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Atos do Poder Judiciário
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PLENÁRIO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto
do Relator, julgou procedente a ação direta para dar interpretação
conforme ao § 1º do art. 106 da Constituição do Estado de Santa
Catarina, no sentido de que se mostra inconstitucional nomear, para a
chefia da Polícia Civil, delegado que não integre a respectiva carreira,
ou seja, que nela não tenha ingressado por meio de concurso público.
Ausente, justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), em viagem à Itália para participar da "101ª Sessão Plenária
da Comissão de Veneza". Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia (Vice-Presidente). Plenário, 11.12.2014.
POLÍCIA CIVIL - DIREÇÃO. Consoante dispõe o artigo
144, § 4º, da Constituição Federal, as polícias civis são dirigidas por
delegados de carreira, não cabendo a inobservância da citada qualificação, nem a exigência de que se encontrem no último nível da
organização policial.
Secretaria Judiciária
JOÃO BOSCO MARCIAL DE CASTRO
Secretário

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.038
(1)
ORIGEM
: ADI - 144684 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED.
: SANTA CATARINA
RELATOR
: MIN. MARCO AURÉLIO
REQTE.(S)
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA

I - Encaminhar à Diretoria de Tecnologia da Secretaria de
Administração da Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) propostas de políticas, normas e diretrizes que assegurem
o alinhamento das ações ligadas à tecnologia da informação e comunicação à missão institucional da Presidência da República;
b) propostas para a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia
da Informação e Comunicação, com os respectivos cronogramas;
c) proposta de estratégias de acompanhamento, avaliação e
fiscalização dos investimentos em tecnologia da informação e comunicação e de mecanismos para a implementação de prioridades em
demandas globais de tecnologia;
II - acompanhar, periodicamente e de acordo com as diretrizes governamentais estabelecidas na área de tecnologia da informação e comunicação, o cumprimento das diretrizes, das estratégias e dos objetivos definidos no Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação; e
III - elaborar, alterar e aprovar seu Regimento Interno, de
forma a definir os procedimentos para o seu funcionamento.
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Atos do Congresso Nacional
ATO DECLARATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL N o- 5, DE 2015

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL faz saber que, utilizando-se das prerrogativas previstas no art.
48, incisos II e XI, do Regimento Interno do Senado Federal, que o
atribuem os deveres de velar pelo respeito às prerrogativas do Senado
e as imunidades dos Senadores, bem como de impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou ao
Regimento, foi encaminhada à Excelentíssima Senhora Presidente da
República a Mensagem n° 7 (SF), de 3 de março de 2015, que
devolve a Medida Provisória n° 669, de 2015, que "Altera a Lei nº
12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciária sobre a receita bruta; a Lei nº 12.469, de 26 de agosto de
2011, a Lei nº 12.995, de 18 de junho de 2014, e a Lei n° 11.196, de
21 de novembro de 2005, quanto à tributação de bebidas frias; e a Lei
n° 12.780, de 9 de janeiro de 2013, que dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de
2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016", e declara a perda de
eficácia da referida norma.
Congresso Nacional, 3 de março de 2015.
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

DECISÕES
Ação Direta de Inconstitucionalidade e
Ação Declaratória de Constitucionalidade
(Publicação determinada pela Lei nº 9.868, de 10.11.1999)
Acórdãos

Art. 2º Compete ao CGTI/PR:

.

Art. 3º O CGTI/PR será composto por um representante,
titular e suplente, dos órgãos ou unidades administrativas da Presidência da República, a seguir indicados:
I - Secretaria-Geral, que o coordenará;
II - Casa Civil;
III - Secretaria de Relações Institucionais;
IV - Secretaria de Comunicação Social;
V - Gabinete Pessoal do Presidente da República;
VI - Gabinete de Segurança Institucional;
VII - Secretaria de Assuntos Estratégicos;
VIII - Secretaria de Políticas para as Mulheres;
IX - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial;
X - Secretaria de Portos;
XI - Secretaria de Aviação Civil;
XII - Secretaria da Micro e Pequena Empresa; e
XIII - Vice-Presidência da República.
§ 1º Os representantes titulares, e seus respectivos suplentes,
serão indicados pelos dirigentes dos órgãos ou unidades administrativas representadas, e designados pelo Coordenador do CGTI/PR.

Presidência da República

§ 2º O Coordenador do CGTI/PR será substituído, nas suas
ausências ou impedimentos, por seu substituto legal imediato.

SECRETARIA-GERAL

§ 3º Nas ausências ou impedimentos, por motivo justificado,
dos representantes titulares, serão convocados seus suplentes.

PORTARIA N o- 3, DE 4 DE MARÇO DE 2015

§ 4º O CGTI/PR deliberará por maioria simples, e seu Coordenador
votará somente em casos de empate, quando terá o voto de qualidade.

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIAGERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da
Constituição, e tendo em vista o disposto do §1º, do art. 3º da Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, no parágrafo único do art. 1º do
Decreto nº 7442, de 17 de fevereiro de 2011, e no art. 1º da Portaria
nº 26, de 7 de maio de 2013, resolve:

§ 5º Um representante titular da Diretoria de Tecnologia da
Secretaria de Administração, e seu respectivo suplente, integrarão o
CGTI/PR na qualidade de consultores técnicos.

Art. 1º O Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e
Comunicação da Presidência da República - CGTI/PR, que tem como
objetivo aprimorar os serviços relacionados à tecnologia da informação e comunicação desenvolvidos na Presidência da República,
passa a ser coordenado pelo representante da Secretaria-Geral.

§ 7º A participação no CGTI/PR é considerada como de relevante interesse público e não enseja qualquer tipo de remuneração.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015030500001

§ 6º Poderão ser convidados a participar das reuniões do CGTI/PR, a juízo do seu Coordenador, para subsidiar suas deliberações, representantes de órgãos ou entidades públicas e privadas, bem como consultores técnicos, inclusive servidores públicos em exercício na Diretoria
de Tecnologia da Secretaria de Administração da Secretaria-Geral.

Art. 4º O apoio administrativo e os meios necessários à
execução dos trabalhos do CGTI/PR serão prestados pela Diretoria de
Tecnologia da Secretaria de Administração da Secretaria-Geral.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

