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PCCHFA; o enquadramento dos servidores titulares dos cargos de
provimento efetivo de Professor do Ensino Básico Federal e de Professor do Ensino Básico Federal dos Ex-Territórios na Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a
Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008; a tabela de valores da
Gratificação de Apoio à Execução da Política Indigenista - GAPIN,
de que trata a Lei nº 11.907, de 2009; a tabela de valor do ponto da
Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do
DNPM - GDADNPM, e da Gratificação de Desempenho de Atividades Administrativas do Plano Especial de Cargos do DNPM GDAPDNPM, de que trata a Lei nº 11.046, de 27 de dezembro de
2004; a Carreira do Seguro Social, de que trata a Lei nº 10.855, de 1º
de abril de 2004; a possibilidade da aplicação do instituto da redistribuição de servidores para a Suframa e para a Embratur; a Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da
Administração Pública Federal - GSISTE, de que trata a Lei nº
11.356, de 19 de outubro de 2006; os servidores da extinta Fundação
Roquette Pinto cedidos nos termos do inciso I do art. 22 e do art. 23
da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998; as Carreiras de Oficial de
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Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, de que trata a Lei nº
8.829, de 22 de dezembro de 1993; o exercício no âmbito do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal SIASS; a licença por motivo de doença em pessoa da família e o
afastamento para participação em programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu no País, de que tratam respectivamente os arts. 83 e 96-A da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; a transposição de cargos do
PGPE, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, para
o Plano Especial de Cargos da Cultura, de que trata a Lei nº 11.233,
de 22 de dezembro de 2005; revoga dispositivos da Lei nº 11.046, de
2004, e da Lei nº 11.357, de 2006, e dá outras providências".
Nº 711, de 31 de agosto de 2009. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que "Dispõe sobre o acesso às
graduações superiores de militares oriundos do Quadro de Taifeiros
da Aeronáutica".
Nº 712, de 31 de agosto de 2009. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a instituição do
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Nº 166-A, segunda-feira, 31 de agosto de 2009
Adicional por Participação em Missão no Exterior; a remuneração do
Grupo de Suporte à Fiscalização Agropecuária, de que tratam as Leis
nos 10.484, de 3 de julho de 2002, 11.090, de 7 de janeiro de 2005 e
11.344, de 8 de setembro de 2006, da Carreira de Agente Penitenciário Federal, de que trata a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de
2009, dos Empregos Públicos do Quadro de Pessoal do Hospital das
Forças Armadas - HFA, de que trata a Lei no 10.225, de 15 de maio
de 2001, do Plano de Carreiras dos Cargos de Tecnologia Militar, de
que tratam as Leis nos 9.657, de 3 de junho de 1998 e 11.355, de 19
de outubro de 2006, da área de Auditoria do Sistema Único de Saúde,
de que trata a Lei no 11.344, de 8 de setembro de 2006; a instituição
de estrutura remuneratória para os cargos efetivos de Engenheiro,
Arquiteto, Economista, Estatístico e Geólogo; a remuneração do Plano de Carreiras e Cargos da ABIN, de que trata a Lei no 11.776, de
17 de setembro de 2008, e dá outras providências".
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