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I - Para o servidor que se enquadre na hipótese do inciso I do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

.

art. 3º:

GABINETE DA MINISTRA
PORTARIA Nº 548, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições estabelecidas nos arts.
1o e 5o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, e no art. 4º do Decreto nº 5.115, de 24 de junho de 2004, considerando as informações
constantes do processo relacionado no Anexo Único desta Portaria, e o disposto no Parecer CGU/AGU Nº 01/2007 - RVJ, aprovado pelo
Presidente da República, no Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2007, Seção 1, Página 4, em especial nos seus parágrafos 273, 274,
284 e 301, e no art. 4º-A, inciso IV, do Decreto nº 5.115, de 24 de junho de 2004 bem como o item 5 do Despacho no 1.499/2009 do ConsultorGeral da União, que indica que "nenhum órgão da administração pública federal tem o poder de rever decisões de mérito da Comissão Especial
Interministerial", resolve:
Art. 1º Deferir o retorno ao serviço dos empregados constantes do Anexo Único desta Portaria, oriundos do extinto Banco Nacional
de Crédito Cooperativo S. A. - BNCC, para compor quadro especial em extinção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, sob regime celetista (Decreto-Lei nº 5.452/1943).
Art. 2º Cabe ao MAPA notificar, no prazo de trinta dias, os empregados para se apresentarem ao serviço, conforme determina o §1o
do art. 4o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007.
Art. 3º Os empregados deverão se apresentar ao MAPA no prazo de trinta dias, contados da notificação a que se refere o artigo
anterior.
Parágrafo único. A não apresentação do empregado no prazo mencionado no caput implicará renúncia ao direito de retornar ao
serviço.
Art. 4º Os efeitos financeiros do retorno ao serviço dar-se-ão a partir do exercício do empregado no MAPA.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MIRIAM BELCHIOR
ANEXO ÚNICO
CPF
299.740.979-91
076.292.221-49
151.610.999-68
142.418.549-15
259.235.521-91

Nome
CLAUDINEI JOÃO RUTES
JOSE GOMES DE MACEDO
JOSE ORLANDO PIZANI
JOSE TEODORO DE CARVALHO
NILIZETE ALVES RIBEIRO

PORTARIA N o- 549, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, Interina, tendo em vista a autorização constante do art. 5o, § 2o, do Decreto no 7.689, de 2 de março de 2012, e
as informações constantes do Processo MCTI no 01280.000365/201321, resolve:
Art. 1o Autorizar, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a aquisição de 4 (quatro) veículos, sendo 3 (três)
tipo pick-up, 4x4, cabine dupla e 1 (um) trator tracionado, 4x4, com
carreta e plaina agrícola frontal, destinados aos deslocamentos de
pesquisadores e tecnologistas do Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia às reservas, às estações experimentais e ao transporte de
materiais de projetos do grupo de manejo florestal.
Parágrafo único. A execução da referida despesa deverá ser
realizada de acordo com os limites constantes do Anexo I da Portaria
MP nº 268, de 30 de julho de 2013.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EVA MARIA CHIAVON
RETIFICAÇÃO
Na Portaria MP nº 533, de 20 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 23 de dezembro de 2013, Seção
1, página 181, onde se lê: "PORTARIA Nº 533, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013", leia-se: "PORTARIA Nº 533, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013".

SECRETARIA EXECUTIVA
DESPACHO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA
Em 20 de dezembro de 2013
A Secretária-Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no uso de sua competência delegada pela Portaria
nº 97, de 16 de março de 2012, e tendo em vista o disposto no
Decreto nº 7.689, de 02 de março de 2012, resolve:
1. Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PDTI para o biênio 2014-2015.
2. A versão integral do PDTI encontra-se disponível, para
consulta, via internet no sítio do MP: http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/PDTI.pdf.
EVA MARIA CHIAVON

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 15, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013
Estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC quanto aos
procedimentos a serem adotados para comprovação e conversão em tempo comum do
tempo de serviço público especial prestado
por servidores submetidos ao regime da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
de que trata o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, em período anterior à
vigência do regime jurídico, instituído pela
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 23, inciso I, alínea "a", "8", e inciso
III, do Anexo I ao Decreto nº 7.675, de 20 de janeiro de 2012, e

Processo nº
04500.002912/2009-82
04500.014465/2008-23
05200.001999/2012-13
05200.003496/2012-82
05200.003671/2012-31
Considerando os entendimentos do Tribunal de Contas da
União nos Acórdãos nºs 2008/2006 e 3129/2010 - Plenário;
Considerando a Orientação Normativa SRH/MP nº 03, de 18
de maio de 2007, do Órgão Central do SIPEC;
Considerando a Instrução Normativa MPS/SPS nº 1, de 22
de julho de 2010, da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social;
Considerando a Instrução Normativa INSS/PRES nº 45, de 6
de agosto de 2010, do Instituto Nacional do Seguro Social; e
Considerando
o
PARECER
nº
38/2013/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS, da Secretaria de Políticas de Previdência
Social do Ministério da Previdência Social e
Considerando o PARECER nº 1475 - 1.8.3/2013/PCA/CONJUR-MP/CGU/AGU, resolve:
CAPITULO I
Disposições Gerais
Art. 1º Ficam estabelecidas orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, quanto aos procedimentos a serem adotados para comprovação
e conversão em tempo comum do tempo de serviço público especial
prestado por servidores submetidos ao regime da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) de que trata o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, em período anterior à vigência do regime jurídico,
instituído pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Parágrafo único. Para os fins de que trata esta Orientação
Normativa, considera-se tempo de serviço público prestado sob condições especiais, aquele trabalhado em atividades profissionais insalubres, penosas ou perigosas, no período anterior à vigência da Lei
nº 8.112, de 1990, que sejam passíveis de enquadramento sob os
códigos classificatórios do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831, de 25
de março de 1964, ou, dos Anexos I e II do Decreto nº 83.080, de 24
de janeiro de 1979, reproduzidos neste ato normativo como Anexos I
e II.
CAPITULO II
Caracterização e Comprovação do Tempo de Atividade sob
Condições Especiais
Art. 2º A caracterização e a comprovação do tempo de serviço público prestado sob condições especiais obedecerão ao disposto
na legislação em vigor à época do exercício das atribuições do emprego público ocupado pelo requerente da conversão.
§ 1º O reconhecimento de tempo de serviço público prestado
sob condições especiais dependerá de comprovação do exercício de
atribuições do emprego público nessas condições, de modo permanente, não ocasional ou intermitente.
§ 2º Não será admitida prova exclusivamente testemunhal ou
apenas a comprovação da percepção de adicional de insalubridade ou
periculosidade ou gratificação por trabalhos com Raios-X ou substâncias radioativas para fins de comprovação do tempo de serviço
público prestado sob condições especiais.
Art. 3º As atribuições consideradas como exercidas em condições especiais, capazes de possibilitar a conversão de tempo de
serviço especial em comum poderão ser enquadradas com base nos
seguintes critérios:
I - pela ocupação de emprego público cujas atribuições sejam
análogas às atividades profissionais das categorias presumidamente
sujeitas a condições especiais, de acordo com as ocupações/grupos
profissionais constantes no Anexo I desta Orientação Normativa; ou
II - por exposição a agentes nocivos no exercício de atribuições do emprego público, em condições análogas às que permitem
enquadrar as atividades profissionais como perigosas, insalubres ou
penosas, de acordo com Anexo II desta Orientação Normativa.
Art. 4º Somente serão analisados pelos órgãos e entidades do
SIPEC, requerimentos de conversão de tempo especial em comum
instruídos com os seguintes documentos, cumulativamente:
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a) Formulário de informações sobre atividades exercidas em
condições especiais;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, ou
Contrato de Trabalho, para que se verifique se as atribuições do
emprego público, convertido em cargo público pelo art. 243 da Lei nº
8.112, de 1990, são análogas às atividades profissionais das categorias
presumidamente sujeitas a condições especiais.
II - Para o servidor que se enquadre na hipótese do inciso II
do art. 3º:
a) Formulário de informações sobre atividades exercidas em
condições especiais;
b) Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho
(LTCAT), conforme Anexo VI desta Orientação Normativa, observado o disposto no art. 8º ou os documentos aceitos em substituição
àquele, consoante o que dispõe o art. 9º desta Orientação Normativa;
c) Parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento
por exposição a agentes nocivos, na forma do art. 11 desta Orientação
Normativa; e
d) Portaria de designação do servidor para operar com raios
X e substâncias radioativas, na forma do Decreto nº 81.384, de 22 de
fevereiro de 1978, quando for o caso.
Art. 5º Somente será aceito como formulário de informações
sobre atividades exercidas em condições especiais, de que tratam os
incisos I e II do art. 4º desta Orientação Normativa, o modelo de tal
documento instituído para o Regime Geral de Previdência Social,
segundo seu período de vigência, sob as siglas SB-40, DISESBE
5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003.
Art. 6º No caso de a emissão do formulário de informações
sobre atividades exercidas em condições especiais ocorrer a partir de
1º de janeiro de 2004, será exigido o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), conforme Anexo V desta Orientação Normativa,
em substituição ao formulário de que trata o art. 5º.
Art. 7º A emissão do formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais, inclusive o PPP, é da
competência do órgão ou entidade responsável pelos assentamentos
funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do emprego público.
Art. 8º O LTCAT será expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho que integre, de preferência, os
quadros funcionais da Administração Pública Federal responsável pelo levantamento ambiental, podendo esse encargo ser atribuído a
profissionais integrantes de órgãos ou entidades de outras esferas de
governo ou Poder da União.
§ 1º O enquadramento de atividade especial por exposição ao
agente físico ruído, em qualquer época da prestação do labor, exige
laudo técnico pericial.
§ 2º Em relação aos demais agentes nocivos, o laudo técnico
pericial não será obrigatório, em razão de a aplicação desta Orientação Normativa abranger tão somente os períodos laborados antes da
instituição do regime jurídico, Lei nº 8.112, de 1990, que não são
alcançados pelo disposto na Medida Provisória nº 1.523, de 11 de
outubro de 1996, posteriormente convertida na Lei nº 9.528, de 10 de
dezembro de 1997.
§3º É admitido o laudo técnico emitido em data anterior ou
posterior ao exercício da atividade do servidor, se não houver alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização, e desde que
haja ratificação nesse sentido pelo responsável técnico a que se refere
o caput.
§ 4º Para fins de comprovação do tempo de serviço público
prestado sob condições especiais, não serão aceitos os seguintes documentos:
I - laudo relativo a atividade diversa, salvo quando a atividade que se pretende comprovar tiver sido exercida no mesmo
órgão público;
II - laudo relativo a órgão público ou equipamentos diversos,
ainda que as funções sejam similares;
III - laudo realizado em localidade diversa daquela em que
houve o exercício da atividade.
Art. 9º Poderão ser aceitos em substituição ao LTCAT, ou
ainda de forma complementar a este, os seguintes documentos:
I - laudos técnico-periciais emitidos por determinação da
Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos;
II - laudos emitidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo
de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro);
III - laudos emitidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) ou pelas Delegacias Regionais do Trabalho (DRT);
IV - laudos individuais acompanhados de:
a) autorização escrita do órgão administrativo competente, se
o levantamento ambiental ficar a cargo de responsável técnico integrante dos quadros funcionais de outra esfera de Poder da União ou
de governo;
b) cópia do documento de habilitação profissional do engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, indicando
sua especialidade;
c) nome e identificação do servidor da Administração responsável pelo acompanhamento do levantamento ambiental, quando a
emissão do laudo ficar a cargo de servidor público pertencente aos
quadros funcionais de outra esfera de Poder da União ou de governo;
e
d) data e local da realização da perícia.
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