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§ 2º As eventuais renovações ou alterações contratuais das despesas 

deverão ser submetidas à mesma autoridade de aprovação original, e?(ceto quanto à 

situação indicada no inciso V do art. 2° desta Portaria. 

§ 3º Não estão inclusas nesta Portaria as despesas relativas à contratação 

de pessoal. 

§ 4 º Nos processos advindos dos Polos de Referência do Sesc, quando a

despesa ultrapassar os limites previstos nas letras "a" dos incisos li, Ili e IV deste artigo, 

o processo deverá ser encaminhado à sede do Departamento Nacional para

autorização superior. 

§ 5 º As despesas com viagens nacionais a serviço serão autorizadas pelo 

Diretor-Geral, pelos Diretores do Departamento Nacional, pelos Assessores, pelo 

Diretor do Polo Educacional Sesc, pelo Superintendente do Polo Socioambiental Sesc 

Pantanal e pelo Gerente do Polo Sociocultural Sesc Paraty, no âmbito de suas áreas. 

§ 6º As despesas com viagens internacionais a serviço serão autorizadas 

pelo Diretor-Geral. 

§ 7° A previsão de despesas com material impresso relacionado à 

divulgação institucional deve ser submetida à avaliação da Assessoria de 

Comunicação do Departamento Nacional. 

Art. 2
º Ficam delegadas ao Diretor-Geral as seguintes competências 

específicas: 

1 - Conceder auxílios financeiros aos Departamentos Regionais até o limite 

de 600 salários mínimos; 

li - Deliberar sobre os reajustes previstos nos contratos 

concessão de auxílios financeiros aos Departamentos Regionais e nos contratos 
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celebrados pelo Departamento Nacional, respeitados os limites do inciso V deste 

artigo; 

Ili - Deliberar sobre os aditivos contratuais de construção, reforma ou 

ampliação até o limite de valor previamente autorizado no plano de investimentos do 

Departamento Regional; 

IV - Autorizar a abertura de processos licitatórios, acima de 600 salários 

mínimos, nos casos em que a despesa estiver previamente autorizada pelo Presidente 

do Conselho Nacional; 

V - Deliberar sobre a complementação de despesas previamente 

autorizadas pelo Presidente do Conselho Nacional até o limite de 15% do valor 

aprovado originalmente; 

VI - Homologar, adjudicar e cancelar compras e contratações de 

fornecedores, bem como assinar contratos acima de 600 salários mínimos, desde que 

a despesa tenha sido previamente autorizada pelo Presidente do Conselho Nacional; 

VI 1 - Autorizar as baixas de bens ou itens de estoque previstas no artigo 14 

da Resolução Sesc nº957 /1999, combinado com o artigo 16 da mesma Resolução. 

Art. 3
º As aprovações realizadas por meio de sistema informatizado são 

consideradas válidas para efeito de autorização pelos aprovadores. 

Art. 4
º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura, sendo 

revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria "N" Sesc nº 594/2019. 

Rio de Janeiro 3 de setembro de 2021.
, 
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Presidente 
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