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Nº 181, terça-feira, 18 de setembro de 2012

I - de servidores abrangidos pelo disposto no § 4o do art. 120
da Lei no 11.784, de 2008; e

Parágrafo único. O Grupo de Trabalho concluirá seus trabalhos até 31 de dezembro de 2012.

5o

II - de servidores ocupantes de cargo efetivo da Carreira de
que trata o art. 1o, cuja titulação tenha sido obtida anteriormente à
entrada em vigor deste Decreto e cuja respectiva progressão ainda não
tenha sido concedida apesar de atendidos os requisitos.

Art. 2º O Grupo de Trabalho será integrado por um representante titular e um representante suplente de cada um dos seguintes órgãos e entidades:

6o

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, as progressões por
titulação deverão ser feitas observadas as regras dispostas nos arts. 13
e 14 da Lei no 11.344, de 8 de setembro de 2006, e a correlação
disposta no Anexo LXIX à Lei no 11.784, de 2008, respeitado o
limite máximo de progressão à Classe D-III, nível I, equivalente à
titulação de mestrado ou doutorado.

Parágrafo único. Os cursos de doutorado e mestrado serão
considerados somente se credenciados pelo Conselho Federal de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição
nacional competente.
Art.
Ato do Ministro de Estado da Educação detalhará os
critérios e procedimentos para a avaliação de desempenho acadêmico
dos servidores da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico e para o cumprimento dos requisitos de capacitação e
titulação previstos no Anexo.
Art.
As Instituições Federais de Ensino - IFE, por ato de
seu Conselho Superior competente, definirão os critérios e procedimentos específicos para a avaliação de desempenho acadêmico e
para o cumprimento dos requisitos de capacitação e titulação, observado o disposto no ato de que trata o art. 5o.
§ 1o Os Conselhos Superiores das IFE definirão as atividades
diretamente relacionadas ao exercício do cargo de Magistério, considerados, entre outros fatores, a responsabilidade no cumprimento
das atribuições do cargo, a qualidade do trabalho e ainda:
I - desempenho didático, avaliado com participação do corpo
discente;

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DILMA ROUSSEFF
Aloizio Mercadante
Miriam Belchior
ANEXO
REQUISITOS PARA PROGRESSÃO ENTRE AS CLASSES

IV - produção tecnológica, científica, técnica, artística ou
CLASSE
D-IV para D-V

V - atividade de extensão à comunidade dos resultados da
pesquisa, de cursos e de serviços;
D-III para D-IV

VII - participação em bancas de trabalhos de conclusão de
curso, monografias, dissertações, teses e concurso público para o
magistério; e
VIII - exercício de funções de direção, coordenação, assessoramento e assistência na própria IFE ou no Ministério da Educação.
§ 2o Para a avaliação do desempenho de docente afastado nos
termos do art. 49 do Anexo ao Decreto No 94.664, de 23 de julho de
1987, anteriormente à data da publicação da Lei no 11.784, de 2008,
a IFE solicitará os elementos necessários ao órgão no qual o docente
se encontra em exercício.
§ 3o Em caso de afastamento considerado como de efetivo
exercício, sem prejuízo da remuneração, por tempo superior a dois
terços do ciclo avaliativo, o servidor não será avaliado e perceberá a
mesma pontuação obtida anteriormente na avaliação de desempenho
para fins de progressão, até que seja processada sua primeira avaliação após o retorno.
§ 4o No caso de o servidor de que trata o § 3o não possuir
pontuação anterior em processo de avaliação de desempenho, será
conferida pontuação correspondente a oitenta por cento de seu valor
máximo.
Art. 7o Os atos de concessão de progressão serão publicados
em boletim de serviço da IFE.
Art. 8o Haverá uma Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD em cada IFE.
Parágrafo único. A CPPD prestará assessoramento ao colegiado competente, na instituição de ensino, e ao dirigente, nas
demais IFE, para formulação e acompanhamento da execução da
política de pessoal docente.

D-II para D-III
D-I para D-II

REQUISITOS
Permanência mínima estabelecida em lei no nível único da Classe D-IV, aprovação em processo de avaliação de desempenho e ser portador de título de Mestre ou Doutor.
Permanência mínima estabelecida em lei no último nível da Classe D-III, aprovação em processo de avaliação de desempenho, ser portador
de diploma de Graduação ou titulação formal
superior, ou Especialização ou Aperfeiçoamento
com carga horária mínima de trezentos e sessenta horas.
Permanência mínima estabelecida em lei no último nível da Classe D-II e aprovação em processo de avaliação de desempenho.
Permanência mínima estabelecida em lei no último nível da Classe D-I e aprovação em processo de avaliação de desempenho.

Dispõe sobre a definição de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde SUS, para fins do disposto no inciso XXXII do caput, e no § 2º, do art. 24 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
DECRETA:

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DILMA ROUSSEFF
Alexandre Rocha Santos Padilha
DECRETO DE 17 DE SETEMBRO DE 2012

b) avaliação de desempenho para a progressão funcional dos
docentes; e

Dispõe sobre a criação do Grupo de Trabalho para propor a composição da Cesta
Básica Nacional, elaborar estudo relativo à
incidência de tributos federais e estaduais e
formular proposta de desoneração tributária
sobre os itens da Cesta Básica Nacional.

c) solicitação de afastamento para aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado;
II - desenvolver estudos e análises que permitam fornecer
subsídios para fixação, aperfeiçoamento e modificação da política de
pessoal docente e de seus instrumentos; e

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

III - outras atribuições definidas pela IFE.
DECRETA:
Art. 10. A constituição da CPPD será disciplinada em cada
IFE pelo Conselho Superior competente.
3o

Art. 11. Não se aplica o disposto no §
do art.
situações em curso das progressões por titulação:

2o

para as

V - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA;
VI - um representante do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE; e
VII - Estados da Federação, a convite.
§ 1º Os representantes de que trata o caput serão indicados:
I - pelos respectivos Ministros de Estado, nos casos dos
incisos de I a IV do caput;
II - pelo Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, no caso do inciso V do caput.
III - pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, no caso do inciso VI do caput.
IV - pelo Presidente do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no caso do inciso VII do caput.
§ 2º A participação no Grupo de Trabalho será considerada
prestação de serviço público relevante, não remunerada.
Art. 3º Poderão ser convidados para reuniões do Grupo de
Trabalho representantes de outros órgãos ou entidades públicos ou
privados.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de setembro de 2012; 191º da Independência e
124º da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Henrique Barbosa Filho

Art. 1º Fica criado o Grupo de Trabalho para propor a composição da Cesta Básica Nacional, elaborar estudo relativo à incidência de tributos federais e estaduais e formular proposta de desoneração tributária sobre seus itens.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012012091800012

Presidência da República

.

DESPACHOS DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA
MENSAGEM
Nº 411, de 17 de setembro de 2012.

Art. 1º Para fins do disposto no inciso XXXII do caput, e no
§ 2º, do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a direção
nacional do Sistema Único de Saúde - SUS definirá os produtos
estratégicos para o SUS em conformidade com as recomendações
expedidas pelo Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde GECIS, criado pelo Decreto de 12 de maio de 2008.

I - apreciar, para posterior deliberação do Presidente do Conselho Superior, os assuntos concernentes a:
a) alteração de regime de trabalho dos docentes;

IV - Ministério da Saúde;

DECRETO N o- 7.807, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012

Brasília, 17 de setembro de 2012; 191º da Independência e
124º da República.

Art. 9o Caberá à CPPD:

III - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

Brasília, 17 de setembro de 2012; 191o da Independência e
124o da República.

III - orientação de estudantes em projetos de extensão tecnológica;

VI - cursos ou estágios de aperfeiçoamento, especialização e
atualização, e créditos e títulos de pós-graduação stricto sensu;

II - Ministério da Fazenda;

Art. 12. A CPPD elaborará seu regimento e o submeterá à
aprovação do Conselho Superior da IFE.

II - orientação de estudantes de iniciação ao desenvolvimento
científico, tecnológico e de inovação;

cultural;

I - Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá;

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o do art.
66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao
interesse público e inconstitucionalidade, o Projeto de Lei de Conversão no 18, de 2012 (MP no 563/12), que "Altera a alíquota das
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devidas pelas
empresas que especifica; institui o Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o Regime Especial de Tributação do Programa Nacional
de Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações, o
Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso Educacional,
o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e o Programa
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência;
restabelece o Programa Um Computador por Aluno; altera o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de
Semicondutores, instituído pela Lei no 11.484, de 31 de maio de
2007; altera as Leis nos 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 11.033, de
21 de dezembro de 2004, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.865,
de 30 de abril de 2004, 11.774, de 17 de setembro de 2008, 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, 11.484, de 31 de maio de 2007, 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, 11.196, de 21 de novembro de 2005,
10.406, de 10 de janeiro de 2002, 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
12.431, de 24 de junho de 2011, 12.414, de 9 de junho de 2011,
8.666, de 21 de junho de 1993, 10.925, de 23 de julho de 2004, os
Decretos-Leis nos 1.455, de 7 de abril de 1976, 1.593, de 21 de
dezembro de 1977, e a Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências".
Ouvido, o Ministério da Fazenda manifestou-se pelo veto aos
seguintes dispositivos:
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