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MEDIDA PROVISÓRIA No- 671, DE 19 DE MARÇO DE 2015(*)

Institui o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal
do Futebol Brasileiro, dispõe sobre a gestão temerária no âmbito das entidades
desportivas profissionais, e dá outras providências.

"Art. 1º Esta Medida Provisória institui o Programa de Modernização da Gestão e de Res-
ponsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro e dispõe sobre a gestão temerária no âmbito das entidades
desportivas profissionais."

No inciso II do § 11 do art. 9º da Medida Provisória nº 671, de 19 de março de 2015:

Onde se lê "II - a prestação parcela do parcelamento deverá ser paga até o último dia útil do mês
seguinte ao do término do pagamento das antecipações previstas no § 1º.", leia-se "II - a prestação do
parcelamento deverá ser paga até o último dia útil do mês seguinte ao do término do pagamento das
antecipações previstas no § 1º."

No Capítulo II da Medida Provisória nº 671, de 19 de março de 2015:

Onde se lê "DO COMITÊ EXECUTIVO DO PROFUT", leia-se "DA AUTORIDADE PÚ-
BLICA DE GOVERNANÇA DO FUTEBOL - APFUT";

Onde se lê "Comitê Executivo do PROFUT - CEFUT", leia-se "Autoridade Pública de Go-
vernança do Futebol - APFUT"; e

Onde se lê "CEFUT", leia-se "APFUT".

(*) Republicação dos art. 1o e art. 9º e do Capítulo II por ter constado incorreção quanto ao original no
Diário Oficial da União de 20 de março de 2015, Seção 1.

DECRETO No- 8.421, DE 20 DE MARÇO DE 2015

Regulamenta a concessão da Gratificação Específica de Produção de Ra-
dioisótopos e Radiofármacos - GEPR, instituída pela Lei no 11.907, de 2 de
fevereiro de 2009.

A P R E S I D E N TA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos art. 285, art. 285-A e art. 286 da Lei no

11.907, de 2 de fevereiro de 2009,

D E C R E T A :

Art. 1o Este Decreto regulamenta a concessão da Gratificação Específica de Produção de Ra-
dioisótopos e Radiofármacos - GEPR, devida aos servidores titulares dos cargos de provimento efetivo
integrantes das Carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de
Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei no 8.691, de 28 de
julho de 1993, e do Quadro de Pessoal da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN que, no âmbito
do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN, do Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, do

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN e do Centro Regional de Ciências Nucleares
do Nordeste - CRCN-NE, executem atividades diretamente relacionadas à produção de radioisótopos e
radiofármacos, enquanto se encontrarem nessa condição.

Art. 2o Para fins de percepção da GEPR, as atividades diretamente relacionadas à produção de
radioisótopos e radiofármacos são as relacionadas no Anexo.

Art. 3o Somente terá direito à percepção da GEPR o servidor que efetivamente cumprir quarenta
horas semanais de trabalho, independentemente de o regime de trabalho ser diário, por turnos, escalas ou
plantões.

Art. 4o O valor da GEPR é o constante do Anexo CLVIII à Lei no 11.907, de 2 de fevereiro de
2009.

Art. 5o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de março de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
Aldo Rebelo

ANEXO

ÁREA AT I V I D A D E S
I. Obtenção de radioisótopos destinados às
aplicações de radiodiagnóstico na área
médica:

a) produção em acelerador cíclotron;
b) produção de reator de pesquisa; e
c) recepção, desembaraço alfandegário, remoção de carga
em portos e aeroportos e transporte de radioisótopos, quan-
do importados.

II. Preparo dos radiofármacos destinados
às aplicações de radiodiagnóstico na área
médica:

a) fracionamento do radioisótopo;
b) marcação de moléculas; e
c) montagem dos geradores e kits para radiofármacos.

III. Controle e garantia da qualidade dos
radiofármacos produzidos destinados às
aplicações de radiodiagnóstico na área
médica:

a) controle de qualidade de matérias-primas e insumos ad-
quiridos para a produção;
b) controle de qualidade dos radiofármacos e dos kits para
radiofármacos; e
c) gerenciamento do sistema de qualidade da produção dos
radiofármacos e dos kits para radiofármacos.

IV. Proteção radiológica durante todas as
etapas de obtenção dos radioisótopos para
produção de radiofármacos e do processo
de produção dos radiofármacos destinados
às aplicações de radiodiagnóstico na área
médica:

a) monitoração das instalações de produção em reator de pes-
quisa, acelerador cíclotron e preparo dos radiofármacos; e
b) monitoração individual e controle de doses recebidas
durante as atividades de obtenção de radioisótopos, preparo
e controle de qualidade, manutenção das instalações e li-
beração dos radioisótopos e radiofármacos.

V. Embalagem dos geradores e dos kits
para radiofármacos destinados às aplica-
ções de radiodiagnóstico na área médica:

preparo das embalagens dos geradores e dos kits para ra-
diofármacos.

VI. Apoio técnico e logístico no processo
de produção de radioisótopos e radiofár-
macos destinados às aplicações de radio-
diagnóstico na área médica:

a) preparo de reagentes e soluções;
b) preparo de frascos e acessórios; e
c) manutenção e reparo, quando necessário durante a pro-
dução, das instalações e dos sistemas informatizados uti-
lizados diretamente nos processos de obtenção de radioi-
sótopos e de produção e preparo de radiofármacos.

DECRETO No- 8.422, DE 20 DE MARÇO DE 2015

Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Hospital das Forças Ar-
madas.

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

D E C R E T A :

Art. 1o O Hospital das Forças Armadas, integrante da estrutura básica do Ministério da Defesa,
é hospital militar geral sediado em Brasília e tem as seguintes competências:

I - prestar assistência médico-hospitalar, sob a forma ambulatorial ou hospitalar:

a) aos militares da ativa, da reserva e reformados, aos servidores da administração central do
Ministério da Defesa e aos servidores e empregados públicos do próprio Hospital das Forças Armadas
e da Escola Superior de Guerra e aos seus dependentes e pensionistas;

b) aos usuários dos Fundos de Saúde das Forças Armadas; e

c) a outras instituições autorizadas por convênios, contratos ou outros instrumentos legais;

II - cooperar com as autoridades civis e militares no que disser respeito à saúde pública;
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