
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal
Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas
Coordenação de Gestão de Cargos e Carreiras
Coordenação de Gestão de Cargos e Carreiras - Assessoria

 
 
 
 
Nota Técnica SEI nº  38257/2020/ME
 
 
Assunto: Consulta acerca da avaliação de desempenho individual dos servidores afastados devido à
Pandemia COVID-19, nos termos da IN 19-2020 e que não podem executar suas atribuições de
forma remota em razão de sua natureza.

Referência: Processos SEI nº  10199.105299/2020-23 e 04600.002320/2020-48

  

 

  

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Por intermédio do Parecer SEI Nº  14302/2020/ME de 04 de setembro de 2020
(10284544), a Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria de Pessoal, Normas e Patrimônio da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – - PGACPNP/PGFN, restitui os autos a este Departamento de
Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas - DESEN após manifestar-se acerca do posicionamento
técnico apresentado mediante a Nota Técnica SEI nº  34325/2020/ME, de 26 de agosto de 2020
(9995773) a respeito da realização de avaliação de desempenho individual dos servidores deste
Ministério da Economia afastados devido à Pandemia COVID-19, nos termos da IN 19, de 2020, cujas
atribuições não podem ser exercidas remotamente.

2. Após análise, sugere-se a restituição dos autos à Diretoria de Gestão de Pessoas para
conhecimento e providências subsequentes.
 

ANÁLISE

3. Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Gestão de Pessoas do Ministério da
Economia - DGP/ME por meio da Nota Técnica SEI nº  29887/2020/ME (9457613), datada de 31 de julho
de 2020, referente à avaliação de desempenho dos servidores que se encontram afastados do trabalho
presencial nos termos do inciso II do art. 6º -D da Instrução Normativa nº  19, de 12 de março de 2020,
alterada pela Instrução Normativa nº  27, de 25 de março de 2020, que estabeleceu orientações aos
órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - Sipec, quanto às
medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (Covid-19). Referidos servidores estariam impedidos de exercerem suas
atribuições remotamente devido à natureza dos respectivos cargos.

4. Após análise do caso este Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas -
DESEN exarou a Nota Técnica SEI nº  34325/2020/ME (9995773), na qual fundamentou posicionamento
acerca do assunto em questão e, ao final, entendeu por bem encaminhar os autos à Procuradoria-Geral
Adjunta de Consultoria de Pessoal, Normas e Patrimônio - PGACPNP para avaliar juridicamente o
posicionamento técnico apresentado.

5. Ressalta-se que este DESEN destacou, na supracitada Nota Técnica SEI nº



34325/2020/ME (9995773), excertos da legislação que rege o assunto tratado nos autos:
5. Inicialmente, cabe destacar que a Portaria SGC/SE/ME nº 4 .069 (9487382), de 27
de setembro de 2019, estabelece, como ciclo de avaliação de desempenho dos
servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal do Ministério da
Economia, o período de 1º  de outubro a 30 de setembro do ano seguinte. Assim, o
ciclo vigente está próximo de seu encerramento.
 
6. Também importa ressaltar o que dispõe a Portaria ME nº 528 (9461793), de 26 de
setembro de 2019, que estabelece diretrizes de avaliação de desempenho individual e
institucional, para fins de pagamento de gratificações de desempenho aos servidores
do ME, inclusive para aqueles que se encontram afastados ou em licença
consideradas como de efetivo exercício e sem prejuízo da respectiva gratificação de
desempenho ou que estejam retornando desses afastamentos e licenças no decorrer do
ciclo avaliativo, após decorridos 2/3.

Art. 24 . Em caso de afastamentos e licenças considerados pela Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, como de efetivo exercício, sem
prejuízo da remuneração e com direito à percepção da gratificação de
desempenho, o servidor continuará percebendo a gratificação a que faz
jus em valor correspondente ao da última pontuação obtida, até que
seja processada a sua primeira avaliação após o seu retorno. (grifo
nosso)
 

7. Para a situação apresentada nos autos, há que se considerar o contexto atípico no
qual toda a Administração Pública encontra-se envolvida devido ao enfrentamento da
Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) decorrente do novo
coronavírus (2019-nCoV), bem como as medidas que objetivam a proteção da
coletividade e que foram declaradas pela Lei nº  13.979, de 20 de fevereiro de 2020.
 
8. Em razão da edição da referida Lei nº  13.979, de 2020, foi publicada em 12 de
março de 2020, a Instrução Normativa nº  19, que estabelece orientações aos órgãos e
entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC,
quanto às medidas de proteção para enfrentamento da ESPIN decorrente do
coronavírus (COVID-19). Entre as medidas dispostas na referida IN, com texto
alterado por atos normativos posteriores, como a Instrução Normativa nº  27, de 25
de março de 2020, temos:
 

Art. 6º  D Poderá ter a frequência abonada o servidor ou empregado
público que, em razão da natureza das atividades desempenhadas, não
puder executar suas atribuições remotamente:
I - nas hipóteses dos art. 4 º , art. 4 º-A, art. 4 º-B e art. 6º-B; ou
II - quando houver o fechamento das repartições públicas do órgão ou
entidade, por decisão de sua autoridade máxima, em decorrência da
adoção de regime de trabalho remoto que abranja a totalidade das
atividades desenvolvidas pelos servidores e empregados públicos.
Parágrafo único. Cabe à chefia imediata do servidor ou empregado público
avaliar a incompatibilidade entre a natureza das atividades por ele
desempenhadas e o regime de trabalho remoto." (NR) (grifo nosso)

 
6. Na sequência, ponderou:
 

9. Considerando a hipótese trazida pela IN nº 19, de 2020, quanto à possibilidade de
que o servidor ou empregado público tenha sua frequência abonada quando não puder
executar suas atribuições remotamente em razão da natureza das atividades sob sua
responsabilidade, este Departamento entende que não seria razoável proceder com a
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avaliação de desempenho desses servidores uma vez que não há o que ser avaliado
e mensurado se não há atuação individual para atingimento de metas.
 
10. Como solução ao caso apresentado nos autos, tendo em vista que, conforme
disposto na Nota Técnica SEI nº  29887/2020/ME (9457613), trata-se de situação
extemporânea, em que o servidor não deu causa, e por considerar que possa haver
prejuízo financeiro caso a pontuação seja repetida , entende-se que não seria
adequado adotar a repetição do resultado da última avaliação de desempenho para
todos os servidores. Tal procedimento restringiria o grupo a ser avaliado, excluindo
aqueles que estivessem em usufruto de afastamentos ou licenças sem a percepção da
respectiva gratificação de desempenho mas que já participaram de, no mínimo 2/3 do
ciclo avaliativo vigente e que, de acordo com o art. 11 do Decreto nº  7.133, de 19 de
março de 2010, poderiam ser avaliados individualmente e fazer jus aos efeitos
financeiros dessa avaliação.
(..)
13. Para elucidar a questão, importa colacionar excertos do Decreto nº  7.133, de 19 de
março de 2010, que regulamenta os critérios e procedimentos gerais a serem
observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional
e o pagamento das gratificações de desempenho de que tratam algumas leis:
 

Art. 2o  Para efeito de aplicação do disposto neste Decreto, ficam definidos os
seguintes termos:
I - avaliação de desempenho: monitoramento sistemático e contínuo da
atuação individual do servidor e institucional dos órgãos e das entidades de
lotação dos servidores integrantes dos planos de cargos e de carreiras
abrangidos pelo art. 1o, tendo como referência as metas globais e
intermediárias destas unidades;
(...)
IV - ciclo de avaliação: período de doze meses considerado para
realização da avaliação de desempenho individual e institucional,  com
vistas a aferir o desempenho dos servidores  alcançados pelo art. 1o e do
órgão ou da entidade em que se encontrem em exercício; e
V - plano de trabalho: documento em que serão registrados os dados
referentes a cada etapa do ciclo de avaliação, observado o disposto no art. 6o.
(...)
Art. 5º  (...)
§ 6o  As metas de desempenho individual e as metas intermediárias de
desempenho institucional deverão ser definidas por critérios objetivos e
comporão o plano de trabalho de cada unidade do órgão ou entidade de
lotação e, salvo situações devidamente justificadas, serão previamente
acordadas entre o servidor, a chefia e a equipe de trabalho.
(...)
Art. 6o  O plano de trabalho a que se refere o § 6o do art. 5o deverá
conter, no mínimo:
I - as ações mais representativas da unidade de avaliação;
II - as atividades, projetos ou processos em que se desdobram as ações:
III - as metas intermediárias de desempenho institucional e as metas de
desempenho individual propostas;
IV - os compromissos de desempenho individual e institucional,
firmados no início do ciclo de avaliação entre o gestor, a equipe e cada
integrante da equipe, a partir das metas institucionais de que tratam os
incisos I e  II do § 1o do art. 5o;
V - os critérios e procedimentos de acompanhamento do desempenho
individual e institucional de todas as etapas ao longo do ciclo de avaliação,
sob orientação e supervisão do gestor e da Comissão de Acompanhamento de



que trata o art. 23;
VI - a avaliação parcial dos resultados obtidos, para subsidiar ajustes no
decorrer do ciclo de avaliação; e
VII - a apuração final do cumprimento das metas e demais compromissos
firmados de forma a possibilitar o fechamento dos resultados obtidos em
todos os componentes da avalição de desempenho.
Parágrafo único.  O plano de trabalho deverá abranger o conjunto dos
servidores em exercício na unidade de avaliação, devendo cada
servidor individualmente estar vinculado à pelo menos uma ação,
atividade, projeto ou processo.
 
Art. 10. (...)
 
§ 8o  Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho
individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor recém-
nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença
sem vencimento, de cessão ou de outros afastamentos sem direito à
percepção de gratificação de desempenho, no decurso do ciclo de
avaliação, receberá a respectiva gratificação no valor correspondente a
oitenta pontos, exceto nos casos em que a legislação específica da
gratificação dispuser de forma diversa.
Art. 11.  A avaliação de desempenho individual somente produzirá
efeitos financeiros se o servidor tiver permanecido em exercício nas
atividades relacionadas ao plano de trabalho a que se refere o art. 6o,
por, no mínimo, dois terços de um período completo de avaliação.
Art. 12.  As avaliações de desempenho individual e institucional serão
utilizadas como instrumento de gestão, com a identificação de aspectos do
desempenho que possam ser melhorados por meio de oportunidades de
capacitação e aperfeiçoamento profissional.
(...)
Art. 16.  Em caso de afastamentos e licenças considerados pela Lei no 8.112,
de 1990, como de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração e com
direito à percepção da gratificação de desempenho, o servidor continuará
percebendo a respectiva gratificação correspondente à última pontuação
obtida, até que seja processada a sua primeira avaliação após o
retorno. (grifamos)
 

14 . Fica evidente, pela leitura do Decreto nº  7.133, de 2010, que a avaliação de
desempenho individual deve ocorrer durante todo o ciclo avaliativo de forma que seja
possível aferir o desempenho do servidor por meio do atingimento de metas
previamente pactuadas entre aquele, sua chefia e sua equipe de trabalho e, ainda, que
somente produzirá efeitos financeiros se o servidor tiver permanecido em exercício
nas atividades relacionadas ao plano de trabalho, por, no mínimo, dois terços de um
período completo de avaliação.
15. De acordo com os autos, dentre os servidores afastados das atividades
presenciais em decorrência da COVID-19, há um contingente que não está
desenvolvendo suas atribuições remotamente em razão da natureza dos cargos
ocupados. Cabe destacar que não foi informado o quantitativo de servidores nessa
condição e tampouco os cargos que ocupam. Considerando a informação de que esses
servidores não exercem suas atribuições desde que foi iniciado o trabalho remoto, em
meados de março de 2020, esses já estariam impedidos de serem avaliados pelo não
cumprimento de, no mínimo, dois terços desse ciclo avaliativo. Observa-se, ainda que
os servidores inseridos na situação descrita na presente consulta, mesmo sem realizar
suas atividades laborais, continuaram percebendo integralmente suas remunerações.
16. Essa situação, quando comparada com a daqueles que seguiram exercendo suas
atividades mesmo que remotamente, sem qualquer interrupção devido à COVID-19,
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suscita possível desrespeito ao princípio da isonomia.
 
 

7. Diante dessas considerações, foi possível concluir que, em que pese o fato de os
servidores referidos na presente consulta não terem concorrido para a situação que os forçou ao
afastamento do exercício das atribuições do cargo, nesses casos caberia a percepção da gratificação de
desempenho no valor correspondente a oitenta pontos até que participem de um ciclo avaliativo completo
onde desempenhem as atividades específicas pactuadas com suas chefias, uma vez que, nesse momento,
resta impossível a aferição do seu desempenho individual. Ademais, esses servidores não se encontram
nas situações descritas no art. 16 do Decreto nº  7.133, de 2010, ou seja, em afastamentos ou licenças
considerados como de efetivo exercício pela Lei nº  8.112, de 1990.

8. Instada a se manifestar sobre o assunto, a PGACPNP/PGFN assim se posicionou,
conforme o Parecer SEI nº  14302/2020/ME (10284544):

20. Pois bem. Considerando que tais servidores não exercem suas funções desde que
foi iniciado o trabalho remoto, ou melhor, em meados de março de 2020, quando da
entrada em vigor da Instrução Normativa SGP/ME nº 27, de 2020, que acrescentou o
aludido dispositivo, percebe-se que não se transcorreram mais os 2/3 (dois terços) do
ciclo avaliativo completo (de 1º  de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020), de
modo que em relação a esses servidores a avaliação de desempenho individual não
poderá ser efetivamente realizada a fim de produzir efeitos financeiros, já que não
permaneceram em exercício nas atividades relacionadas ao plano de trabalho no
referido período (cf. art. 11 do Decreto nº  7.133, de 2010, e art. 22 da Portaria ME nº
528, de 2019).
 
21. Por ser uma situação atípica e imprevisível, não há nos normativos que versam
sobre as avaliações de desempenho e os respectivos pagamentos de gratificações,
previsão de como garantir a concretização das avaliações de desempenho dos
servidores em hipóteses como a presente, perante tamanha crise sanitária. De mais a
mais, na situação em epígrafe, acentua-se que os eventuais prejuízos alusivos à
impossibilidade de realização de tais avaliações não decorrem de culpa dos
servidores, isto é, ocorre por fatores alheios à vontade desses e da própria
Administração.
 
22. Sendo assim, como apontado pelo DESEN/SGP/ME na Nota Técnica SEI nº
34325/2020/ME (SEI 9995773), em que pese a frequência possa ser abonada nesses
casos, diante da inviabilidade fática de aferição do desempenho individual pela
ausência do cumprimento das atribuições do cargo, a solução menos gravosa
para resolver a questão em testilha nos parece ser a percepção da gratificação de
desempenho no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos até que esses servidores
participem de um ciclo avaliativo completo onde desempenhem as atividades
específicas pactuadas com suas chefias e previstas no plano de trabalho
correspondente.
 
23. Isso porque, no âmbito do Ministério da Economia, dada a reforma administrativa
perpetrada pela Lei nº  13.844, de 2019, trata-se do primeiro ciclo de avaliação
individual de duração de 12 (doze) meses, ensejando, portanto, a priori, a solução
descrita no art. 10, § 8º , do Decreto nº  7.133, de 2010, e no art. 25 da Portaria ME nº
528, de 2019, qual seja, o pagamento da gratificação no valor correspondente a 80
(oitenta) pontos, notemos:
 

Decreto nº 7.133, de 2010:
 
Art. 10.  As avaliações de desempenho individual e institucional serão
apuradas anualmente e produzirão efeitos financeiros mensais por igual
período.



 
(...)
 
§ 8o  Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho
individual que venha a surtir efeito financeiro, o servidor recém-nomeado
para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem vencimento, de
cessão ou de outros afastamentos sem direito à percepção de gratificação de
desempenho, no decurso do ciclo de avaliação, receberá a respectiva
gratificação no valor correspondente a oitenta pontos , exceto nos casos
em que a legislação específica da gratificação dispuser de forma diversa.
 
Portaria ME nº 528, de 2019:
 
Art. 25. Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho
individual,  que venha a surtir efeito financeiro, o servidor recém-nomeado
para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença sem vencimentos,
de cessão ou de outros afastamentos sem direito à percepção de gratificação
de desempenho, no decurso do ciclo de avaliação, receberá a respectiva
gratificação no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos,  exceto nos
casos que a legislação específica da gratificação dispuser de forma diversa.
(grifos nossos)

 
(...)
25. Nessa toada, esta CPG/PGFN corrobora com o entendimento exposto pelo
DESEN/SGP/ME na Nota Técnica SEI nº  34325/2020/ME (SEI 9995773), no sentido
de que aos servidores deste Ministério que não vem desempenhando suas atividades
por força do art. 6º-D, inciso II, da Instrução Normativa SGP/ME nº 19, de 2020,
alterada pela Instrução Normativa SGP/ME nº 27, de 2020, deve-se proceder
ao pagamento da gratificação de desempenho no valor correspondente a 80 (oitenta)
pontos até que eles venham a participar efetivamente de, no mínimo dois terços de um
período completo de avaliação no exercício das atribuições específicas do seu cargo,
conforme previsão contida no Decreto nº  7.133, de 2010 e na Portaria ME nº 528, de
2019.
 
26. Por derradeiro, em face do caráter genérico da consulta em apreço, faz-se
necessário que a SGP/ME se manifeste quanto à extensão do posicionamento ora
firmado à situação apresentada e questionada pela ENAP no Processo
04600.002320/2020-48 (cf. Ofício nº  966/2020, de 20 de julho de 2020 - Doc. SEI
9954936), devendo ser levado em conta eventuais particularidades do caso concreto.
 
27. Ante o exposto, pelas razões acima delineadas, conclui-se que:
 
a) em situações regulares, compete aos órgãos e entidades da Administração Pública
Federal realizar procedimentos avaliativos, para fins de apuração do cumprimento de
metas institucionais e individuais e, sendo o caso, proceder ao devido pagamento das
gratificações de desempenho previstas em lei, observadas as respectivas legislações
de regência;
 
b) no caso concreto, considerando a conjuntura excepcional retratada em decorrência
da pandemia provocada pelo novo Coronavírus, alheia à vontade dos interessados e
da Administração, e em conformidade com a Nota Técnica SEI nº  34325/2020/ME,
nos parece que a solução menos gravosa a ser adotada aos servidores deste
Ministério que não vem exercendo suas atividades remotamente por força do art. 6º-
D, inciso II, da Instrução Normativa SGP/ME nº 19, de 2020, alterada pela Instrução
Normativa SGP/ME nº 27, de 2020, consiste na percepção da gratificação de
desempenho no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos até que estes venham a



participar de um ciclo avaliativo completo, no qual desempenhem as atividades
específicas pactuadas com suas chefias e prescritas no plano de trabalho
correspondente, em atenção ao disposto no Decreto nº  7.133, de 2010, e na Portaria
ME nº 528, de 2019; e
c) dadas as eventuais particularidades de cada situação e ao caráter genérico da
consulta em foco, incumbe à  SGP/ME verificar a possibilidade de extensão do
presente entendimento aos questionamentos formulados pela ENAP no Processo
04600.002320/2020-48 (cf. Ofício nº  966/2020, de 20 de julho de 2020 - Doc. SEI
9954936).
 
 

9. Diante do acima exposto e considerando o caráter de excepcionalidade conferido a essa
situação em razão da pandemia da COVID-19, bem como a inexistência de previsão legal que solucione
o caso apresentado nos autos, entende-se como acertado o posicionamento exarado na Nota Técnica
SEI nº  34325/2020/ME (9995773) e ratificado pelo Parecer SEI nº  14302/2020/ME (10284544).

10. Considerando esse posicionamento, conclui-se que os servidores deste Ministério que não
vêm exercendo suas atividades presencialmente por conta da pandemia decorrente do COVID-19, e que
em razão da natureza de suas atribuições não podem exercê-las remotamente, conforme previsto no art.
6º -D, inciso II, da Instrução Normativa SGP/ME nº  19, de 2020, alterada pela Instrução Normativa
SGP/ME nº  27, de 2020, perceberão a respectiva gratificação de desempenho no valor correspondente a
80 (oitenta) pontos até que venham a participar de um ciclo avaliativo completo, no qual desempenhem as
atividades específicas pactuadas com suas chefias e previstas no plano de trabalho correspondente, em
atenção ao disposto no Decreto nº  7.133, de 2010, e na Portaria ME nº  528, de 2019, por,  no mínimo,
2/3 de um ciclo avaliativo.

11. Por fim, cabe ressaltar o disposto no Parecer da PGFN que se aplica tanto para este caso
quanto para outras situações análogas, no sentido que de que em situações regulares, compete aos órgãos
e entidades da Administração Pública Federal realizar procedimentos avaliativos, para fins de apuração
do cumprimento de metas institucionais e individuais e, sendo o caso, proceder ao devido pagamento das
gratificações de desempenho previstas em lei, observadas as respectivas legislações de regência.
 

CONCLUSÃO

12. Assim, considerando o teor da Nota Técnica SEI nº  34325/2020/ME (9995773) e do
Parecer SEI nº  14302/2020/ME (10284544), este Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de
Pessoas - DESEN conclui que:

a) os servidores deste Ministério que não vêm exercendo suas atividades
presencialmente por conta da pandemia decorrente do COVID-19, e que em razão da
natureza de suas atribuições não podem exercê-las remotamente, conforme previsto no art.
6º -D, inciso II, da Instrução Normativa SGP/ME nº  19, de 2020, alterada pela Instrução
Normativa SGP/ME nº  27, de 2020, perceberão a respectiva gratificação de desempenho
no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos até que venham a participar de um ciclo
avaliativo completo, no qual desempenhem as atividades específicas pactuadas com suas
chefias e previstas no plano de trabalho correspondente, em atenção ao disposto no
Decreto nº  7.133, de 2010, e na Portaria ME nº  528, de 2019, por,  no mínimo, 2/3 de um
ciclo avaliativo.

b) o entendimento adotado nesta Nota Técnica se aplica aos questionamentos formulados
pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP no bojo do Processo
04600.002320/2020-48 (cf. Ofício nº  966/2020, de 20 de julho de 2020 - Doc. SEI
9954936), anexo a este.
 

13. Isto posto, sugere-se o encaminhamento desta manifestação, em conjunto com o processo
anexo, à Diretoria de Gestão de Pessoas desta Pasta, para conhecimento e providências subsequentes.



 

À consideração superior.

 

Documento assinado eletronicamente

PRISCILA DE FIGUEIREDO AQUINO CARDOSO

Assistente

 

 De acordo. À consideração da Diretora do Departamento de Carreiras e Desenvolvimento
de Pessoal.
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CLEONICE SOUSA DE OLIVEIRA

Coordenadora

 

De acordo. Ao Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal.

 

Documento assinado eletronicamente

JANE CARLA LOPES MENDONÇA

Diretora

 

Aprovo. Encaminhe-se os autos à Diretoria de Gestão de Pessoas desta Pasta, na forma
proposta.
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SECRETARIA DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL

assinatura eletrônica autorizada

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jane Carla Lopes Mendonca,
Diretor(a), em 11/09/2020, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Priscila de Figueiredo Aquino
Cardoso, Assistente, em 11/09/2020, às 15:14, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por Cleonice Sousa De Oliveira,
Coordenador(a), em 11/09/2020, às 15:23, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Wagner Lenhart, Secretário(a),
em 15/09/2020, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 10436571 e o código CRC 4284B535.

Referência: Processo  nº  10199.105299/2020-23. SEI nº  10436571
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