GESTÃO DE PESSOAS

ANO I, Nº 04

ACÓRDÃOS
CONSELHOS PROFISSIONAIS, GESTÃO DE PESSOAS e CARGOS
COMISSIONADOS.
ACÓRDÃO Nº 2223/2019 – TCU – 1ª Câmara.
1.7.2. determinar (...), com fundamento no art. 250, II, do RI/TCU,
que:
1.7.2.1. somente efetue pagamentos de gratificação pelo
exercício de função de chefia, (…), a comissionados que sejam
detentores de cargo efetivo e que tenham, porventura, optado
pelo percebimento da remuneração do cargo efetivo, sob pena
de se configurar enriquecimento sem causa do beneficiário que
não se enquadre na situação especificada, em detrimento do
erário;
1.7.2.2. somente realize os pagamentos das gratificações
previstas (…) caso se demonstre:
1.7.2.2.1. que a atividade gratificada é necessária à entidade, de
modo a garantir a estrita observância ao interesse público;
1.7.2.2.2. que a atividade gratificada não se insere nas atribuições
ordinárias do beneficiário, de forma a observar o princípio de
vedação
ao
enriquecimento
sem
causa;
1.7.2.2.3. a adequabilidade do beneficiário na execução da
atividade gratificada, de forma a assegurar o princípio da
impessoalidade;
1.7.2.2.4 a delimitação do prazo para a execução da atividade
gratificada, com o fim de evitar que se transforme em parcela
remuneratória permanente, em vista do caráter temporário (…);
NORMATIVOS
MOVIMENTO GREVISTA e SERVIDOR PÚBLICO.
PORTARIA SGP/ME Nº 2801, DE 26 DE MARÇO DE 2019. Dispõe
sobre a revogação de atos normativos que tratam de participação
de servidor em movimento grevista.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 1/DIREM/DEPES/SEPESD/SG-MD, DE
1º DE ABRIL DE 2019. Dispõe sobre o Banco de Informações
Estratégicas e Gerenciais - Módulo Remuneração do Ministério
da Defesa e do seu Comitê Gestor.
ARTIGOS/NOTÍCIAS

ESCOLAS DE GOVERNO. Educação a distância nas escolas de
governo brasileiras – uma revisão acadêmica.

05 de abril de 2019

TERCEIRIZAÇÃO. TCU avalia efeitos da lei da reforma trabalhista
em contratos de terceirização firmados pela administração
pública federal.
REGIME JURÍDICO ÚNICO. Lei 8.112 vale para servidores que não
tinham estabilidade na época da promulgação da CF.
BOLETIM DO TCU. Boletim de Pessoal nº 65.

