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Art.90 - A Divisão de Análiae Organizacional compete,
I - propor normas e critérios para a eatruturação de órgãos e

entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e funda-
<tonal:

11 - analisar e emitir pareceres sobre propostas de estruturação
ou de reirstruturação de órgãos e entidades da Adminiatração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional,quanto aos aspectos legais e
técnico-admInietratives:

111 - analisar e emitir pareceres sobre propostas de estrutura
de cargos em comleaão e funçUes de confiança dos órgãos e entidades da
Administração pública Federal direita, autárquica e fundaelonal.

Art 10. - X Divido . de Informadas Organizacional. conote,
1 - organizar ementar base de dados de suporte ao processo de

medernizicao adainiairatiVa:
II - . coletar. atitaaeatizar e prenVar a garado" de informadn

reformntó• à organizado • ao funcionaanto da Administrado ~toa
Federal direta, autárquica • fundaciOnali

111 - diaminar e promover a diaàaeinado de informado* orga-
nizacionais da Adeintatrado Pública Fneral direta, autárquica • fun-
dacionaiiIV - organizar • manter atualizados os cadastros de órgão., en-
tidades • dirigentes da Adatiiitrado Pública..Fneral.

' VI - Organizar • manta:. a memória técnica da reforma e da acabei..-
.1.m~ administrativa.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUICOES DOS.DIRIGEHTES

Art.11 - Ao Diretor do Departamento de Modernização Administra-
tiva incumbe:

1 - planejar, organizar, dirigir. coordenar e controlar as ati-
vIdado. exacutadae pelo Departamento:

11 - formular e propor políticas e diretrizes relacionadas com o
SIDEMOR e zelar pala sua Fiel obaervánciai

III - expedir orientaçêee normativas vt.ando o efetivo funciona-
mento do Sistema,

. IV - repreaentar o Departamento nos assuntos de sua competência,
V - divulgar ou promover a divalgaçXo doe resultados de traba-

lhos de interesse da área de modernização administrativa,
- "VI = exercer Outras, atribuicties que lhe forem cometidas pelo Se-

cretdrio da SAF.

Art.12 - Aos Coordenadoree-Gerais e aos Chefes de Divisão 'incum-
be planejar, organizar, dirigir, coordenar . controlar a execUção das
etividade, das unidades sob sua reepóhealallidade . . exercer 'outras
Átribuiçaiia cpie lhe forem cometidas.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSICOES GERAIS

5. •	 Por outra lado, determina o art. 2/0 da Lei n9 8.112 ss
ja a licença concedida em caso de adoção de sgirua.
6. A lei n9 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adoln
cento), que reghla, inclusive, o instituto da adoção, disp3e, verbis:

.Art. 29 Considera-se criança, para os efeitos
desta- /ai, a pensou 'itã 12 (dote) anos de idade incom-
pletos, e adolescente aquela entre 12 (dose) ' e 18 XdaZoi
Co) anos de idade..

7. Eáte o entendimento aplicSvel a eepécia.

,. Ao 'Senhor diefe.da Divisão de Regulamentaç o.

Brasília, em 28.de novembro dg 1991

GISLAINE TORRES
Assistente Jurídico

De acordo.
Submeto o assunte O conaideração do Senhor biretor de Ra

CUrCOS

Brasília, em 28 de novembro de 1991

WILSON TELES DE SACUDO
Chefe da OiVisão de Regulamentação

De acordo.
consideração do Senhor Secretãrie-Adjunto,sugerindo o'

encaminhamento dos expedientes i Divisão de Legislação de Pessoal .4o
Superior Tribunal de Justiça.

brasilia, em 28 de noveMbro de 1991

HEITOR CHAGAS DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Recursos Huffiantis

Aprovo.
EM 04 de novembro de' 1991.

'RENATO BOTARO
SecretArioAdjunto

erodesso 09 21000,002297/91-74

Ementa: Médico Veterinário está
snjeito à carga horária a que. es-
tava Subtetide fia data de Vigência
da Lei n. 8.216, de- 1991.

Art.13 Os casos °mies.; e ascelvidas surgidas . na aplicação do
presente Enleante Interno agora° dirimidas pelo Diretor do Departamen-

10f .. co 3.850/911

DESPACHOS DO SECRETARIO-ADJUNTO.
Aprovo.

Em 04 de noveMbro de 1991.
RENATO BOTARO

Secretário-Adjunto

Precesso s/n9(TeleX n9 . 8429/91 - Superior Tribuhal de Justiça)

Ementa: A licença 'd adotaste deve ser
usufruída imediatamente apOs a adoção.

PARECER 119 392/91

Indaga-Soa cate Oriãot
• e) nobre a possibilidade de se conceder a licença à ado
tacto, prevista co art. 2e7 da hei 09 8.112,de 1990, ficando ó gozO
eoetergado para outra oportunidade maio eonvoniente O se.vidora;

b) qual a idade mãxima que, para esse fim, deve ter a
criança adotada.
2. Determina mencionado dispositivo, verbis:

"X servidora que adetar ou obtiver guarda judi-
cial de criança até" 1 (má) ano de idade, serão concedi-
doa 90 (noventa) dias de licença remunerada.

Parãgrafo Guie, no caso de adoção ou guardo
judicial de criança com mais de 1 (um) ano de idade, o
prazo de que trata esto artigo sara' do 30 (trinta)diasr

3. O objetivo da licença adotante ã permitiX 1 ' servidora
melhoeca condiçãos de promover a adaptação do adotando em seu novo um
hiante. Obsorve-se. inclusive, o fató de o período de licença ser maidF
quando se tratar de adoção de criança .11t um ano de idade.
A.	 Em assim sendo, em ftce dá natureza c finalidade do inc

. tirete, conclui-se deva ser a liscaça emeomento concedida e usufrui=
da na oportunidade da adoção, visto apresentar-se o adiamento inermes
tivel com co objetivos a que se propãe O- beneficio.

PARECER 59 393/91

O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária solicita
pronunciamento deste órgão sobre.a situação dos médicos veteriná-
rios nos seguintes termos:

Segundo dispositivo legal vigente, a jornada
áls=ria d médico veterinário permanece sendo dá 08 horas

II - Se permanece, seria possível igualar todos os
médicos veterinários do PIARA, ou seja, ,permitir que todos
percebam pelos dois contratos de 4 horas, sob a forma de 1
emprego?

/1I - Os aposentados antes e apds 24.84.84, que
possuíam o eentrato de seis horas e efetivamente cumpkiam
taearga horária, percebem com o acréscimo de 50%, regulado
pela Lei 7923/89 e a MP 296/917

IV - OS ativos, que ainda percebem por contrato de
6 horas, ao inveá do acréscimo de e0%, poderiam ter sua si,
tuaçãO igualada, no gila se refere àqueles que cumprem 08 ho-
ras, com idêntica 'remuneração?

Acreditamos que, 'em vitúde da 'MP 296, de 29.85.91,
todas as situações acima apresentawagorg forta de solução
mais fácil, um virtude do constante co seu art. 20 e seus 5 5

' 1. e 2 0 ., bastandà para tanto, que se autorize a igualdade
nas cargas horárias de todos os médicos veterinários na ativa
.(08 horas, eco 02 contratos ,= 1 enrego), ficando apenas como
exceção, os inativos que Se aposentaram cem um s6 contrato de
trabalho e oa que trabalharam com o regime de .06 horas diá-
ria. 0. 30 semanais,. cpie seguiriam percebendo cem os 50%

'
 de

acréscimo,'
2. O artigo 40 da Lei n. 8.216/91, incorporou a gratifica-
ção prevista co Mexo XVIII da Lei n a 7.923/89, aos vencimentos
das categorias funcionais de Médico Veterinário.

3. Os vencimentos fixados no artigo 4 . da Lei 0.216/91, tem
como base o cumprimento de vinte horas semanais de trabalho.

4. O parágrafo 30 do artigo 40 da Lei n . 8.216/91, diz o
'seguinte:

lucianolf
Realce
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