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Ministério da Educação.

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PORTARIA Nº 5, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012

O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista as atividades desenvolvidas pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, por força do inciso I, do art. 6º, da
Estrutura Regimental do Ministério da Educação, constante no Decreto nº. 7.690, de 2 de março de 2012;e

Considerando o disposto na Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, na Lei nº.
10.180, de 06 de fevereiro de 2001, na Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, na Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012, no Decreto nº.
93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto nº 7.680, de 17 de fevereiro de 2012, no Decreto nº. 6.170, de 25 de julho de 2007, na Portaria
SPO/SE/MEC n°. 03, de 13 de novembro de 2012, na Portaria SPO/SE/MEC n°. 04, de 27 de novembro de 2012, na Portaria/SE/MEC n°.
1.517, de 27 de novembro de 2012, na Portaria/SE/MEC n°. 1.566, de 12 de dezembro de 2012, no Acórdão nº. 2.731/2008 do Tribunal de
Contas da União, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 20 de junho de 2011) e no
Manual SIAFI; resolve:

Art. 1º. Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 2012, o prazo estabelecido no artigo 1º. da Portaria SPO/SE/MEC n°. 04, de 27 de
novembro de 2012.

Art. 2º Alterar o anexo da Portaria SPO/SE/MEC n°. 04, de 27 de novembro de 2012, na forma do anexo desta portaria.
Art. 3º Esta Portaria, com seu anexo, entra em vigor na data da sua publicação.

WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA

ANEXO

CRONOGRAMA DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

DATA LIMITE PROVIDÊNCIAS
26/12/2012 Emitir Ordens Bancárias à conta do limite de saque
31/12/2012 Emissão/Reforço de Empenho
31/12/2012 Baixa de saldos RP não processados a liquidar bloqueados (29.511.04.00)
03/01/2013 Últimos procedimentos no SIAFI2012 para as Unidades Gestoras, inclusive o cancelamento dos saldos ainda

existentes na conta 29.241.01.01 (Empenhos a Liquidar) que não serão utilizados e/ou estão em desacordo
com a legislação vigente

05/01/2013 Últimos ajustes contábeis de encerramento no SIAFI2012 para a Setorial Contábil do MEC
08/01/2013 Indicação pelo Ordenador de Despesas para inscrição em RP não processados a liquidar
09/01/2013 Inscrição em Restos a Pagar:

- Processados
- Não Processados a Liquidar (Não exigível)
- Não Processados em Liquidação (Exigível)

16/01/2013 Registro da conformidade contábil de UG do mês de dezembro no SIAFI2012
17/01/2013 Registro da conformidade contábil de Órgão do mês de dezembro no SIAFI2012
18/01/2013 Registro da conformidade contábil de Órgão Superior do mês de dezembro no SIAFI2012

GABINETE DO MINISTRO

DESPACHO DO MINISTRO
Em 12 de dezembro de 2012

Processo no:23000.000935/2012-33
Interessado:Faculdade de Artes, Ciência e Tecnologias - FACET
Assunto: Recurso em face do Despacho no 4, de 17 de maio de 2012,
publicado no Diário Oficial da União de 18 de maio de 2012, pro-
ferido pelo Secretário de Educação Superior, que determinou a des-
vinculação da Faculdade de Artes, Ciências e Tecnologias - FACET,
do Programa Universidade para Todos - PROUNI, e a impossibi-
lidade da mantenedora, Empreendimentos Culturais e Educacionais
da Bahia Ltda., de aderir ao Fundo de Financiamento Estudantil -
FIES.

DECISÃO: Vistos os autos do processo em referência, e com
fulcro no Parecer no 1439/2012/CONJUR-MEC/CGU/AGU, cujos
fundamentos adoto, nos termos do art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999, conheço do recurso interposto pela entidade e
NEGO-LHE provimento, mantendo na íntegra o Despacho no 4, de 17
de maio de 2012, da lavra do Secretário de Educação Superior.

Publique-se.

Após a publicação, restituam-se os autos à Secretaria de
Educação Superior - SESu, para as providências pertinentes.

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES
Interino

SECRETARIA EXECUTIVA

PORTARIA Nº 1.566, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
disposto na Lei nº. 4.320/1964, na Lei Complementar nº. 101/2000,
na Lei nº. 10.180/2001 na Lei 12.465/2011, na Lei nº 12.595/2012, no
Decreto nº. 93.872/1986, no Decreto nº. 7.680/2012, no Decreto
7.814/2012, no Decreto nº. 7.654/2011 no Decreto nº. 6.170/2007, na
Portaria SE/MEC nº 1.517, de 27 de novembro de 2012, no Acórdão
nº. 2.731/2008 do Tribunal de Contas da União, no Manual de Con-
tabilidade Aplicada ao Setor Público (Portaria Conjunta STN/SOF nº
1, de 20 de junho de 2011) e no Manual SIAFI; resolve:

Art. 1º Fica prorrogado, até 31 de dezembro de 2012, o
prazo previsto no artigo 1º da Portaria SE/MEC n° 1.517, de 27 de
novembro de 2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
H O S P I TA L A R E S

PORTARIA Nº 125, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012

Delega competência aos Superintendentes
dos Hospitais Universitários administrados
pela EBSERH para a prática dos atos de
gestão que especifica.

O PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SER-
VIÇOS HOSPITALARES - EBSERH, no uso das atribuições que lhe
conferem o inciso IV do artigo 18, os § 1º e § 2º do artigo 20 do
Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, os incisos IV e XIII e
o parágrafo único do artigo 25 do Regimento Interno da EBSERH,
resolve:

Art.1º Delegar competência aos Superintendentes dos Hos-
pitais Universitários Administrados pela EBSERH para praticarem os
atos de gestão orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, do-
cumental e de gestão de recursos humanos necessários ao funcio-
namento das unidades hospitalares sob sua responsabilidade, obser-
vadas as diretrizes desta portaria.

I - DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Art.2º O Superintendente de Hospital Universitário Admi-

nistrado pela EBSERH deverá observar e dar cumprimento aos nor-
mativos legais e infralegais emanados dos órgãos centrais dos sis-
temas federais de orçamento, finanças, contabilidade, recursos hu-
manos e serviços gerais, adotando os seguintes procedimentos para
consecução desta Portaria:

I - atuar como ordenador de despesa, bem como designar os
servidores ou empregados para substituí-lo em seus impedimentos
legais;

II - designar formalmente servidor ou empregado para rea-
lizar a conformidade contábil dos atos e fatos de gestão orçamentária,
financeira e patrimonial que consiste na certificação dos demons-
trativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal - SIAFI, decorrentes dos registros de
execução orçamentária, financeira e patrimonial;

III - designar formalmente servidor ou empregado que não
tenha a função de emitir documentos no SIAFI para efetuar o registro
de Conformidade dos Registros de Gestão ou realizá-la, caso a uni-
dade gestora se encontre, justificadamente, impossibilitada de de-
signar servidor ou empregado distinto para exercer tais funções;

IV - designar formalmente o gestor financeiro co-responsável
e os agentes responsáveis pelo controle de bens de natureza per-
manente e de consumo, bem como os gestores e fiscais de contratos
firmados pela unidade gestora de sua competência com empresas
fornecedoras de materiais ou prestadoras de serviço;

V - autorizar a emissão, reforço e anulação de empenhos,
adotando os procedimentos adequados para a execução, registro e
controle;

VI - autorizar pagamentos e assinar as Relações de Ordens
Bancárias Externas - RE, adotando os procedimentos adequados para
a execução, registro e controle das ordens bancárias;

VII - efetuar todos os registros pertinentes à execução or-
çamentária, financeira e patrimonial nos sistemas SIAFI e SIASG e
acompanhar se estão de acordo com a documentação base e com as
determinações das normas de Direito Financeiro e regulamentação da
EBSERH;

VIII - executar, registrar e controlar as despesas efetuadas
por suprimento de fundos, em conformidade com a legislação em
vigor e com as diretrizes da Diretoria Administrativa Financeira;

IX - autorizar a realização de viagens a serviço em con-
formidade com a legislação em vigor e as diretrizes da Diretoria
Administrativa Financeira;

X- planejar, organizar, acompanhar, controlar e avaliar as
demandas de contratação de serviços e aquisição de bens da unidade
gestora sob sua responsabilidade, instruindo e deflagrando o processo
de licitação, observados o limite de alçada estabelecido pela EBSERH
e a legislação em vigor;

XI - aprovar projetos básicos e termos de referência;
XII - designar Comissão Permanente de Licitação, Comissão

Especial de Licitação e Pregoeiros com respectiva equipe de apoio
ou, conforme o caso, servidor ou empregado para processar e julgar
licitação, no âmbito da unidade gestora de sua competência;

XIII - instaurar processo licitatório, nos termos das Leis n°
8666/93 e 10.520/02, dos Decretos n° 3.555/00 e 5.540/05, e demais
dispositivos legais pertinentes, observado o limite de alçada esta-
belecido pela EBSERH;

XIV - homologar, anular ou revogar procedimentos de li-
citação, no âmbito de sua competência;

XV - ratificar a inexigibilidade e a dispensa de licitação, nos
casos previstos na legislação em vigor, observadas as diretrizes da
Diretoria Administrativa Financeira;

XVI - elaborar, firmar e gerenciar os contratos adminis-
trativos, ajustes, termos aditivos, apostilamentos e outros instrumen-
tos congêneres oriundos de licitações e/ou que envolvam empenho de
despesa na unidade gestora sob sua responsabilidade, em confor-
midade com a legislação em vigor;

XVII - aplicar aos fornecedores as sanções administrativas
previstas nos editais e nos contratos, quando for o caso, observada a
legislação em vigor,

XVIII - consultar a Diretoria Administrativa Financeira sobre
disponibilidade de adesão às atas de registro de preços em vigor na
unidade gestora central ou manifestar a intenção de registrar preços
em conjunto com a unidade gestora central;

XIX - designar comissões de Inventário e bens móveis, imó-
veis e de almoxarifado, comissão de recebimento de bens, comissão
de desfazimento de bens, dentre outras, ou conforme o caso, servidor
ou empregado para catalogar os bens no âmbito da unidade gestora de
sua responsabilidade e comissão de desfazimento de documentos,
observados o Código de Classificação de Documentos para a Ad-
ministração Pública e a Tabela Básica de Temporalidade e Destinação
de Documentos de Arquivo;

XX - instituir e designar comissões de sindicâncias e de
processos administrativos disciplinares;

XXI - planejar, coordenar, contratar e fiscalizar os serviços
de conservação e limpeza, manutenção predial e de equipamentos,
vigilância armada e desarmada; recepcionista; copeira; reprografia;
estivadores; transporte de pessoas e pequenas cargas, telefonia, bem
como outras contratações de serviços gerais que amparam o fun-
cionamento da unidade gestora;

XXII - programar, organizar, orientar e fiscalizar a utilização
e a manutenção da frota de veículos própria ou locada a serviço da
unidade gestora;

XXIII - planejar, organizar, acompanhar, controlar, avaliar e
executar as atividades de patrimônio e almoxarifado, exercendo o
controle físico dos estoques do almoxarifado por meio do Registro
Mensal de Almoxarifado - RMA e dos bens inventariados por meio
do Registro Mensal de Bens - RMB, observada as diretrizes da
Diretoria Administrativa Financeira e da Diretoria de Logística e
Infraestrutura Hospitalar;

XXIV - submeter, previamente à contratação, os projetos
básicos de obras e serviços de engenharia à Diretoria de Logística e
Infraestrutura Hospitalar para a avaliação e autorização da defla-
gração do processo de licitação;

XXV - acompanhar a execução, bem como fiscalizar as
obras e serviços de engenharia, emitindo relatórios periódicos à Di-
retoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar;

XXVI - submeter, previamente à contratação, os projetos
básicos relativos ao fornecimento de bens e serviços de tecnologia da
informação à Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da In-
formação para a avaliação e autorização da deflagração do processo
de licitação; e

XXVII - adotar as medidas necessárias para a obtenção e
renovação de licenças e permissões administrativas necessárias ao
funcionamento do Hospital Universitário sob sua responsabilidade.

II - DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Art. 3º Na gestão orçamentária e financeira o Superinten-

dente de Hospital Universitário Administrado pela EBSERH deverá
adotar os seguintes procedimentos:
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I - elaborar proposta orçamentária anual com base na pre-
visão de despesas para o período, contendo a descrição das ações a
serem desenvolvidas, a indicação dos objetivos a serem alcançados, a
ação orçamentária e a natureza das despesas;

II - encaminhar à Diretoria Administrativa Financeira da
EBSERH a proposta orçamentária anual, segundo diretrizes e cro-
nograma previamente definidos;

III - elaborar programação orçamentária trimestral, com base
na previsão de despesas para o período e encaminhar a Diretoria
Administrativa Financeira no curso do último decêndio de cada tri-
mestre, informando a necessidade orçamentária anual para os con-
tratos de natureza continuada na programação relativa ao primeiro
trimestre;

IV - encaminhar, se necessário, à Diretoria Administrativa
Financeira solicitação de alterações da programação orçamentária tri-
mestral, com as respectivas justificativas; e

V - elaborar programação financeira adequada ao cumpri-
mento das obrigações vincendas no mês seguinte e encaminhar a
Diretoria Administrativa Financeira no curso do último decêndio de
cada mês, especificando o montante de recursos financeiros a serem
descentralizados, para o que se valerá de transação específica do
SIAFI.

III - DA GESTÃO DE PESSOAS
Art. 4º Na gestão de pessoas, o Superintendente de Hospital

Universitário Administrado pela EBSERH deverá planejar, coordenar
e controlar a execução das atividades de gerenciamento da força de
trabalho e de administração de pessoal da Unidade Organizacional
sob orientação da Diretoria de Gestão de Pessoas, cabendo ao mesmo,
especificamente:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente à ad-
ministração de pessoal, orientando e divulgando os procedimentos
referentes aos deveres e direitos dos servidores, empregados e in-
tegrantes da força de trabalho;

II - gerenciar as informações junto ao Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos - SIAPE do Governo Federal e
ao Sistema de Gestão de Pessoas da EBSERH;

III - coordenar, organizar, acompanhar e executar os pro-
cedimentos relativos ao cadastro funcional de servidores e empre-
gados e ao pagamento de remuneração e vantagens da força de tra-
balho;

IV - conceder adicional de insalubridade e periculosidade,
mediante laudo emitido pelo médico do trabalho e análise dos re-
quisitos estabelecidos pelas normas legais e infralegais pertinentes;

V - manter atualizados os arquivos, registros e assentamentos
funcionais dos servidores, empregados e demais integrantes da força
de trabalho, assegurando a guarda e conservação da documentação
funcional pelos prazos estabelecidos em Lei, bem como fornecer
declarações, certidões e cópias de documentos sempre que solicitados
pelo servidor, empregado, ou autoridade competente;

VI - administrar e manter atualizado o quadro de lotação e
exercício dos servidores e empregados, por Unidade e Subunidade,
subsidiando a Diretoria de Gestão de Pessoas na administração e no
planejamento da força de trabalho da respectiva unidade hospitalar;

VII - coordenar e executar o programa de estágios, de acordo
com os critérios e regras estabelecidas em convênio ou contratos, bem
como as normas definidas no Regulamento de Pessoal da EB-
SERH;

VIII - planejar, elaborar, acompanhar e controlar a escala
anual de férias, as escalas de plantão e a frequência dos servidores e
empregados;

IX - prestar informações e fornecer dados, com vista a sub-
sidiar a elaboração da proposta de orçamento de pessoal;

X - conceder, respeitadas as normas legais, instruindo e man-
tendo os processos relativos a esses procedimentos à disposição da
Diretoria de Gestão de Pessoas e dos órgãos de Auditoria:

a) afastamentos;
b) licenças;
c) acumulação de cargos;
d) progressão funcional;
XI - instruir processos referentes aos recursos de processos

administrativos;
XII - instruir processos referentes aos casos de remoção e

requisição de empregados determinados pela sede da empresa;
XIII - instruir processos, elaborar os respectivos atos e pro-

cedimentos, sempre que procedentes, nos termos da legislação vi-
gente, mantendo-os à disposição da Diretoria de Gestão de Pessoas e
dos órgãos de Auditoria, com relação a:

a) cessão, remoção, requisição ou exoneração de servido-
res;

b) solicitação de ajuda de custo, transporte de mobiliário ou
transporte de servidores e dependentes;

XIV - instruir processos, elaborar os respectivos atos e en-
caminhar à Diretoria de Gestão de Pessoas, com relação a:

a) nomeação para cargos em comissão;
b) atribuição de função gratificada;
c) contratação e demissão de empregados;
d) decisões judiciais decorrentes de ações que envolvam em-

pregados;
XV - emitir parecer prévio em relação ao assunto nos pro-

cessos citados na alínea XIII, sendo anexadas todas as informações e
documentos necessários para subsidiar o parecer da Diretoria de Ges-
tão de Pessoas, bem como minuta das portarias para assinatura da
autoridade competente, quando necessário;

XVI - celebrar acordo de cooperação técnica para os fins do
Subsistema Integrado de Saúde do Servidor - SIASS;

XVII - subsidiar a Diretoria de Gestão de Pessoas na ela-
boração de planos, programas e metas de aperfeiçoamento e de-
senvolvimento de recursos humanos e implementá-los nas Unidades
Organizacionais sob sua supervisão, após aprovação da mesma pela
Diretoria de Gestão de Pessoas;

XVIII - gerenciar e avaliar contratos e convênios celebrados
com vista ao aperfeiçoamento e desenvolvimento de recursos hu-
manos, após aprovação pela Coordenadoria de Desenvolvimento de
Pessoas da Diretoria de Gestão de Pessoas da EBSERH;

XIX - executar o sistema de avaliação de desempenho in-
dividual dos servidores e empregados, para fins de progressão fun-
cional;

XX - realizar as avaliações de período de experiência dos
empregados e encaminhar os resultados à Diretoria de Gestão de
Pessoas;

XXI - adotar medidas e procedimentos necessários à pro-
teção e promoção da saúde dos empregados e servidores;

XXII - coordenar e implementar programas de melhoria da
qualidade de vida no trabalho, em consonância com o programa
estabelecido pela Diretoria de Gestão de Pessoas; e,

XXIII - submeter à unidade jurídica o exame prévio dos atos
relativos ao direito de pessoal que implicarem em risco jurídico para
a instituição.

Parágrafo único. O Superintendente subdelegará poderes pa-
ra a execução das atividades listadas acima ao Chefe da Divisão de
Gestão de Pessoas.

IV - DA GESTÃO DOCUMENTAL
Art. 5º Na gestão do documental o Superintendente de Hos-

pital Universitário Administrado pela EBSERH deverá adotar os se-
guintes procedimentos:

I - acompanhar e supervisionar o recebimento, protocolo,
cadastro, registro e tramitação de documentos, petições, processos e
correspondências administrativas da unidade gestora sob sua respon-
sabilidade no sistema de protocolo definido pela Diretoria de Pro-
cessos e Tecnologia da Informação; e

II - planejar, coordenar, executar e supervisionar as ativi-
dades relativas à gestão documental e manutenção do arquivo cor-
rente e intermediário da unidade gestora sob sua responsabilidade.

IV - DOS LIMITES DE ALÇADA
Art. 6º O Superintendente de Hospital Universitário Admi-

nistrado pela EBSERH poderá autorizar a celebração de novos con-
tratos administrativos ou a prorrogação de contratos administrativos
em vigor com valores inferiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais).

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se
aplica aos contratos cujo objeto seja a locação de imóveis, os quais
deverão, obrigatoriamente, ser submetidos à avaliação do Presidente
da EBSERH.

Art. 7º As contratações ou prorrogações de contratos ad-
ministrativos em valor igual ou superior ao definido no artigo 6º desta
Portaria ou aquelas cujo objeto seja a locação de imóveis ficam
condicionadas a autorização do Presidente da EBSERH ou da au-
toridade ministerial competente, conforme estabelecido em Decreto
Presidencial.

§1º - O Superintende de Hospital Universitário Administrado
pela EBSERH encaminhará à Sede as solicitações de autorização para
as contratações ou prorrogações de contratos administrativos que trata
o caput deste artigo, com antecedência mínima de 20 dias da data em
que a unidade gestora pleiteia efetivar abertura da fase interna do
processo de licitação ou a prorrogação de contrato vigente.

§2º - As solicitações referidas no § 1º deste artigo deverão
conter nota técnica com as seguintes informações:

I - descrição do objeto da contratação e a justificativa da
despesa, com informações acerca da adequação da contratação ao
planejamento estratégico da EBSERH, quando couber;

II - estimativa do valor total da despesa pretendida, es-
pecificando, quando for o caso, a previsão de dispêndio para cada
exercício financeiro de vigência do contrato; e

III - previsão de recursos orçamentários.
§3º - A respectiva autorização deverá ser juntada ao processo

de contratação ou prorrogação antes da efetiva assinatura do contrato
ou termo aditivo.

§4º - Nas contratações decorrentes da utilização de Ata de
Registro de Preços, independentemente de tratar-se de ata elaborada
pela própria unidade gestora ou à qual tenha aderido, cada contrato
deverá, isoladamente, ser precedido da autorização referida no caput
deste artigo.

Art. 8º A autorização de que trata o artigo 7º desta portaria
constitui ato de governança das contratações estritamente relacionado
a uma avaliação sobre a conveniência da despesa pública, não en-
volvendo a análise técnica e jurídica do procedimento, que são de
responsabilidade dos ordenadores de despesa e das unidades jurídicas
das respectivas unidades gestoras, de acordo com suas competências
legais, e não implicam em ratificação ou validação dos atos que
compõem o processo de contratação.

IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º Os ordenadores de despesa deverão observar os se-

guintes procedimentos para consecução desta Portaria:
I - submeter, obrigatoriamente, ao exame e aprovação das

instâncias jurídicas da EBSERH as minutas de editais e contratos,
termos aditivos, propostas de inexigibilidade e dispensa de licitações,
bem como as adesões às atas de registro de preços;

II - submeter, obrigatória e previamente, ao exame e apro-
vação do Colegiado Executivo de que trata o artigo 46 do Regimento
Interno da EBSERH, os acordos, contratos e termos aditivos que
constituam ônus, obrigações ou compromissos para o Hospital Uni-
versitário sob sua responsabilidade; e

III - promover o registro contábil e arquivamento de toda
documentação gerada pela execução orçamentária, financeira e pa-
trimonial, assim como dos processos de licitação, dispensa e ine-
xigibilidade de licitação, contratos e demais procedimentos, previstos
na legislação em vigor, observados o Código de Classificação de
Documentos para a Administração Pública e a Tabela Básica de
Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo.

Art. 10º No âmbito de cada unidade gestora os contratos
administrativos, ajustes, termos aditivos, apostilamentos e outros ins-
trumentos congêneres serão assinados sempre pelo Superintendente
em conjunto com outro membro integrante do Colegiado Executivo,
instância de governança de que trata o artigo 46 do Regimento In-
terno da EBSERH.

Art. 11 As Diretorias da EBSERH, no âmbito de suas com-
petências, deverão acompanhar, avaliar e supervisionar as ações des-
centralizadas de gerenciamento dos recursos humanos, administra-
tivas, orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais, logísticas,
de infraestrutura, de atenção à saúde e de gestão de contratos.

Art. 12 Cabe às Diretorias da EBSERH, no âmbito de suas
competências, a atribuição de informar, orientar e supervisionar as
Unidades Gestoras quanto aos procedimentos e atividades a serem
adotadas em cada um desses segmentos descentralizados.

Art. 13 Os Superintendentes e demais autoridades deverão
pautar-se, na sua atuação, pela observância da legislação de regência
da EBSERH, notadamente seu Regimento Interno e regulamentações
decorrentes.

Art. 14 Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

JOSÉ RUBENS REBELATTO

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO

PORTARIA Nº 286, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012

O Presidente da FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto aprovado pelo
Decreto n° 7.694, de 2 de março de 2012, e Considerando o disposto
no art. 7º do Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010 e na Portaria
Interministerial nº 428, de 6 de setembro de 2012; resolve: Art. 1º
Estabelecer, na forma do Anexo à presente Portaria, os critérios e
procedimentos específicos de avaliação individual e institucional da
Fundação Joaquim Nabuco e de atribuição da Gratificação de Ati-
vidade de Ciência e Tecnologia - GDACT, instituída pela Medida
Provisória nº 2.229, de 6 de setembro de 2001, devida aos servidores
ocupantes de cargos efetivos integrantes das carreiras de Pesquisa em
Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão,
Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia, e da Gra-
tificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Exe-
cutivo - GDPGPE, devida aos servidores ocupantes de cargos efetivos
integrantes do Quadro de Pessoal da Fundaj. Art. 2º - Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

FERNANDO JOSÉ FREIRE

ANEXO

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO JOAQUIM

NABUCO E DE ATRIBUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE
ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT) E DA
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE

CARGOS DO PODER EXECUTIVO (GDPGPE)

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - As avaliações de desempenho individual e ins-

titucional serão utilizadas como instrumento de gestão, com vistas a
implementar a capacitação e o aperfeiçoamento profissional.

Art. 2º - O ciclo de avaliação de desempenho para fins de
concessão da GDACT terá a duração de doze meses e corresponderá
ao interstício de 1º de março ao último dia do mês de fevereiro de
cada ano.

Art. 3º - A GDACT regulamentada por esta Portaria será
paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de
30 (trinta) pontos por servidor, respeitada a seguinte distribuição:

I - até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em decorrência dos
resultados da avaliação de desempenho individual; e

II - até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em decorrência
dos resultados da avaliação de desempenho institucional.

§ 1º A pontuação aferida será multiplicada pelo valor do
ponto constante do Anexo V da Lei nº 12.702, de 7 de agosto de
2012.

§ 2º As avaliações serão processadas no mês subsequente ao
término do período avaliativo, sendo que o resultado consolidado da
avaliação de desempenho individual e da avaliação de desempenho
institucional do ciclo de avaliação gerará efeitos financeiros por doze
meses, a partir de 1º de abril de cada exercício.

Art. 4º - A GDACT não poderá ser paga cumulativamente
com qualquer outra gratificação de desempenho de atividades pro-
fissional, individual ou institucional ou de produtividade, indepen-
dentemente da sua denominação ou base de cálculo.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 5º - Para efeito de aplicação do disposto nesta Portaria,

ficam definidos os seguintes termos:
I - Avaliação de desempenho: monitoramento sistemático e

contínuo da atuação individual do servidor e institucional das uni-
dades de lotação dos servidores integrantes da Fundaj, tendo como
referência as metas globais e setoriais dessas unidades;

II - unidade de avaliação - UA: a Fundaj, como um todo, e
suas unidades administrativas, de acordo com a sua estrutura básica
ou natureza de atividade;


