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Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão

.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 48, DE 21 DE MARÇO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DE-
SENVOLVIMENTO E GESTÃO, Interino, no uso de suas atribuições
e tendo em vista a delegação de competência prevista no art. 10 do
Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, e o disposto no art. 12 da
Portaria MP nº 450, de 6 de novembro de 2002, resolve:

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, o Ministério da
Saúde a prorrogar por dois anos o prazo de vigência do concurso
público, de que trata a Portaria nº 127, de 17 de abril de 2014,
publicada no DOU de 22 de abril de 2014, e alterada pela Portaria nº
166, de 27 de maio de 2014, publicada no DOU de 28 de maio de
2014, e pela Portaria nº 357, de 10 de outubro de 2014, publicada no
DOU de 13 de outubro de 2014, e regido pelo Edital nº 4 - MS, de
13 de outubro de 2014, publicado no DOU de 14 de outubro de
2014.

Art. 2º As novas nomeações resultantes de vacâncias das
vagas originais decorrentes do concurso de que trata o art. 1º, ficam
condicionadas a novo atesto orçamentário do Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e Gestão, a partir da data de publicação
desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE GESTÃO
DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO

NO SERVIÇO PÚBLICO

ORIENTAÇÃO NORMATIVA No- 3, DE 21 DE MARÇO DE 2017

Estabelece orientação aos órgãos e entidades do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, quanto aos pro-
cedimentos a serem adotados em relação às hipóteses de concessão de
pensão a pessoa designada maior de 60 (sessenta) anos ou inválida, a
filho emancipado e não inválido, a irmão emancipado e não inválido,
a menor sob guarda e a pessoa designada até os 21 (vinte e um) anos
ou inválida, previstas na alínea "e" do inciso I, e nas alíneas "a", "b",
"c" e "d" do inciso II do art. 217 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELA-
ÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 25, incisos II e III, do Anexo I, do
Decreto nº 8.818, de 21 de julho de 2016, e

Considerando a edição da Medida Provisória nº 664, de 30
de dezembro de 2014, convertida na Lei nº 13.135, de 17 de junho de
2015;

Considerando o entendimento expresso pelo Acórdão nº
2377/2015-TCU-Plenário;

Considerando o entendimento expresso na Nota Técnica nº
937/2016/CGECS/DENOB/SEGRT/MP e na Nota Técnica nº
1 8 4 11 / 2 0 1 6 / C G E C S / D E N O B / S E G RT / M P ;

Considerando o disposto no Parecer nº 00595/2016/LFL/CG-
JRH/CONJUR-MP/CGU/AGU; e

Considerando o disposto no Ofício nº 12007/2016/TCU, de
29 de novembro de 2016, resolve:

Art. 1º Esta Orientação Normativa tem por objetivo orientar
os órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal - SIPEC - quanto aos procedimentos a serem adotados em
relação às hipóteses de concessão de pensão à pessoa designada maior
de 60 (sessenta) anos ou inválida, a filho emancipado e não inválido,
a irmão emancipado e não inválido, a menor sob guarda e à pessoa
designada até os 21 (vinte e um) anos ou inválida, previstas na alínea
"e" do inciso I, e nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso II do art.
217 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, tendo em vista o
entendimento expresso no Acórdão nº 2377/2015-TCU-Plenário.

Art. 2º O art. 217, incluídas a alínea "e" do inciso I e as
alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso II da Lei nº 8.112, de 1990,
permaneceu vigente até 28 de fevereiro de 2015, data anterior à
entrada em vigor da Medida Provisória nº 664, de 30 de dezembro de
2014, convertida na Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015.

Art. 3º Aplica-se o entendimento disposto no art. 2º às hi-
póteses, referidas no art. 1º, em que os potenciais benefícios de pensão
sejam originários de óbitos ocorridos até 28 de fevereiro de 2015, data
anterior à entrada em vigor da Medida Provisória nº 664, de 2014.

Art. 4º Os potenciais beneficiários mencionados no art. 1º
terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da publicação
desta Orientação Normativa, para ingressar com requerimento de pen-
são junto aos órgãos e entidades integrantes do SIPEC nos casos em
que, com fundamento no Acórdão nº 2515/2011-TCU-Plenário:

I - não tenham requerido o benefício junto aos órgãos e
entidades;

II - os requerimentos de pensão tenham sido negados ou
indeferidos pelos órgãos e entidades; e

III - as pensões concedidas tenham sido anuladas por decisão
dos órgãos e entidades.

Parágrafo único. Nos casos em que as pensões concedidas
tenham sido julgadas ilegais pelo Tribunal de Contas da União com
fundamento no Acórdão nº 2515/2011-TCU-Plenário, os potenciais
beneficiários terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da
publicação desta Orientação Normativa, para pedir o reexame da
decisão ao referido tribunal, conforme disposto nos artigos 285 e 286
do Regimento Interno do TCU.

Art. 5° Os órgãos e entidades deverão observar os seguintes
procedimentos para analisar ou reconsiderar os requerimentos de pen-
sões a que se referem os incisos do art. 4º desta Orientação Nor-
mativa:

I - instaurar procedimento administrativo, fundamentado na
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, observados obrigatoriamente
o contraditório, a ampla defesa e as determinações contidas na Orien-
tação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 21 de fevereiro de 2013;

II - particularizar a decisão administrativa a ser proferida;
e

III - caso o pedido seja deferido, iniciar os pagamentos a
partir da data de publicação do ato concessório de pensão.

§ 1º Os efeitos financeiros do deferimento dos requerimentos
de pensões a que se referem os incisos do art. 4º não poderão re-
troagir por mais de 5 (cinco) anos, a partir do novo requerimento.

§ 2º Os efeitos financeiros do deferimento do benefício, na
hipótese prevista no inciso III do art. 4º, terão como limite máximo de
retroação a data da efetiva suspensão do pagamento, não podendo
retroagir por mais de 5 (cinco) anos.

Art. 6º O disposto nesta Orientação Normativa aplica-se ao
interessado que seja parte em demanda judicial, desde que, no re-
querimento administrativo, seja comprovada a desistência da ação
judicial em curso.

Art. 7º O pagamento referente às vantagens concedidas ad-
ministrativamente, classificados como despesas de exercícios ante-
riores relativas a pessoal, deve ser efetuado conforme os procedi-
mentos dispostos na Portaria Conjunta SEGEP/SOF/MP nº 2, de 30
de novembro de 2012.

Art. 8º A análise de requerimento de pensão originária de
óbito ocorrido a partir de 1º de março de 2015, data da entrada em
vigor da Medida Provisória nº 664, de 2014, deve seguir as novas
diretrizes fixadas em Lei e pelo órgão central do SIPEC.

Art. 9º Os órgãos setoriais e seccionais do SIPEC deverão
encaminhar os processos de concessão de pensão dos beneficiários
referidos no art. 3º desta Orientação Normativa, via Sistema de Apre-
ciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC, ao
Tribunal de Contas da União, para fins de registro, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação do ato concessório de pen-
são.

Art. 10. Os órgãos setoriais, seccionais ou correlatos do
SIPEC deverão observar as determinações contidas na Orientação
Normativa SEGEP/MP nº 7, de 17 de outubro de 2012, quando da
realização de consultas ao órgão central do SIPEC, relacionadas à
orientação e ao esclarecimento de dúvidas concernentes à aplicação
das determinações desta Orientação Normativa.

Art. 11. O disposto nesta Orientação Normativa não se aplica
aos beneficiários de que trata o art. 1º, cujos benefícios tenham sido
restabelecidos por decisão judicial.

Art. 12. Os órgãos e entidades deverão dar amplo conhe-
cimento aos interessados referidos no art. 4º, quanto à possibilidade
de reexame das situações previstas nesta Orientação Normativa.

Art. 13. Fica revogada a Orientação Normativa SEGEP/MP
nº 7, de 19 de março de 2013.

Art. 14. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data
de sua publicação.

AUGUSTO AKIRA CHIBA

SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

RETIFICAÇÃO

Na Portaria nº 12, de 21 de março de 2017, publicada no
DOU de 22-3-2017, Seção 1, página 84, na assinatura , onde se lê:
GESTÃOGEORGE SOARES, leia-se: GEORGE SOARES.
(p/Coejo)

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 22 de março de 2017

O Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Tra-
balho, no uso de suas atribuições legais e no despacho de fls. 127 a
130, resolve RETIFICAR a NT 103/2017/CGRS/SRT/MTb publicada
no DOU, Seção 1, n. 56, fls. 85 em 22 de março de 2017, sendo
necessária a publicação de retificação.

Assim, onde se lê: O Secretário de Relações do Trabalho do
Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, com res-
paldo no art. 26 da Portaria 326/2013 e na seguinte Nota Técnica,
resolve INDEFERIR o processo do sindicato abaixo relacionado:

Processo 46234.000734/2014-50

Entidade SIMEMOP - Sindicato dos Trabalhadores Metalúr-
gicos nas Indústrias de Fabricação de Esquadrias,
Fechaduras, Cadeados e Artefatos Metálicos para a
Construção Civil de Monsenhor Paulo - MG.

CNPJ 15.053.347/0001-70

Fundamento NT 103/2017/CGRS/SRT/MTb

Leia-se: O Secretário de Relações do Trabalho do Ministério
do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, considerando o pre-
enchimento dos requisitos para a publicação do pedido de registro
sindical, dá ciência do requerido pela entidade abaixo mencionada,
ficando aberto o prazo de 30 (trinta) dias para que os interessados
possam se manifestar, nos termos da Portaria 188/2007 e da Portaria
326/2013.

Processo 46234.000734/2014-50
Entidade SIMEMOP - Sindicato dos Trabalhadores

Metalúrgicos nas Indústrias de Fabricação
de Esquadrias, Fechaduras, Cadeados e
Artefatos Metálicos para Construção Civil
de Monsenhor Paulo/MG

CNPJ 15.053347/0001-70
Abrangência Municipal
Base Territorial *Minas Gerais* : Monsenhor Paulo

Categoria Profissional: Todos os trabalhadores que prestam serviços
nas dependências das empresas, contratadas por estas ou por terceiras,
ou ainda, os que direta ou indiretamente trabalhem nas indústrias de
fabricação de esquadrias, fechaduras, cadeados e artefatos metálicos
para a construção civil, indústria de ferro (siderúrgicas), indústria de
trefilação e laminação de metais ferrosos, indústria da fundição, in-
dústria de artefatos de ferro e metais, industria de serralheria, in-
dustria mecânica, industria de proteção, industria de tratamento e
transformação de superfície, industria de máquinas, industria de me-
tais, industria de móveis de metal, industria da construção naval,
industria de máquinas, industria de metais e equipamentos rodoviários
e ferroviários (compreensiva das empresas industriais fabricantes de
carrocerias de ônibus e caminhões, viaturas, reboques e semirrebo-
ques, locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, mo-
tocicletas, motonetas e veículos), indústrias de metais não ferrosos,
indústria de geradores de vapores (caldeiras e acessórios), indústria de
parafusos, porcas, rebites, indústria de tratores, caminhões, ônibus,
automóveis e veículos, indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de
iluminação, indústria de condutores elétricos, trefilação e laminação
de metais não ferrosos, indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos,in-
dústria de aparelhos de rádio transmissão, indústria de peças para
automóveis, ônibus, caminhões, tratores, indústrias de construção ae-
ronáutica, indústria de reparação de veículos e acessórios, oficinas
mecânicas e empresas de autopeças,indústria de funilaria, reparação
de veículos, indústria de forjaria, indústria de refrigeração, aque-
cimento e tratamento de ar, indústria de preparação de sucata ferrosa
e não ferrosa, produção de ferro liga, indústria de artigos e equi-
pamentos odontológicos, médicos e hospitalares, indústria informá-
tica, indústria de rolhas metálicas, ou ainda, os que direta ou in-
diretamente ou contribuam para a conclusão da atividade fim de
empresas abrangidas por este Sindicato e que correspondem ao seg-
mento econômico das INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNI-
CAS E DE MATERIAL ELÉTRICO, vinculadas ao 19º grupo do
plano nacional da indústria, que sejam regidos pela Consolidação das
Leis Trabalhistas- CLT ou por outro veículo jurídico que venha a ser
criado em substituição a este..

CARLOS CAVALCANTE DE LACERDA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS

RETIFICAÇÃO

No despacho publicado no Diário Oficial da União nº 53, de
17 de março de 2017, Seção 1, página 52, onde se lê: Processo nº
46208.000214/2017-15 Nos termos do pronunciamento da Seção de
Relações do Trabalho, conforme análise e parecer técnico às fls. 371.
Leia-se: Processo nº 46290.000214/2017-15 Nos termos do pronun-
ciamento da Seção de Relações do Trabalho, conforme análise e
parecer técnico às fls. 37.

Ministério do Trabalho
.
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