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RETIFICAÇÃO

No Despacho do Coordenador nº 43, de 26 de abril de 2016,
publicado no Diário Oficial da União n° 79, de 27 de abril de 2016,
Seção 01 pág. 40,

Onde se lê:
AUTUADO: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IN-

DÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ/CPF: 54.516.661/0027-32

25759.046810/2007-55 - AIS:059951/07-4 - GGPAF/ANVI-
SA

PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 12.000,00
(DOZE MIL REAIS), ALÉM DE PRESCRITO,

Leia-se:
AUTUADO: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IN-

DÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ/CPF: 54.516.661/0027-32

25759.046810/2007-55 - AIS:059951/07-4 - GGPAF/ANVI-
SA

25759.046804/2007-06 - AIS:059941/07-7 - GGPAF/ANVI-
SAARQUIVAMENTO POR INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO IN-
TERCORRENTE

§ 1º Em situações excepcionais, a Unidade Administrativa
promotora do evento poderá encaminhar pedido justificado para o
respectivo Setor de Capacitação (Socap) ou Coordenação de Seleção
e Desenvolvimento de Recursos Humanos (Coder) que, após análise
da pertinência, encaminhará à autoridade máxima do órgão para o
acréscimo de até cento e vinte horas de trabalho anuais, para que
determinado servidor execute atividades inerentes a cursos ou con-
cursos públicos.

Art. 7º Os projetos de eventos deverão dispor sobre os re-
quisitos mínimos de formação acadêmica e/ou experiência profis-
sional que serão exigidos do servidor escolhido para executar as
atividades previstas no art. 76-A da Lei nº 8.112 de 1990.

§ 1º Será exigida experiência profissional na área referente à
atividade que deverá ser desenvolvida pelo servidor.

§ 2º Os requisitos mínimos de que trata o caput deverão ser
justificados nos projetos de eventos.

§ 3º Os projetos de eventos previstos no caput deverão ser
encaminhados previamente ao respectivo Socap ou à Coder para ma-
nifestação.

Art. 8º O Socap ou Coder, em conjunto com a área so-
licitante, deverão providenciar previamente à realização do evento:

I - aprovação do Projeto Básico, pelo ordenador de des-
pesas;

II - declaração de que trata o § 2º do art. 6º do Decreto nº
6 . 11 4 / 2 0 0 7 ;

III - mapa de compensação das horas referentes ao evento
ministrado, atestado pelo chefe imediato do servidor, no caso de
evento realizado no horário de trabalho;

IV - cópia do material a ser utilizado no evento.
Art. 9º No prazo de até 30 dias após a realização do evento,

o servidor deverá apresentar os seguintes documentos ao respectivo
Socap ou à Coder:

I - relatório sucinto das atividades desenvolvidas;
II - lista de frequência;
III - relatório de consolidação das avaliações do curso;
§ 1º O pagamento da GECC ficará condicionado à entrega da

documentação prevista neste artigo.
Art. 10º Caso não haja compensação integral das horas pre-

vistas no inciso III do art. 8º desta Portaria, dentro do prazo es-
tabelecido no artigo 8º do Decreto nº 6.114/2007, deverá haver o
ressarcimento pelas horas não compensadas, na forma dos artigos 46
e 47 da Lei nº 8.112/1990.

Art.11º O pagamento da Gratificação deverá ser efetuado por
meio do sistema utilizado para processamento da folha de pagamento
de pessoal.

Art. 12º O valor da gratificação por encargo de curso ou
concurso, conforme percentuais estabelecidos no Anexo I desta Por-
taria, terá como base de cálculo o maior vencimento básico da Ad-
ministração Pública Federal, divulgado pelo Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, de acordo com o artigo 3º, § 1º, do
Decreto nº 6.114/2007.

Art. 13º Aplica-se, subsidiariamente e, naquilo que não for
conflitante com o Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007, as
disposições constantes desta Portaria, o previsto na Portaria nº 874,
publicada no B.S. nº 48 de 30 de novembro de 2015, referente à
Norma de Capacitação da Funasa.

Art. 14º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 15º Fica revogada a Portaria nº 251, de 19 de abril de
2011, publicada no Diário Oficial da União nº 78, de 26 de abril de
2011 - Seção 1, p. 54/56.

MÁRCIO ENDLES LIMA VALE

ANEXO I

Tabela de valores da Gratificação por Encargo de Curso ou
Concurso devida ao servidor pelo desempenho eventual das ativi-
dades discriminadas abaixo, de acordo com o Decreto nº 6.114/2007,
que regulamenta o art. 76-A da Lei nº 8.112/1990.

AT I V I D A D E VALOR DA HO-
RA/AULA

(R$)
1. INSTRUTORIA EM CURSO DE DESEN-
VOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO, DE
CAPACITAÇÃO E CURSO GERENCIAL

Até 170,00

1.1 - Doutorado ou Pós-Doutorado 170,00
1.2 - Mestrado 140,00
1.3 - Especialização 11 0 , 0 0
1.4 - Graduação 80,00
1.5 - Ensino Médio 70,00
1.6 - Ensino Fundamental 50,00
2. MONITORIA EM CURSO DE DESENVOL-
VIMENTO E APERFEIÇOAMENTO, DE CA-
PACITAÇÃO E CURSO GERENCIAL

Até 60,00

2.1- Doutorado ou Pós-Doutorado 60,00
2.2 - Mestrado 50,00
2.3 - Especialização 40,00
2.4 - Graduação 30,00
2.5 - Ensino Médio 20,00
2.6 - Ensino Fundamental 10,00
3. INSTRUTORIA EM CURSO OPERACIO-
NAL (CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS DE GO-
VERNO)

Até 100,00

3.1 - Mestrato/Doutorado/Pós-Doutorado 100,00
3.2 - Graduação/Especialização 80,00
3.3 - Ensino Médio 60,00
3.4 - Ensino Fundamental 40,00
4. MONITORIA EM CURSO OPERACIONAL
(CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS DE GOVER-
NO)

Até 60,00

4.1 - Mestrato/Doutorado/Pós-Doutorado 60,00
4.2 - Graduação/Especialização 50,00

4.3 - Ensino Médio 30,00
4.4 - Ensino Fundamental 20,00
5. TUTORIA EM CURSOS A DISTÂNCIA Até 80,00
5.1 - Mestrato/Doutorado/Pós-Doutorado 80,00
5.2 - Graduação/Especialização 60,00
5.3 - Ensino Médio 40,00
5.4 - Ensino Fundamental 20,00
6. CONFERENCISTA E PALESTRANTE Até 200,00
6.1 - Doutorado ou Pós-doutorado 200,00
6.2 - Mestrado 180,00
6.3 - Especialização 160,00
6.4 - Graduação 120,00
6.5 - Ensino Médio 100,00
6.6 - Ensino Fundamental 80,00
7. MODERADOR/DEBATEDOR Até 130,00
7.1 - Doutorado ou Pós-doutorado 130,00
7.2 - Mestrado 120,00
7.3 - Especialização 11 0 , 0 0
7.4 - Graduação 100,00
7.5 - Ensino Médio 60,00
7.6 - Ensino Fundamental 30,00
8. INSTRUTORIA PARA IMPLANTA-
ÇÃO/CRIAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS
QUE DETENHAM SINGULARIDADE

Até 300,00

8.1 - Doutorado ou Pós-doutorado 150,00 a 300,00
8.2 - Mestrado 140,00 a 250,00
8.3 - Especialização 100,00 a 180,00
8.4 - Graduação 80,00 a 150,00
8.5 - Ensino Médio 40,00 a 100,00
8.6 - Ensino Fundamental 30,00 a 80,00

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 882, DE 13 DE JULHO DE 2016

Concede renovação de autorização a esta-
belecimento e equipe de saúde para retirada
e transplante de órgãos.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribui-
ções,

Considerando o disposto na Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro
de 1997, no Decreto nº 2.268, de 30 de junho de 1997, na Portaria nº
2.600/GM/MS, de 21 de outubro de 2009, que aprova o regulamento
técnico do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), e tudo no que
diz respeito à concessão de autorização a equipes especializadas e
estabelecimentos de saúde para a retirada e realização de transplantes
ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano; e

Considerando a manifestação favorável da respectiva Secre-
taria Estadual de Saúde/Central de Notificação, Captação e Distri-
buição de Órgãos em cujos âmbitos de atuação se encontram as
equipes especializadas e estabelecimentos de saúde, resolve:

Art. 1º Fica concedida renovação de autorização para realizar
retirada e transplante coração ao estabelecimento de saúde a seguir
identificado:

CORAÇÃO: 24.11
PA R A N Á

I - Nº do SNT: 2 03 04 PR 01
II - denominação: Policlínica Pato Branco
III - CNPJ: 12.651.010/0001-76
IV - CNES: 0017868
V - endereço: Rua Pedro Ramires de Mello, nº 361, Bairro: Centro,
Pato Branco/PR, CEP: 85.501-250.

Art. 2º Fica concedida renovação de autorização para realizar
retirada e transplante de coração à equipe de saúde a seguir iden-
tificada:

CORAÇÃO: 24.11
PA R A N Á

I - Nº do SNT 1 03 04 PR 01
II - responsável técnico: Paulo Roberto Giublin, cirurgião cardio-
vascular, CRM 9449;
III - membro: Rinaldo Luiz Wolker, cirurgião vascular, CRM
14714;
IV - membro: Almir Antônio Molossi, anestesiologista, CRM
10630;
V - membro: Ivaí Saião Aranha Falcão de Azevedo, anestesiologista,
CRM 18429;
VI - membro: Paulo de Tarso Fernandes Furtado, cardiologista,
CRM 7241;
VII - membro: Luiz Fernando Morrone, hemodinamicista, CRM
15442;
VIII - membro: Caetano Sartori, hemodinamicista, CRM 15666;
IX - membro: João Pimentel da Silva, anestesiologista, CRM
5183;
X - membro: Fernando Florentino Ferreira, anestesiologista, CRM
28093.

Art. 3º As renovações de autorizações concedidas por meio
desta portaria - para equipe especializada e estabelecimento de saúde
- terão validade de um ano a contar desta publicação, em confor-
midade com o estabelecido nos §§ 5º, 6º, 7º e 8º do art. 8º do Decreto
nº 2.268, de 30 de junho de 1997, e na Portaria nº 2.600/GM/MS, de
21 de outubro de 2009.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 368, DE 5 DE MAIO DE 2016

O Presidente da Fundação Nacional de Saúde, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 103, Inciso VIII do Regimento
Interno da FUNASA, aprovado pela Portaria nº 270, de 27/02/2014,
publicado no DOU de 5 de março de 2014, e tendo em vista o inciso
I do art. 7º do Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007, que
regulamenta a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso, ins-
tituída pelo art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve:

Art. 1º Alterar a tabela de valores, no âmbito da Fundação
Nacional de Saúde - Funasa, da Gratificação por Encargo de Curso ou
Concurso - GECC, de que trata o art. 76-A da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, paga exclusivamente a servidor público federal e
segundo as disposições previstas nesta Portaria.

Art. 2º Farão jus ao recebimento da GECC os servidores
ativos de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, re-
gidos pela Lei nº 8.112/90 que não estejam em gozo de nenhuma
espécie de afastamento ou licença, que desempenhem eventualmente,
no âmbito da Fundação Nacional de Saúde, atividades de instru-
toria/monitoria ou tutoria, conferência ou palestra em ações de edu-
cação, realizadas na modalidade presencial ou a distância, regular-
mente instituída pela Funasa.

§ 1° Considera-se como atividade de instrutoria/monitoria ou
tutoria, para fins do disposto no caput, ministrar aulas presenciais ou
a distância em eventos regularmente instituídos e planejados no Plano
Anual de Capacitação da Funasa ou em programas de governo.

§ 2° O servidor deverá possuir formação acadêmica com-
patível e/ou comprovado conhecimento e experiência em atividades
afins aos temas do curso a ser ministrado.

Art. 3º O desempenho, pelo servidor, de atividades passíveis
de pagamento da GECC está condicionado à autorização da chefia
imediata e à aprovação do projeto pelo ordenador de despesas.

Parágrafo único. No caso do executor servidor público de
outro órgão ou entidade, a CGERH solicitará a liberação do servidor
executor, mediante ofício dirigido à Unidade de origem do servidor,
que só poderá desempenhar as atividades previstas no art. 2º desta
Portaria com prévia autorização da chefia imediata.

Art. 4º Os servidores não farão jus ao recebimento da gra-
tificação quando atuarem nas seguintes atividades:

I - treinamentos em serviço ou por eventos de disseminação
de conteúdos relativos às competências das unidades organizacio-
nais;

II - ações de capacitação que abordem conteúdo progra-
mático concernente às rotinas de trabalho ou às competências re-
gulamentares da unidade;

III - evento institucional que não seja relacionado com ações
de educação;

IV - representação institucional da Funasa, da unidade de
lotação ou de apresentação de sua estrutura, processos de trabalho,
atividades e trabalhos em curso;

V - previstas em projeto do qual o servidor participe;
VI - grupos de pesquisa, de comunidade de prática, de fóruns

de aprendizagem ou grupos de discussão; e
VII - elaboração de material.
Art. 5º A Tabela de Valores da GECC de que trata o inciso

I do art. 7º do Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007, e o
correspondente Quadro de Especificações ficam estabelecidos por es-
ta Portaria, na forma prevista no Anexo I.

§ 1º A Gratificação será paga ao servidor por hora tra-
balhada, conforme a tabela referida no caput.

§ 2º O Quadro de Especificações define as atividades a
serem executadas e os pré-requisitos exigidos ao servidor selecio-
nado.

§ 3º A escolha dos servidores que executarão as atividades
de cada evento deverá ser realizada de acordo com o Quadro de
Especificações, conforme determina o inciso II do art. 7º do Decreto
nº 6.114/2007.

Art. 6º É de responsabilidade do órgão promotor do evento,
solicitar ao servidor a declaração de execução de atividades, visando
o cumprimento do limite máximo de horas de trabalho anuais, pre-
visto no caput do art. 6º do Decreto nº 6.114, de 2007.
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