o controle da freqüência 

q - Manter, através de quadros de previsão, o controle do serviço de concessão de férias; 

r - Elaborar folhas de pagamento, conferir e distribuir avisos de pagamento, articulando- 

se com a Gerência Financeira para efeito de créditos em contas bancárias ou pagamentos 

diretamente aos empregados, bem como executar os descontos e recolhimento dos 

encargos sociais e ambientais tanto para o público interno quanto para o externo; 

s - Coordenar os procedimentos, bem como elaborar os documentos para aplicação de 

medidas disciplinares; 

t - Executar todas as rotinas relativas ao desligamento de empregados, tais como: 

acompanhar a chefia imediata na comunicação da demissão ao empregado, elaborar os 

cálculos rescisórios e homologar a rescisão junto aos respectivos sindicatos; 

u - Executar atividades necessárias a análise e instrução de pareceres técnicos à Gerência 

de Recursos Humanos sobre assuntos relacionados com as atividades da sua área de 

atuação; 

v – Elaborar e acompanhar orçamento referente a custos com pessoal; 

w – Prestar subsídios à GEJUR providenciando a documentação necessária a instrução 

dos processos judiciais trabalhistas e atuar como preposto da Trensurb nas audiências 

junto a Justiça do Trabalho; 

x - Executar os procedimentos que lhe são pertinentes para concessão dos benefícios de 

vale-transporte, vale-refeição, serviços de atendimento médico e odontológico, creche e 

salário educação; 

z - Realizar no campo da psicologia, revisões periódicas, acompanhamento e exames em 

empregados e candidatos à admissão; 

aa - Divulgar, internamente, as normas e procedimentos referentes à concessão de 

benefícios, bem como requisitos e finalidades dos contratos firmados com outras 

entidades; 

ab - Efetuar controle dos contratos e convênios referentes a Assistência Médica, 

Odontológica e Previdência Privada; 

ac - Apurar o valor de participação do empregado nos benefícios concedidos pela 

Empresa para desconto em folha de pagamento; 

ad - Efetuar a entrega dos vale-refeição e vale-transporte dos empregados; 

ae - Executar atividades necessárias à análise e instrução de pareceres técnicos à Gerência 

de Recursos Humanos sobre assuntos relacionados com as atividades da sua área de 

atuação; 

af - Manter todas as relações necessárias com os demais órgãos da Empresa para efeito 

de cumprimento integral de suas atribuições. 



ag - Executar todos os procedimentos e encaminhamentos necessários à instrução e do 

envio ao DERAP (Departamento de Administração de Pessoal de Órgãos Extintos) do 

processo administrativo de Complementação de Aposentadoria a conta da União. 

ah - Manter atualizadas as Normas e Procedimentos Gerais (NPGs) inerentes às atividades 

de recursos humanos; 

ai - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.2.2 - Atribuições do Setor de Higiene e Segurança do Trabalho (SESET): 

a - Selecionar e aprovar equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de 

prevenção e combate a incêndio, inspecionando-os por ocasião do recebimento para 

estoque; 

b - Inspecionar locais e instalações da Empresa, observando condições de trabalho e 

visando determinar fatores de risco e acidentes, bem como, prevenir e identificar doenças 

profissionais; 

c - Coordenar atividades de prevenção e combate a incêndio e de salvamento, elaborando 

planos para emergência; 

d - Acompanhar e inspecionar atividades de manuseio, transporte e armazenamento de 

materiais, líquidos, combustíveis e inflamáveis, bem como produtos químicos dentro da 

Empresa; 

e - Definir os equipamentos necessários para o exercício de cada função e para cada 

unidade organizacional; 

f - Elaborar laudos periciais quando solicitado e informes técnicos em caso de sinistro; 

g - Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos 

trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto 

através de campanhas, quanto de programas de duração permanente, em conjunto com a 

área de treinamento e demais unidades organizacionais da Empresa; 

h - Determinar a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) pelo 

empregado, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e 

este persistir, mesmo reduzido, de acordo com a legislação vigente; 

i - Participar dos treinamentos de integração de novos empregados e de reintegração de 

empregados acidentados no reingresso às suas atividades na Empresa; 

j - Analisar e registrar em documento específico todo o acidente ocorrido na Empresa, 

com ou sem vítima, e todo o caso de doença ocupacional, descrevendo a história e as 

características do acidente ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as 

características do agente e as condições do indivíduo portador de doença ocupacional ou 

acidentado; 



k - Aplicar os conhecimentos de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho ao 

ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, 

de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador; 

l - Realizar exames médicos em candidatos a admissão e em empregados por ocasião do 

desligamento, bem como, exames médicos periódicos em empregados conforme 

estabelecido em lei; 

m - Manter uma fiscalização efetiva à empresas contratadas quanto ao cumprimento das 

Normas de Segurança do Trabalho da TRENSURB e do Ministério do Trabalho; 

n - Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas 

observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a lei; 

o - Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento dos 

dispositivos legais sobre a matéria, nas atividades executadas pela Empresa; 

p - Colaborar na fixação de requisitos para o exercício de funções, apontando os riscos 

decorrentes desses exercícios; 

q - Manter intercâmbio com instituições, fundações, empresas, órgãos oficiais e unidades 

organizacionais da Empresa com o intuito de troca de informações técnicas para aplicá- 

las na Empresa, visando eliminar os acidentes de trabalho; 

r - Realizar a manutenção preventiva e corretiva de extintores, carretas e sistemas de 

combate a incêndio; 

s - Executar atividades necessárias à análise e instrução de pareceres técnicos à Gerência 

de Recursos Humanos sobre assuntos relacionados com as atividades da sua área de 

atuação. 

t - Prestar atendimento de urgência a empregados que adoeçam ou se acidentem no local 

de trabalho; 

u -Executar atividades para readaptação de pessoal e reabilitação profissional; 

v - Encaminhar e acompanhar os processos para concessão de auxílio doença; 

w - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.2.3 - Atribuições do Setor de Seleção e Treinamento (SETRE): 

a - Desenvolver pesquisas, organizar e manter atualizado cadastro de fontes de mão-de- 

obra com vistas a manter-se permanentemente informado sobre a situação do mercado de 

trabalho e as diversas fontes de mão-de-obra existentes; 

b - Organizar e manter atualizado o quadro de reserva de pessoal aprovado; 

c - Receber dos diversos órgãos da Empresa requisições de pessoal e executar o processo 

de recrutamento e seleção de candidatos inscritos; 

d - Elaborar e encaminhar editais, para os órgãos de divulgação, bem como os 

instrumentos de divulgação para efeito de recrutamento interno; 



e - Manter as relações necessárias com os demais órgãos da Empresa para organização, 

aplicação e apuração do processo seletivo tendo em vista a seleção de novos empregados, 

a seleção de empregados candidatos a promoção vertical e a seleção de empregados a 

serem designados para programas de formação, aperfeiçoamento ou especialização; 

f - Verificar, sistematicamente, junto aos órgãos da Empresa, as espécies de treinamento 

necessárias e estudar, planejar e preparar programas de treinamento de pessoal, de acordo 

com as necessidades da Empresa, submetendo-os a aprovação da Gerência de Recursos 

Humanos; 

g - Coordenar e orientar as atividades de treinamento e estágio desenvolvidas na Empresa, 

tomando as providências ou fazendo as recomendações necessárias; 

h - Orientar e controlar a preparação de manuais específicos de treinamento básico de 

adaptação aos postos de trabalho da Empresa; 

i - Ministrar o treinamento inicial a todo novo empregado da Empresa; 

j - Manter contato com instrutores para aplicação de programas de treinamento; 

k - Organizar e manter arquivo de prontuário pertinentes a informações sobre empregados 

que tenham recebido treinamento, a fim de comprovar a validade do mesmo pelos 

resultados obtidos na produção individual, apurados através da avaliação de desempenho; 

l - Providenciar o encaminhamento de empregados para cursos, debates, seminários) 

voltados à gestão social e ambiental ministrados fora da Empresa, que se destinem ao 

aprimoramento técnico-profissional; 

m - Realizar, sistematicamente, a avaliação de todo treinamento ministrado na Empresa, 

controlando a qualidade e o volume de treinamento proporcionado aos empregados; 

n - Promover periodicamente a avaliação de desempenho dos empregados, visando o 

acompanhamento profissional e as promoções por merecimento; 

o - Administrar acordos de cooperação e de aprendizagem pertinentes ao 

desenvolvimento sustentável da sociedade de pessoal, firmados pela Empresa; 

p - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.3 – Atribuições da Gerência de Suprimento e Apoio (GESUP) 

A Gerência de Suprimento e Apoio é o órgão da Empresa responsável pela orientação, 

coordenação e controle das diretrizes estabelecidas pela Diretoria de Administração e 

Finanças para as atividades de compras, suprimento de materiais e apoio, competindo- 

lhe: 

a - Formular os programas de trabalho dos Setores de Materiais, Compras, Transporte e 

Apoio, dimensionar seus recursos e submeter esses elementos à Diretoria de 

Administração e Finanças para efeito de aprovação; 

b - Executar atividades necessárias à instrução de pareceres técnicos à Diretoria de 

Administração e Finanças sobre assuntos de sua área de atuação; 



c - Supervisionar e orientar os serviços executados pelas diversas áreas sob sua jurisdição; 

d - Providenciar através de ações socioambientais das Unidades Organizacionais sob sua 

supervisão, o pleno atendimento de solicitações de contratação de empresas fornecedoras 

de materiais e equipamentos e de serviços, bem como o atendimento de serviços de 

transporte e de zeladoria, que lhe forem solicitados pelas demais áreas da Empresa; 

e - Propor à Diretoria de Administração e Finanças a elaboração, atualização ou revisão 

de normas de procedimento geral para a sua área de atuação, objetivando gerar 

padronização e facilidades no cumprimento das atividades sob a sua responsabilidade; 

f - Supervisionar os serviços de gestão de estoques e de almoxarifado; 

g - Acompanhar a legislação e outros fatores que envolvam Comunidades e Empresa 

possam ter influência nos procedimentos relativos à sua área de atuação; 

h - Receber das Unidades Organizacionais sob sua supervisão dados e informações sobre 

o desempenho de suas atividades, controlando-os e conferindo-os sistematicamente, 

submetendo os resultados à Diretoria de Administração e Finanças; 

i - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados, referentes à sua 

área de atuação, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

j - Elaborar, disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações 

junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

1.3.1 - Atribuições do Setor de Materiais (SEMAT): 

a - Executar os trabalhos de recebimento, fiscalização, conferência e estocagem de 

materiais e equipamentos promovendo exames técnicos e armazenamento dos mesmos 

em condições convenientes; 

b - Devolver aos fornecedores materiais que não atendam as especificações; 

c - Executar o controle físico e contábil dos estoques; 

d - Classificar e codificar os materiais de estoque; 

e - Remeter e controlar os materiais em poder de terceiros; 

f - Manter a conservação e guarda dos materiais e equipamentos estocados no 

almoxarifado; 

g - Manter e controlar os depósitos, bombas de distribuição de combustível e lubrificantes 

necessários aos veículos da Empresa; 

h - Atender as requisições de materiais e equipamentos que lhe forem solicitadas e 

promover os registros respectivos; 

i - Executar os serviços da gestão de estoques e de almoxarifado; 

j - Promover o inventário físico dos materiais e equipamentos em estoque; 

l - Subsidiar o Patrimônio com as informações necessárias, pertinentes à movimentação 

de bens patrimoniais, objetivando a plena execução dos serviços de registro e controle de 

responsabilidade dos mesmos, nos diferentes órgãos da Empresa; 



m - Organizar e desenvolver estatísticas de consumo de materiais para fins de estudos 

específicos e de estimativas orçamentárias; 

n - Estabelecer critérios para fixação e manutenção de níveis de estoque de materiais e 

equipamentos no almoxarifado da Empresa, de acordo com os respectivos fluxos de 

consumo; 

o - Desenvolver estudos para fixar métodos de trabalho, estabelecer normas gerais de 

procedimentos, rotinas de serviços e adequações do sistema de estocagem de materiais; 

p - Executar atividades necessárias à análise de instrução de pareceres técnicos à Gerência 

de Suprimento e Apoio sobre assuntos relacionados as atividades da sua área de atuação; 

q - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.3.2 - Atribuições do Setor de Compras (SECOM): 

a - Executar compras de materiais e equipamentos, segundo as normas, planos e 

programação estabelecidas na Empresa; 

b - Promover a realização de licitações relativas a contratações de obras e serviços de 

engenharia, bem como de fornecimento de materiais e equipamentos, na forma da 

legislação federal pertinente e normas internas; 

c - Organizar e manter atualizados os registros de preços de materiais utilizados pela 

Empresa; 

d - Proceder a análise dos projetos básicos e encaminhar para abertura de processos 

administrativos objetivando a tomada de decisões preliminares para sua aquisição, 

respeitadas as normas de procedimentos gerais vigentes na Empresa; 

e - Emitir os pedidos de compra e distribuir as vias estabelecidas por normas próprias; 

f - Controlar e manter numerário a título de fundo fixo de caixa para atendimento de 

pequenas despesas; 

g - Manter relações com o SEMAT pelo recebimento de materiais afim de proceder ao 

controle e execução das baixas de Ordens de Compras; 

h - Controlar e executar as atividades de fechamento de câmbio relativas à importação de 

materiais e equipamentos necessários à TRENSURB, observando a legislação vigente; 

i - Emitir os documentos necessários para importação de materiais observando prazos e 

despesas de fechamento de câmbio, modalidade e prazo de pagamento, frete e seguro 

marítimo e alterações e prorrogações; 

j - Proceder o despacho aduaneiro de materiais e equipamentos importados pela 

Empresa; 

l - Executar atividades necessárias à análise e instrução de pareceres técnicos à Gerência 

de Suprimento e Apoio sobre assuntos relacionados com as atividades da sua área de 

atuação; 



m - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.3.3 - Atribuições do Setor de Apoio (SEAPO): 

a - Executar, controlar e supervisionar os serviços de limpeza e conservação interna e 

externa dos prédios, dependências, instalações, móveis e utensílios da administração da 

Empresa, bem como limpeza e conservação de áreas verdes e arruamentos, exceto o pátio 

da manutenção. Quando estes serviços forem subcontratados deverão ser controlados e 

supervisionados; 

b - Requisitar, manter em estoque e controlar o consumo do material de limpeza e demais 

materiais necessários aos serviços gerais de limpeza e conservação; 

c - Efetuar a aquisição e controle de passagens aéreas e terrestres, elaborar o cálculo de 

diárias e efetuar reservas em hotéis; 

d – Coordenar as atividades de recepção, zeladoria, telefonia e cooperagem; 

e - Efetuar a entrega e recebimento da documentação interna e externa; 

f - Executar os serviços de reprografia e encadernação; 

g - Atender as solicitações de serviços de transporte das diferentes áreas da Empresa; 

h - Administrar, controlar e fiscalizar o uso dos veículos da administração da Empresa, 

segundo normas estabelecidas; 

i - Providenciar e controlar o abastecimento, conservação e a manutenção dos veículos da 

administração da Empresa; 

j - Promover o controle de custos dos veículos; 

l - Promover o arquivamento central (ativo-inativo) da documentação administrativa e 

técnica, gerada na Empresa, ou fora dela e criar instrumento de controle e divulgação da 

mesma no âmbito da Empresa; 

m - Criar a memória central da organização, estruturando-se e organizando-se para 

receber e dispor, de forma acessível, por período de tempo significativo ou 

definitivamente (inativo-microfilmagem); 

n - Manter sob controle e efetuar empréstimos de livros e documentos existentes na 

Biblioteca, mediante solicitação das Unidades Organizacionais; 

o - Elaborar e promover executar projetos voltados à prática de uma Gestão de 

Responsabilidade Socioambiental integrando-os às estratégias técnicos de 

microfilmagem, referentes aos documentos a serem microfilmados, conforme orientação 

dada em procedimentos específicos; 

p - Promover a seleção e aquisição de livros, periódicos ou qualquer material bibliográfico 

que seja necessário à Biblioteca, bem como efetuar o controle de assinaturas, registros e 

circulação de periódicos; 

q - Efetuar o registro, catalogação e classificação do material bibliográfico; 



r - Executar atividades necessárias à análise e instrução de pareceres técnicos à Gerência 

de Suprimento e Apoio sobre assuntos relacionados com as atividades da sua área de 

atuação; 

s - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.4 – Atribuições da Gerência de Orçamento e Finanças (GEORF) 

A Gerência de Orçamento e Finanças é o órgão da Empresa responsável pela orientação, 

coordenação e controle da execução das diretrizes estabelecidas pela Diretoria de 

Administração e Finanças, para as atividades de orçamento, pagamentos, receitas, guarda 

e aplicação dos recursos financeiros, acompanhamento e controle de contratos, atividades 

contábeis e de controle dos bens patrimoniais, competindo-lhe: 

a - Formular os programas de trabalho dos Setores de Orçamento, Pagamentos e Receitas, 

Contabilidade e Patrimônio dimensionar seus recursos e submeter esses elementos à 

Diretoria de Administração e Finanças para efeito de aprovação; 

b - Executar atividades necessárias à instrução de pareceres técnicos à Diretoria de 

Administração e Finanças, sobre assuntos da sua área de atuação; 

c - Orientar, coordenar e controlar a elaboração de relatórios financeiros, contábeis e 

patrimoniais necessários às demais atividades e tomada de decisões; 

d - Analisar, sob o aspecto financeiro, orçamentário, contábil e fiscal os contratos 

comerciais firmados pela Empresa com terceiros e reportar resultados à Diretoria de 

Administração e Finanças; 

e - Supervisionar e controlar os trabalhos de receitas e pagamentos, segundo normas 

vigentes na Empresa; 

f - Supervisionar e controlar o recolhimento das receitas provenientes das arrecadações 

das estações e outras não operacionais, de acordo com as normas internas; 

g - Assessorar e apoiar o Setor de Orçamento na elaboração da proposta orçamentária; 

h - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados, referentes à sua 

área de atuação, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

i - Acompanhar e analisar os indicadores e resultados do Plano Plurianual – PPA e auxiliar 

o Setor de Planejamento no estudo das recomendações quando necessário; 

j - Elaborar, disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações 

junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

1.4.1 - Atribuições do Setor de Contabilidade (SECOP): 

a - Preparar balancetes e balanços aplicáveis à legislação das Sociedades Anônimas, 

enviando-os à Gerência; 

b - Coordenar e controlar a aplicação do plano contábil da Empresa; 



c - Orientar, coordenar e controlar a elaboração de relatórios, balanço geral e 

demonstrações do resultado econômico-financeiro relativos aos exercícios sociais, 

balancetes mensais e seus anexos, relatórios de custos, declaração anual de Imposto de 

Renda, e escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, e escrituração 

eletrônica; 

d - Orientar, coordenar e controlar o cumprimento das leis tributárias aplicáveis à 

Empresa; 

f - Executar todos os trabalhos de escrituração contábil e fiscal; 

g - Processar toda a documentação para pagamento e recolhimento de tributos, 

contribuições, amortização de financiamentos, juros da dívida e demais despesas; 

h - Classificar e codificar os custos e despesas por Unidade Organizacional; 

i - Conciliar e analisar mensalmente os custos, despesas e provisões, confrontando-os com 

o registros contábeis; 

j - Providenciar e manter atualizados os preceitos da legislação fiscal da TRENSURB 

pertinentes a ICMS, ISQN, PASEP, COFINS e IRF sobre pagamentos e IRPJ, bem como 

as Certidões Negativas referentes a INSS, FGTS, ICMS, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e 

RECEITA FEDERAL; 

k - Executar todas as atividades de levantamento e elaboração de balanços e balancetes, 

de acordo com o Sistema SIAFI, certificando-se a conformidade contábil dos atos e fatos 

da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; 

l - Elaborar relatórios e demonstrativos mensais, destinados aos órgãos de administração 

da Empresa e órgãos externos; 

m - Elaborar e encaminhar os documentos e demonstrações contábeis para fins de 

publicação, atendendo às normas legais; 

n - Orientar e coordenar o controle físico e contábil de todos os bens patrimoniais da 

Empresa e os procedimentos de classificação e escrituração; 

o - Executar os serviços de levantamento, classificação, identificação, tombamento, 

controle e baixa dos bens patrimoniais da Empresa; 

p - Manter o controle dos bens patrimoniais da Empresa, referentes aos registros da 

depreciação, amortização, valor residual do Ativo Permanente e as modificações no 

Patrimônio Líquido; 

q - Promover a execução dos serviços de registro e controle de responsabilidade da carga 

dos bens patrimoniais, mobiliários à disposição dos diferentes órgãos da Empresa; 

r - Providenciar e controlar o seguro de bens patrimoniais e diligenciar sobre o 

ressarcimento de sinistros; 

s - Supervisionar e analisar os relatórios das atividades de segurança executadas por 

terceiros; 

t- Indicar bens à penhora quando solicitado pela Gerência Jurídica; 



u - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.4.2 - Atribuições do Setor de Orçamento (SEORC): 

a - Cumprir e fazer cumprir as normas orçamentárias aprovadas pelo Congresso Nacional; 

b - Controlar a emissão e cancelamento das notas de empenho através do sistema SIAFI; 

c – Elaborar a proposta orçamentária conforme demandas das unidades organizacionais 

ajustando-a as diretrizes estratégicas vigentes; 

d - Controlar a execução orçamentária receita x despesa, de acordo com o orçamento 

publicado; 

e - Acompanhar e analisar os indicadores e resultados do Plano Plurianual – PPA e 

auxiliar o Setor de Planejamento no estudo das recomendações quando necessário. 

f - Acompanhar/controlar o desembolso orçamentário conforme pré determinado pela 

Diretoria; 

g - Controlar a execução das despesas, solicitando se necessário créditos adicionais ao 

orçamento aprovado, através do sistema SIOP; 

h - Informar às áreas afins, sobre a situação da execução orçamentária; 

i - Distribuir sob a orientação da GEORF, dotações orçamentárias adequando-as aos 

programas e planos de ação em execução; 

j - Registrar e acompanhar a emissão de empenho no Sistema PROCESS e realizar o 

pedido de pagamento para cumprimento despesas judicial; 

k - Acompanhar/verificar todas as alterações no orçamento anual, seja através de Leis, 

Decretos ou Portarias; 

l - Acompanhar o andamento no Ministério das Cidades/SOF, das solicitações de créditos 

adicionais; 

m - Elaborar relatórios para diversas áreas da programação x execução orçamentária; 

n - Elaborar/enviar ao Ministério das Cidades, previsões de arrecadação das receitas 

orçamentárias próprias e vinculadas. 

o - Controlar as entradas de recursos orçamentários/financeiros; 

p - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.4.3 - Atribuições do Setor de Pagamentos e Receitas (SEPAR): 

a - Controlar as contas a pagar da Empresa e acompanhar sua efetiva liquidação; 

b - Controlar as finanças de terceiros e demais garantias contratuais em poder da Empresa, 

arquivando a documentação correspondente; 

c - Conferir as faturas antes do pagamento para garantir a exatidão dos valores e o 

cumprimento das demais exigências; 



d - Centralizar todos os pagamentos da Empresa, preparando diária e mensalmente os 

relatórios de caixa, demonstrando fielmente o movimento de numerários, ordens 

bancárias e demais documentos do sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal - (SIAFI); 

e - Assegurar que todas as relações de pagamento, ordens bancárias e demais documentos 

do SIAFI, estejam assinados pelos representantes legais da empresa devidamente 

registrados e que todos os pagamentos e receitas estejam devidamente comprovados com 

documentos legítimos; 

f - Controlar a movimentação da conta bancária e conta única do sistema SIAFI, 

registrando e expedindo demonstrativos diários e mensais; 

g - Efetuar o recolhimento das obrigações sociais e dos tributos porventura incidentes 

sobre as atividades empresariais; 

h - Manter a Gerência de Orçamento e Finanças informada, com a antecipação necessária 

e suficiente, dos compromissos a saldar; 

i - Coordenar e controlar a arrecadação das receitas da Empresa geradas pela venda de 

créditos de viagem nas Estações e de Vale-Transporte, promovendo seu processamento 

de acordo com as normas gerais vigentes; 

j - Elaborar e manter atualizados mapas e estatísticas de arrecadação; 

k - Analisar e acompanhar o desenvolvimento das atividades nas bilheterias, quanto aos 

procedimentos de venda, documentos, créditos de viagem e valores, de acordo com as 

normas vigentes; 

l - Controlar o saldo de bilhetes residual no cofre da Empresa contratada para o transporte 

de valores e no cofre Central da Empresa, até a definição de sua destinação final; 

m - Controlar a receita proveniente das atividades comerciais e extra operacionais; 

n - Executar o recolhimento das receitas comerciais e extra operacionais, de acordo com 

as informações de valores e prazos comunicados pelas respectivas áreas gestoras; 

o - Controlar e verificar valores e prazos das contas a receber da Empresa, relativas ao 

recolhimento das receitas provenientes das arrecadações das Estações e Vale- Transporte; 

p - Elaborar previsões de receita para fins orçamentários; 

q - Registrar e controlar o resultado financeiro da venda e utilização do sistema da 

bilhetagem eletrônica (SIM/TRI/TEU); 

r - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

 
 

CAPÍTULO IV 

1 - COMPETÊNCIA DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES (DIROP): 

1.1 - Compete à Diretoria de Operações (DIROP): 



a - Dirigir e controlar as atividades de operação e manutenção dos trens, via permanente, 

rede aérea e sinalização da TRENSURB; 

b - Propor ao Diretor-Presidente programas de trabalho e métodos adequados de 

execução, a fim de assegurar que as responsabilidades e procedimentos relativos a 

operação e manutenção sejam claramente definidos; 

c - Revisar diretrizes, metas e procedimentos, propondo ao Diretor-Presidente 

reajustamento e implementações para assegurar permanente eficiência e ótimo 

desempenho das atividades da Diretoria; 

d - Dirigir e controlar a execução dos transportes; 

e - Dirigir e controlar a manutenção e a reparação dos equipamentos e instalações 

operacionais; 

f - Avaliar equipamentos e sistemas através de estudos, análises de relatórios e inspeção 

do desempenho do pessoal, tomando as necessárias providências à otimização dos 

serviços afetos à sua Diretoria; 

g - Promover a realização de programas de revisões dos equipamentos em geral, afim de 

assegurar sua permanente eficiência; 

h - Analisar relatórios de atividades, promovendo as medidas e procedimentos que julgar 

necessários à maior eficiência dos serviços operacionais; 

i - Responsabilizar-se pela realização de treinamento para o pessoal ligado à sua Diretoria; 

j - Discutir e aprovar programas de trabalho específicos das unidades organizacionais sob 

sua supervisão, bem como orçamentos correspondentes, verificando a adequação da 

distribuição de recursos, consolidar os elementos e submeter os resultados ao Diretor- 

Presidente para aprovação; 

l - Propor ao Diretor-Presidente a realização de estudos especiais que visem o aumento 

da produtividade, maior racionalização dos procedimentos e otimização do 

aproveitamento dos equipamentos e instalações operacionais; 

m - Dirigir e controlar todas as demais atividades operacionais da Empresa que lhe forem 

delegadas pelo Diretor-Presidente; 

n - Manifestar-se acerca da prorrogação do prazo e recursos de informações conforme 

legislação. 

1.2 – Atribuições da Gerência de Operações (GEOPE) 

A Gerência de Operações é o órgão da Empresa responsável pela orientação, coordenação 

e controle da execução das diretrizes estabelecidas pela Diretoria de Operações para as 

atividades centralizadas de controle operacional, de produção de transporte, venda de 

créditos de viagem, atendimento, informações e segurança aos usuários, competindo-lhe: 

a - Formular os programas de trabalho do Setor de Controle Operacional, do Setor de 

Tráfego e do Setor de Operação de Estações, dimensionar seus recursos e submeter esses 

elementos à Diretoria de Operações para efeito de consolidação e aprovação; 



b - Orientar, coordenar e controlar os serviços de comando e controle de marchas de trens 

na linha e nos pátios, além dos serviços de comando e controle de alimentação e 

distribuição da energia para trens; 

c - Fazer cumprir as instruções e normas atinentes à execução dos transportes, propondo 

atualizações e tomar as providências necessárias para manter o serviço normal de trens; 

d - Participar de estudos e planejamentos para implantação, ampliação e melhoramentos 

de instalações e serviços metroviários; 

e - Supervisionar e controlar a realização do serviço de transporte metroviário, fazendo 

com que o mesmo se desenvolva segundo padrões de segurança, regularidade e conforto 

aos usuários, dentro dos limites de custos operacionais programados; 

f - Responsabilizar-se pela aplicação de normas de procedimentos gerais, aplicáveis ao 

Controle, ao Tráfego de Trens, avaliando e verificando a adequação das mesmas e sugerir 

à Diretoria de Operações as modificações que julgar necessárias; 

g - Receber dos setores sob sua supervisão, controlar e conferir, sistematicamente, dados 

e informações sobre os serviços realizados; 

h - Analisar relatórios de atividades, prognósticos, outros dados, reclamações e sugestões 

dos usuários dos trens, e propor à Diretoria de Operações, medidas e procedimentos que 

julgar necessários à maior eficiência dos serviços; 

i - Supervisionar, coordenar e controlar a realização de testes operacionais; 

j - Supervisionar e inspecionar a conservação, manutenção e recebimento de 

equipamentos e sistemas responsáveis para transporte e segurança do usuário; 

l - Supervisionar e coordenar a realização dos serviços nas estações, de informações aos 

usuários, venda de créditos de viagem, segurança aos usuários entre outros serviços 

auxiliares, fazendo com que os mesmos se desenvolvam segundo padrões de desempenho 

e custos programados: 

m - Orientar, coordenar e controlar estudos relativos à produção de transportes e propor 

à Diretoria de Operações medidas necessárias à sua melhoria; 

n - Supervisionar, orientar e coordenar os trabalhos de policiamento nas estações e nos 

trens, propondo medidas objetivando a melhoria das condições de segurança dos 

empregados e dos usuários; 

o - Orientar, coordenar e controlar os serviços operacionais e de apoio nas estações, pátios 

e terminais ferroviários; 

p - Supervisionar e coordenar a realização de testes operacionais na sua área de atuação; 

q - Propor à Diretoria de Operações a elaboração, atualização ou revisão de normas de 

procedimentos gerais da sua área de atuação, objetivando a melhoria dos serviços de 

produção de transporte, bem como estudos especiais para aumentar a produtividade, 

modificar instalações e estabelecer padrões de eficiência; 



r - Promover todas as medidas necessárias para superar problemas criados por situações 

de emergência, reportando à Diretoria de Operações as providências tomadas. 

s - Elaborar projetos, estudos, especificações técnicas e procedimentos de sua área de 

atuação; 

t - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados referentes a 

operação em geral, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

u - Avaliar e acompanhar o desempenho dos diversos sistemas operacionais a nível 

técnico e operacional, e propor medidas para melhorar os serviços; 

v - Coordenar e aprovar testes operacionais na sua área de atuação; 

x - Acompanhar e avaliar custos operacionais - Executar estudos para estabelecimento e 

fixação de escalas de horários do pessoal de operação em geral, bem como estabelecer 

turnos de operação; 

w - Elaborar, disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações 

junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

1.2.1 - Atribuições do Setor de Operação de Estações (SEOPE): 

a - Executar os serviços nas estações de venda de créditos de viagem, atendimento e 

informações aos usuários, controle de entrada e saída de usuários e demais serviços 

auxiliares desenvolvidos nas estações, segundo padrões de desempenho e qualidade 

previstos; 

b - Avaliar o desempenho dos equipamentos e do pessoal lotado nas estações, e propor 

medidas que julgar necessárias à melhoria dos serviços; 

c - Aplicar normas de procedimentos para os serviços nas estações, verificar a adequação 

dos métodos recomendados e sugerir modificações que objetivem a melhoria dos 

serviços; 

d - Controlar o recolhimento da arrecadação proveniente da venda de créditos de viagem 

nas estações, segundo normas específicas, articulando-se com o Setor de Pagamentos e 

Receitas para efeito de processamento dessa arrecadação; 

e - Controlar a execução dos serviços concedidos nas estações zelando por sua 

regularidade e eficiência; 

f - Operar os sistemas elétricos, mecânicos, eletrônicos e hidráulicos das estações, 

articulando com os setores de manutenção objetivando a realização de reparos, que 

garantam o perfeito funcionamento; 

g- Realizar testes operacionais na sua área de atuação; 

h - Articular-se com os Setores de Manutenção objetivando a realização de reparos de 

maior vulto dos sistemas elétricos, mecânicos, eletrônicos e hidráulicos nas estações; 

i - Zelar pelas instalações e estruturas prediais das estações tomando providências 

cabíveis para a sua manutenção; 



j - Promover todas as medidas necessárias para superar problemas criados por situações 

de emergência nas estações, reportando à Gerência de Operações as providências 

tomadas. 

l - Fiscalizar a área de domínio da Empresa e fazer segurança do patrimônio existente ao 

longo da linha; 

m - Atender ocorrências de roubo, danos ao patrimônio, e invasões na área de domínio; 

n - Tomar rápidas providências em casos de incêndio nas dependências da Empresa; 

o - Executar trabalhos de policiamento nas estações e nos trens, garantindo segurança aos 

empregados da Trensurb e aos usuários, de acordo com regulamento próprio; 

p - Colaborar com a polícia local para manter a ordem pública, prevenir ou reprimir 

crimes e contravenções penais, nas áreas do serviço de transporte da Trensurb; 

q - Cuidar da integridade do usuário e integridade do sistema, mantendo a ordem, 

preservando o patrimônio na área operacional, dando assistência e orientação ao usuário; 

r - Elaborar as medidas de natureza técnica, administrativa, policial e educativa, que 

visem à regularidade do tráfego, incolumidade e comodidade dos usuários, à preservação 

de acidentes, à higiene e à manutenção da ordem em suas instalações; 

s - Tomar imediatamente, em qualquer emergência ou ocorrência, as providências 

necessárias à manutenção ou restabelecimento da normalidade do tráfego e da ordem nas 

dependências da Trensurb; 

t - Adotar, em casos de acidente, crime ou contravenção penal, as providências previstas 

em lei, independente da presença de autoridades ou agente policial; 

u- Lavrar boletim de ocorrência em que serão considerados os fatos, as pessoas nele 

envolvidas, as testemunhas e os demais elementos úteis para esclarecimento da verdade 

e encaminhar à autoridade policial competente; 

v- Servir de agente de encaminhamento de pessoas e objetos às polícias civil e militar, 

quando necessário e de acordo com o regulamento próprio; 

w - Fiscalizar as integrações operacionais e tarifárias com outros modos de transporte; 

x- Servir de agente de encaminhamento de usuários às instituições de assistência médica 

e social, na área de abrangência da Trensurb; 

z - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.2.2 - Atribuições do Setor de Controle Operacional (SECOT): 

a - Comandar e controlar a marcha dos trens na linha, nos pátios e nas estações, e a 

alimentação e distribuição de energia para os trens; 

b - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento de regras gerais de operação, bem como 

normas e instruções atinentes à execução dos transportes, reportando irregularidades à 

Gerência de Operações; 



c - Articular-se com os órgãos de manutenção para reparações e consertos que se fizerem 

necessários nos trens, na linha, no sistema de sinalização e no sistema de eletrificação; 

d - Realizar testes operacionais na sua área de atuação; 

e - Executar os programas de trabalho do setor, dimensionando os recursos necessários 

para consecução dos objetivos; 

f - Cumprir as instruções e normas atinentes à execução dos transportes, propondo 

atualizações e tomando as providências necessárias para manter o serviço normal de trens; 

g - Confeccionar os Diários Operacionais a partir das informações obtidas nas áreas 

operacionais; 

h - Promover as medidas necessárias para superar problemas criados por situações de 

emergência ao longo do sistema; 

i - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.2.3 - Atribuições do Setor de Tráfego (SETRA): 

a - Realizar os serviços de transporte metroviário segundo padrões de segurança, 

regularidade e conforto ao usuário, dentro dos limites de custos operacionais 

programados, conforme orientações do /centro de Controle Operacional; 

b - Avaliar a produção de transporte, o desempenho do material rodante e do pessoal 

lotado no Setor e propor medidas necessárias à melhoria operacional; 

c - Aplicar normas de procedimentos operacionais e instruções de serviço, sobre as 

operações dos trens, inclusive nos pátios e terminais, verificar a adequação dos métodos 

recomendados e sugerir modificações que objetivem a melhoria dos serviços de tráfego; 

d - Realizar testes operacionais na sua área de atuação; 

e - Avaliar, sistematicamente, o desempenho do material rodante e dos empregados 

lotados nos órgãos sob sua supervisão; 

f - Promover todas as medidas necessárias para superar problemas criados por situações 

de emergência, reportando à Gerência de Operações as providências tomadas; 

g - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.3 – Atribuições da Gerência de Manutenção (GEMAN) 

A Gerência de Manutenção é o órgão da Empresa responsável pela orientação, 

coordenação e controle da execução das diretrizes estabelecidas pela Diretoria de 

Operações para as atividades de manutenção, competindo-lhe: 

a - Formular os programas de trabalho dos Setores de Oficina, Via Permanente, e 

Manutenção Predial e Equipamentos, dimensionar seus recursos e submeter esses 

elementos à Diretoria de Operações para efeito de aprovação; 



b - Orientar, coordenar e controlar os serviços de manutenção sob a sua responsabilidade 

necessários à operação dos trens, além de outros serviços de apoio desenvolvidos pelos 

órgãos sob sua supervisão; 

c - Orientar, coordenar e controlar estudos dos processos de trabalho, e do pessoal da 

manutenção, e propor à Diretoria de Operações as medidas que julgar necessárias; 

d - Propor à Diretoria de Operações a elaboração, atualização ou revisão de normas de 

procedimentos gerais de manutenção, bem como estudos especiais para aumentar a 

produtividade, modificar instalações e estabelecer padrões de eficiência; 

e - Receber das unidades organizacionais sob sua supervisão, controlar e conferir, 

sistematicamente, dados e informações sobre o desempenho das suas atividades, e 

submeter os resultados à Diretoria de Operações; 

f - Observar o cumprimento dos requisitos de segurança no trabalho inerentes às suas 

Unidades; 

g - Promover a fiscalização e controle de qualidade dos serviços contratados com terceiros 

no âmbito da Gerência; 

h - Prover a área de Planejamento da Empresa de todas as informações necessárias ao seu 

pleno desenvolvimento. 

i - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados referentes a 

manutenção em geral, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

j - Elaborar, disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações 

junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

1.3.1 - Atribuições do Setor de Oficina (SEOFI): 

a - Fazer manutenção preventiva e corretiva em equipamentos dos TUEs; 

b - Fazer as revisões dos componentes removidos na Oficina de Manutenção Leve; 

c - Fazer as reparações devido a acidentes com TUEs; 

d - Fazer manutenção do material rodante auxiliar da Empresa; 

e - Propor modificações de normas de manutenção, instruções de serviços, adequações de 

máquinas e equipamentos, modificações de instalações, ou outras medidas que julgar 

necessárias à melhoria dos serviços de manutenção do material rodante na oficina; 

f - Zelar pela observância dos procedimentos de segurança no trabalho; 

g - Requisitar para o material rodante, peças ou outros componentes de reposição, 

diretamente ao Setor de Materiais; 

h - Elaborar projetos, estudos, especificações técnicas e procedimentos de sua área de 

atuação; 

i - Elaborar normas de procedimentos e instruções de serviço para as atividades de 

manutenção, fixando métodos de trabalho e rotinas de serviço; 



l - Executar estudos para estabelecimento e fixação de escalas de horários do pessoal da 

manutenção em geral, bem como estabelecer turnos de manutenção; 

k - Executar inspeção de recebimento de serviços e equipamentos, bem como elaborar os 

respectivos certificados; 

m - Receber, da operação, o material rodante, revisá-lo e prepará-lo para o transporte, 

fazendo pequenos consertos e a lubrificação dos equipamentos; 

n – Realizar manutenção corretiva ao longo da V1, V2 e Pátio; 

o - Manter todas as relações necessárias com os órgãos da Operação e com o Setor de 

Oficina, objetivando o pleno desenvolvimento das suas atribuições; 

p – Promover a Gestão Técnica, o controle da qualidade, fiscalização dos serviços 

contratados com terceiros no âmbito da Unidade Organizacional; 

q - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.3.2 - Atribuições do Setor de Via Permanente (SEVIP): 

a - Manter a via permanente em condições adequadas para a operação dos TUEs; 

b - Zelar pela observância dos procedimentos de segurança no trabalho; 

c - Manter todas as relações necessárias com os demais órgãos da Manutenção e da 

Operação, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades; 

d - Requisitar para a via permanente, materiais, peças, equipamentos e outros 

componentes de reposição, ao Setor de Materiais. 

e - Promover a Gestão Técnica, o controle da qualidade, fiscalização dos serviços 

contratados com terceiros no âmbito da Unidade Organizacional; 

f - Elaborar projetos, estudos, especificações técnicas e procedimentos de sua área de 

atuação; 

g - Elaborar normas de procedimentos e instruções de serviço para as atividades de 

manutenção, fixando métodos de trabalho e rotinas de serviço; 

h - Executar estudos para estabelecimento e fixação de escalas de horários do pessoal da 

manutenção em geral, bem como estabelecer turnos de manutenção; 

i - Executar inspeção de recebimento de serviços e equipamentos, bem como elaborar os 

respectivos certificados; 

j - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.3.3 - Atribuições do Setor de Manutenção Predial (SEMAP): 

a - Executar a conservação das obras civis da Empresa; 

b - Zelar pela observância dos procedimentos de segurança no trabalho; 



c - Manter todas as relações necessárias com as demais Unidades Organizacionais 

objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades; 

d - Requisitar materiais, peças e equipamentos e outros bens necessários para a 

manutenção das obras, ao Setor de Materiais; 

e - Promover a Gestão Técnica, o controle da qualidade, fiscalização dos serviços 

contratados com terceiros no âmbito da Unidade Organizacional; 

f - Executar a manutenção dos sistemas de ar condicionado e refrigeração; 

g - Executar a manutenção do sistema da bacia rodoferroviária/Pátio; 

h - Executar a manutenção dos elevadores, escadas rolantes e plataformas elevatórias; 

i - Executar manutenção em bombas de combate à incêndio e bombas de água de pequeno 

porte; 

j - Elaborar projetos, estudos, especificações técnicas e procedimentos de sua área de 

atuação; 

k - Elaborar normas de procedimentos e instruções de serviço para as atividades de 

manutenção, fixando métodos de trabalho e rotinas de serviço; 

l - Executar estudos para estabelecimento e fixação de escalas de horários do pessoal da 

manutenção em geral, bem como estabelecer turnos de manutenção; 

m - Executar inspeção de recebimento de serviços e equipamentos, bem como elaborar 

os respectivos certificados; 

n - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.4 – Atribuições da Gerência de Sistemas (GESIS) 

A Gerência de Sistemas é o órgão da Empresa responsável pela orientação, coordenação 

e controle da execução das diretrizes estabelecidas pela Diretoria de Operações para as 

atividades centralizadas de manutenção dos Sistemas, competindo-lhe: 

a - Formular os programas de trabalho dos Setores de Sinalização e Energia Elétrica, 

dimensionar seus recursos e submeter esses elementos à Diretoria de Operações para 

efeito de consolidação e encaminhamento para aprovação; 

b - Responsabilizar-se pela aplicação de normas de procedimento geral, aplicáveis à 

manutenção dos sistemas de sinalização, telecomando, tele controle, telecomunicações e 

energia, avaliar e verificar a adequação dos procedimentos e métodos recomendados e 

sugerir à Diretoria de Operações as modificações que julgar necessárias; 

c - Promover, junto as unidades organizacionais sob sua supervisão, estudos especiais 

para aumentar a produtividade dos serviços, melhorar procedimentos, modificar 

instalações e estabelecer padrões de eficiência; 



d – Analisar, controlar e conferir, sistematicamente, dados e informações sobre o 

desempenho dos serviços de manutenção, e submeter os resultados à Diretoria de 

Operações; 

e - Executar estudos para estabelecimento e fixação de escalas de horários do pessoal de 

manutenção em geral, bem como estabelecer turnos de manutenção. 

f - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados, referentes à sua 

área de atuação, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

g - Elaborar, disponibilizar e manifestar-se acerca de recursos referente as informações 

junto ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) conforme legislação. 

1.4.1 - Atribuições do Setor de Sinalização (SESIN): 

a - Fazer a manutenção dos aparelhos, equipamentos e demais componentes do sistema 

de sinalização, tele controle de energia, telecomunicações e bilhetagem automática nos 

locais onde estiverem instalados ou no laboratório desse sistema; 

b - Manter todas as relações necessárias com os demais órgãos da Manutenção e da 

Operação, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades; 

c - Propor modificações de normas de manutenção, instruções de serviços, adequações de 

máquinas e equipamentos, modificações de instalações, ou outras medidas que julgar 

necessárias à melhoria dos serviços; 

d - Responsabilizar-se pela aplicação de normas de procedimentos gerais, aplicáveis a 

manutenção dos sistemas de sinalização, telecomando, tele controle, telecomunicação, 

métodos recomendados e sugerir à Gerência de Sistemas as modificações que julgar 

necessárias; 

e - Controlar e conferir sistematicamente dados e informações sobre o desempenho dos 

serviços de manutenção e submeter os resultados à Gerência de Sistemas; 

f - Avaliar sistematicamente, o desempenho de equipamentos e materiais do sistema de 

sinalização, tele controle de energia, telecomunicações e bilhetagem automática, e dos 

empregados lotados nos órgãos sob sua supervisão; 

g - Promover a fiscalização e controle de qualidade dos serviços contratados com terceiros 

no âmbito do setor; 

h - Requisitar para o sistema de sinalização, peças ou outros componentes de reposição, 

diretamente ao Setor de Materiais. 

i - Supervisionar e controlar a realização dos serviços de manutenção dos sistemas de 

sinalização, telecomando, tele controle e telecomunicações, fazendo com que os mesmos 

se desenvolvam segundo padrões de desempenho programados; 

j - Avaliar, sistematicamente, o desempenho de equipamentos e materiais do sistema de 

sinalização, telecomando, tele controle, telecomunicações e energia, e dos empregados 

lotados nos órgãos sob sua supervisão; 



k - Promover a fiscalização e controle de qualidade dos serviços contratados com terceiros 

no âmbito da sua Gerência; 

l - Elaborar projetos, estudos, especificações técnicas e procedimentos de sua área de 

atuação; 

m - Elaborar normas de procedimentos e instruções de serviço para as atividades de 

manutenção, fixando métodos de trabalho e rotinas de serviço; 

n - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados, referentes a sua 

área de atuação, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

o - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 

1.4.2 - Atribuições do Setor de Energia (SENERG): 

a - Fazer a manutenção do sistema de rede aérea compreendendo, catenárias, postes e 

estruturas, e aparelhos seccionadores de linhas; 

b - Manter todas as relações necessárias com o Setor de Manutenção Elétrica e com os 

órgãos da Operação, objetivando o pleno desenvolvimento de suas atividades; 

c - Propor modificações de normas de manutenção, instruções de serviço, adequações de 

máquinas e equipamentos, modificações de instalações, ou outras medidas que julgar 

necessárias à melhoria dos serviços; 

d - Requisitar para o sistema de rede aérea, peças ou outros componentes de reposição, 

diretamente ao Setor de Materiais; 

e - Supervisionar e controlar a realização dos serviços de manutenção do sistema de 

energia, na Oficina, nas subestações e na Rede Aérea, fazendo com que o mesmo se 

desenvolva segundo padrões de desempenho programados; 

f - Avaliar, sistematicamente, o desempenho de equipamentos e materiais do sistema de 

sinalização, telecomando, telecontrole, telecomunicações e energia, e dos empregados 

lotados nos órgãos sob sua supervisão; 

g - Promover a fiscalização e controle de qualidade dos serviços contratados com terceiros 

no âmbito da sua Gerência; 

h - Elaborar projetos, estudos, especificações técnicas e procedimentos de sua área de 

atuação; 

i - Elaborar normas de procedimentos e instruções de serviço para as atividades de 

manutenção, fixando métodos de trabalho e rotinas de serviço; 

j - Analisar, avaliar, interpretar e ajustar os índices estatísticos apurados, referentes a sua 

área de atuação, com o objetivo de fornecer subsídios às tomadas de decisões; 

k - Fazer a manutenção do sistema de energia de alta tensão de tração e de grandes 

equipamentos do sistema de energia, nas subestações e nas cabines de seccionamento e 

de paralelismo ou na oficina de manutenção; 



l - Fazer a manutenção do sistema de energia de baixa tensão e de equipamentos elétricos 

em geral e geradores de subestações; 

m - Fazer a manutenção da cablagem de energia; 

n - Manter relações técnicas com a Cia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e com os 

demais órgãos da operação e manutenção, objetivando o pleno desenvolvimento de suas 

atividades; 

o - Propor modificações de normas de manutenção, instruções de serviços, adequações 

de máquinas e equipamentos, modificações de instalações, ou outras medidas que julgar 

necessárias à melhoria dos serviços; 

p - Requisitar para a execução do serviço da área, peças ou outros componentes de 

reposição, diretamente ao Setor de Materiais; 

q - Elaborar e disponibilizar ao Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) informações 

conforme legislação. 


