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Memorando nº 648/2017 – RFB/Gabinete
Brasília, 19 de setembro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Secretário Executivo do Ministério da Fazenda

Assunto: Portaria MP nº 291, de 12 de setembro de 2017: PDV, jornada de trabalho reduzida
com remuneração proporcional e a licença sem remuneração com pagamento de incentivo em
pecúnia.

Encaminho a Vossa Excelência anexa Nota Técnica RFB/Sucor/Cogep nº 96, de
18 de setembro de 2017, elaborada pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas desta
Secretaria, que analisa o impacto da Portaria MP nº 291, de 12 de setembro de 2017, no âmbito
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e conclui pela necessidade de revisão da
Portaria em comento.
2.
A Portaria MP nº 291, de 2017, estabelece orientações e procedimentos aos
órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) relativos ao
Programa de Desligamento Voluntário (PDV), a jornada de trabalho reduzida com remuneração
proporcional e a licença sem remuneração com pagamento de incentivo em pecúnia, destinados
ao servidor da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Em conformidade com a Nota Técnica em apreço, solicita-se urgente gestão junto
ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, objetivando a revisão da Portaria MP
nº 291, de 2017, com vistas à necessária adequação do § 8º do art. 26 para compatibilizá-lo com
o art. 12 c/c o art. 17 da MP nº 792, de 2017 e, ainda, a vedação à adesão, pelos servidores em
exercício na RFB, aos institutos regulamentados pela Portaria MP nº 291, de 2017.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente

JORGE ANTONIO DEHER RACHID
Secretário da Receita Federal do Brasil
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