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DECRETO Nº 7.470,
DE 4 DE MAIO DE
2011

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
05/5/011,
SEÇÃO I
PÁGINA 5

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
05/5/011,
SEÇÃO I
PÁGINA 10

PODER
EXECUTIVO

DOU, DE
05/5/011,
SEÇÃO I
PÁGINA 13

DECRETO Nº 7.471,
DE 4 DE MAIO DE
2011

DECRETO Nº 7.472,
DE 4 DE MAIO DE
2011

EMENTA
Altera os Anexos I e II do Decreto
nº 7.063, de 13 de janeiro de 2010,
que aprova a Estrutura Regimental
e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão,
e o Decreto nº 6.025, de 22 de
janeiro de 2007, que institui o
Programa
de Aceleração
do
Crescimento - PAC e o seu Comitê
Gestor, e dá outras providências.
Aprova a Estrutura Regimental, o
Quadro Demonstrativo dos Cargos
em Comissão da Superintendência
do Desenvolvimento do CentroOeste - SUDECO, e dá outras
providências.
Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos
em Comissão e das Funções
Gratificadas do Ministério da
Integração Nacional e dispõe sobre
remanejamento de cargos em
comissão.
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SRH
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SRH
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Tempo
de
serviço.
Contagem
NOTA TÉCNICA recíproca. Licença para tratar de
Nº
211/CGNOR/ interesses particulares. Regime Geral
DENOP/SRH/MP,
Previdência Social.
DE 5 DE MAIO DE
2011
Esclarecimentos acerca do prazo
NOTA TÉCNICA entre o provimento e a investidura em
Nº
214/CGNOR/ cargo público efetivo, previsto no §1º,
DENOP/SRH/MP,
do art. 13, da Lei nº 8.112, de 11 de
DE 5 DE MAIO DE dezembro de 1990.
2011
Pagamento de Gratificação de
NOTA TÉCNICA Atividade do Ciclo de Gestão - GCG a
Nº
218/CGNOR/ servidores
cedidos
ao
MPU.
DENOP/SRH/MP,
Impossibilidade no presente caso.
DE 5 DE MAIO DE
2011
Poderá ser efetuado o pagamento de
NOTA TÉCNICA auxílio transporte para os servidores
Nº
220/CGNOR/ que utilizam o transporte seletivo ou
DENOP/SRH/MP,
especial, desde que a localidade de
DE 5 DE MAIO DE residência não seja atendida por
2011
meios de transporte convencionais ou
quando for comprovadamente menos
oneroso para a administração.
Concessão de licença para tratamento
NOTA
da própria saúde, ao pessoal
INFORMATIVA
contratado com base na Lei nº 8.745,
Nº
387/CGNOR/ de 1993.
DENOP/SRH/MP,
DE 5 DE MAIO DE
2011
Possibilidade de desaverbação de
NOTA
tempo de serviço por servidor
INFORMATIVA
aposentado por invalidez, desde que
Nº
389/CGNOR/ esse tempo não tenha sido utilizado
DENOP/SRH/MP,
nem para o cálculo dos proventos de
DE 5 DE MAIO DE aposentadoria por invalidez, nem
2011
para concessão de qualquer direito ou
vantagem.
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PLANEJAMENTO AUTORIZA CONVOCAÇÕES EXTRAS
PARA INSS E RECEITA
“A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, autoriza
contratações adicionais de aprovados nos concursos públicos da
Receita Federal e do INSS. A medida foi publicada no Diário
Oficial da União desta terça-feira. No total, serão chamados 575
excedentes, para os cargos de auditor fiscal e analista tributário,
da Receita, e perito médico, do INSS”.
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INFORMATIVO:
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18 a 29 de Abril/2011
Data(páginas internas):
04/05/2011

SUPREMO RECONHECE UNIÃO HOMOAFETIVA

PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA – 4 - Em conclusão, o Plenário, por maioria,
julgou improcedente pedido formulado em ação direta de
inconstitucionalidade proposta pelos Governadores dos Estados do
Mato Grosso do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do
Sul e do Ceará contra os artigos 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º,
todos da Lei 11.738/2008, que dispõe sobre o piso salarial nacional
para os profissionais do magistério público da educação básica — v.
Informativo 622. Nesta assentada, o Min. Cezar Peluso, Presidente,
acompanhou a divergência relativa ao § 4º do art. 2º da lei impugnada
para declarar sua inconstitucionalidade, por considerar usurpada a
competência dos Estados-membros e dos Municípios para legislar
sobre jornada de trabalho, a qual, na espécie, deveria observar o limite
máximo de 2/3 da carga horária no desempenho de atividades em sala
de aula. Diante do empate no que se refere a tal dispositivo, deliberouse, também por maioria, que a decisão da Corte — exclusivamente em
relação ao § 4º do art. 2º da mencionada lei — não se reveste de
eficácia vinculante e efeito erga omnes, por não haver sido obtida a
maioria absoluta, necessária para tanto. Vencidos, no ponto, os
Ministros Joaquim Barbosa, relator, e Ricardo Lewandowski, que
consideravam o pleito integralmente rejeitado, motivo pelo qual todos
os preceitos impugnados permaneceriam válidos. Acrescentavam que
entendimento contrário significaria um convite ao descumprimento da
aludida norma.
MÉDICO CONVENIADO PELO SUS E EQUIPARAÇÃO A
FUNCIONÁRIO PÚBLICO - Considera-se funcionário público,
para fins penais, o médico particular em atendimento pelo Sistema
Único de Saúde - SUS, antes mesmo da alteração normativa que
explicitamente fizera tal equiparação por exercer atividade típica da
Administração Pública (CP, art. 327, § 1º, introduzido pela Lei
9.983/2000). Essa a orientação da 2ª Turma ao, por maioria, negar
provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto por
profissional de saúde condenado pela prática do delito de concussão
(CP, art. 316). Na espécie, o recorrente, em período anterior à
vigência da Lei 9.983/2000, exigira, para si, vantagem pessoal a fim
de que a vítima não aguardasse procedimento de urgência na fila do
SUS. A defesa postulava a atipicidade da conduta. Prevaleceu o voto
do Min. Ayres Britto, relator, que propusera novo equacionamento
para solução do caso, não só a partir do conceito de funcionário
público constante do art. 327, caput, do CP, como também do
entendimento de que os serviços de saúde, conquanto prestados pela
iniciativa privada, consubstanciar-se-iam em atividade de relevância
pública (CF, artigos 6º, 197 e 198). Asseverou que o hospital ou
profissional particular que, mediante convênio, realizasse
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MANTIDA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA
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DE
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POR
POR

CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO DENTRO DAS
VAGAS PREVISTAS NO EDITAL TEM DIREITO A
NOMEAÇÃO

INFORMATIVO
N. 0470
PERÍODO:
25 a 29/04/2011.

SERVIDOR. FÉRIAS. ACÚMULO. A Seção, ao consignar que o
art. 77 da Lei n. 8.112/1990 busca preservar a saúde do servidor
público, decidiu que o acúmulo de mais de dois períodos de férias não
gozadas não resulta em perda do direito de usufruí-los. Ressaltou-se,
ainda, que o gozo das férias está condicionado à conveniência e
interesse da Administração Pública, mesmo que haja mais de dois
períodos acumulados. Precedente citado: REsp 865.355-RS, DJe
16/6/2008. MS 13.391-DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 27/4/2011.
DEMISSÃO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PAD.
A jurisprudência do STJ entende que a exoneração de servidores
públicos concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que se
encontrem em estágio probatório, necessita do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório (vide, também, a Súm. n. 21-STF).
Contudo, na hipótese de servidor em estágio probatório, apregoa que
não se faz necessária a instauração de processo administrativo
disciplinar (PAD) para tal, admitindo ser suficiente a abertura de
sindicância que assegure os princípios da ampla defesa e do
contraditório. Anote-se que essa exoneração não tem caráter punitivo,
mas se lastreia no interesse da Administração de dispensar servidores
que, durante o estágio probatório, não alcançam bom desempenho no
cargo. Precedentes citados: RMS 20.934-SP, DJe 1º/2/2010; EDcl no
AgRg no RMS 21.078-AC, DJ 28/6/2006; RMS 21.012-MT, DJe
23/11/2009; AgRg no RMS 13.984-SP, DJ 6/8/2007; RMS 21.000MT, DJ 4/6/2007, e RMS 13.810-RN, DJe 26/5/2008. RMS 22.567-MT,
Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 28/4/2011.

