PORTARIA No 110, DE 16 DE ABRIL DE 2003

O
PRESIDENTE
DA
AGÊNCIA
NACIONAL
DE
TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 32, da Lei no
9.472, de 16 de julho de 1997, e o inciso III do art. 46 do Regulamento aprovado pelo Decreto no
2.338, de 7 de outubro de 1997, e,
Considerando a Decisão do Conselho Diretor na Reunião no 251, de 16 de abril
de 2003;
Considerando as disposições do parágrafo único do art. 12 e do parágrafo
primeiro do art. 80 do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, resolve:
Art. 1o A aquisição de bens e a contratação de serviços de terceiros, no âmbito
da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, serão realizadas pelos colaboradores formalmente
designados, com observância da legislação vigente, das disposições desta Portaria e dos limites de
competência estabelecidos no Anexo desta Portaria.
Art. 2o Cabe aos Superintendentes:
I – aprovar requisições de aquisição de bens e serviços, respondendo pela
avaliação da conveniência e oportunidade da despesa, salvo quando a requisição se realizar mediante
determinação ou autorização formal do Conselho Diretor ou de qualquer de seus membros;
II – autorizar o pagamento das despesas.
§ 1o A aprovação da requisição de despesas dos órgãos vinculados à Presidência
Executiva, relacionados no art. 101 do Regimento Interno, bem como a autorização do respectivo
pagamento, serão realizadas pelo Superintendente Executivo.
§ 2o A aprovação da requisição de despesas do Gabinete da Presidência bem
como a autorização do respectivo pagamento, serão realizadas pelo Chefe do Gabinete.
§ 3o A aprovação da requisição de despesas dos Escritórios Regionais será
realizada obedecendo-se os limites estabelecidos no Anexo desta Portaria.
§ 4o O pagamento das despesas sob gestão dos Escritórios Regionais será
autorizado pelo Gerente Regional e executado pelos ordenadores formalmente designados,
independentemente de valor.
§ 5o A requisição e a respectiva aprovação de despesas deverão obedecer aos
limites orçamentários estabelecidos no Plano de Trabalho Anual.

§ 6o O ato de autorizar pagamento representa ordenação de despesas nos termos
do disposto no parágrafo primeiro do art. 80 do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 3o Os gestores de contratos de aquisição de bens e serviços serão os
requisitantes, observados os respectivos limites estabelecidos no Anexo desta Portaria, cabendo-lhes
responder pela definição e especificação do objeto da despesa e pelo acompanhamento de sua execução
na forma estabelecida contratualmente.
Parágrafo único. Cabe ao gestor do contrato realizar as verificações que se
fizerem necessárias e atestar o recebimento dos bens ou serviços.
Art. 4o Nos casos em que o gestor do contrato deva atender demandas das
diversas áreas da Agência, caberá a estas formalizarem a respectiva solicitação, assumindo
solidariamente a responsabilidade pela avaliação da conveniência e oportunidade da despesa, salvo
quando a requisição se realizar mediante determinação ou autorização formal do Conselho Diretor ou
de qualquer de seus membros.
Art. 5o As despesas com passagens e diárias e capacitação dos colaboradores,
assim como aquelas realizadas por intermédio de suprimento de fundos, observarão procedimentos
específicos instituídos pela Anatel, não se lhes aplicando as disposições desta Portaria.
Art. 6o Para os Escritórios Regionais, não estão inclusas nas delegações de
competência efetivadas no art. 1º desta Portaria as obras civis, as reformas, as modificações prediais e
as aquisições de equipamentos e componentes de fiscalização, de bens imóveis, de mobiliários em
geral, de veículos, de equipamentos de rede e de informática.
Art. 7o As atribuições e responsabilidades dos requisitantes de bens e serviços,
dos gestores de contratos, e daqueles que autorizarem o pagamento da despesa serão observadas para
fins de aplicação das disposições do § 2o do art. 80 do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 8o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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