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Ministério do Meio Ambiente
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N o- 41, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2010

O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no de
uso suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei no 10.683, de
28 de maio de 2003, e no Decreto de 7 de março de 2003, que
restabeleceu o Comitê Executivo Interministerial para a Proteção da
Camada de Ozônio.
Considerando o disposto no Decreto no 99.280, de 6 de
junho de 1990, de promulgação da Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio e do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio;
Considerando o estabelecido na Decisão XIX/6 das Partes do
Protocolo de Montreal que antecipou a eliminação do consumo e
produção dos Hidroclorofluorcarbonos;
Considerando a necessidade de elaboração do Programa Brasileiro de Eliminação de HCFCs, visando cumprir as metas do Protocolo de Montreal;
Considerando a necessidade de formalizar a participação do
setor privado nas discussões da elaboração do Programa Brasileiro de
Eliminação de HCFCs, resolve:
Art. 1o Instituir Grupo de Trabalho-GT HCFCs, no âmbito da
Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, com a
finalidade de:
I - contribuir para a implementação das ações de proteção da
Camada de Ozônio;
II - contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas
pelo Protocolo de Montreal;
III - incentivar o uso de substâncias que não Destroem a
Camada de Ozônio e não contribuem para o Aquecimento Global;
IV - contribuir para a elaboração e execução do Programa
Brasileiro de Eliminação de HCFCs e seus respectivos projetos.
Art. 2o O Grupo de Trabalho será composto pelas instituições
abaixo indicadas:
I - Ministério do Meio Ambiente, que o coordenará;
II - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis-IBAMA;
III - Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio
Ambiente-ABEMA;
IV - Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio
Ambiente-ANAMMA;
V - Ministério da Ciência e Tecnologia-MCT;
VI - Ministério das Relações Exteriores-MRE;
VII - Associação Brasileira da Indústria do PoliuretanoABRIPUR;
VIII - Associação Brasileira da Indústria Química-ABIQUIM;
IX - Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento-ABRAVA;
X - Associação Brasileira de Supermercados-ABRAS;
XI - Associação Nacional dos Fabricantes de Eletroeletrônicos-ELETROS; e
XII - Confederação Nacional da Indústria-CNI.
Art. 3o Os serviços de Secretaria-Executiva do GT serão
exercidos pela Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente.
Art. 4o O coordenador do GT poderá convidar representantes
de órgãos governamentais, não governamentais e pessoas de notório
saber, que tenham relação com a temática a ser tratada pelo GT.
Art. 5o As reuniões poderão ocorrer em quaisquer cidades do
País, conforme indicação da Secretaria-Executiva.
Art. 6o Eventuais despesas relacionadas com deslocamento
para viabilização da participação nas reuniões correrão à conta dos
órgãos representados.
Art. 7o A participação no GT não enseja qualquer tipo de
remuneração.
Art. 8o O GT terá duração de quatro anos, podendo ser
prorrogado.
Art. 9o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS MINC
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Art. 2º Cabe ao MAPA notificar, no prazo de trinta dias, os
empregados para se apresentarem ao serviço, conforme determina o §
1o do art. 4o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007.
Art. 3º Os empregados deverão se apresentar ao MAPA no
prazo de trinta dias, contados da notificação a que se refere o artigo
anterior.
Parágrafo único. A não apresentação do empregado no prazo
mencionado no caput implicará renúncia ao direito de retornar ao
serviço.
Art. 4º Os efeitos financeiros do retorno ao serviço dar-se-ão
a partir do exercício do empregado no MAPA.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
PAULO BERNARDO SILVA
ANEXO ÚNICO
CPF
064.947.733-20
960.082.458-49

Nome
EURIDES DE FATIMA TAVARES
WALTER APARECIDO DIAS

PORTARIA N o- 75, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições estabelecidas nos
o
arts. 1 e 5o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, e no art. 4o
do Decreto no 5.115, de 24 de junho de 2004, e considerando as
informações constantes dos processos relacionados no Anexo Único
desta Portaria e do item 5 no Despacho nº 1.499/2009 do ConsultorGeral da União, que indica que "nenhum órgão da administração
pública federal tem o poder de rever decisões de mérito da Comissão
Especial Interministerial", resolve:
Art. 1º Deferir o retorno ao serviço, no quadro de pessoal da
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO,
dos empregados constantes do Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Cabe à INFRAERO notificar, no prazo de trinta dias,
os empregados para se apresentarem ao serviço, conforme determina
o § 1o do art. 4o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007.
Art. 3º Os empregados deverão se apresentar à INFRAERO
no prazo de trinta dias, contados da notificação a que se refere o
artigo anterior.
Parágrafo único. A não apresentação do empregado no prazo
mencionado no caput implicará renúncia ao direito de retornar ao
serviço.
Art. 4º Os efeitos financeiros do retorno ao serviço dar-se-ão
a partir do exercício do empregado na INFRAERO.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
PAULO BERNARDO SILVA
ANEXO ÚNICO
CPF
655.241.957-00
831.984.828-87
840.737.727-91

Nome
CLERY CORREA
DIRNEI JOSE GOULART PACHECO
FRANCISCA JOAQUINA DA SILVA
REIS

Processo nº
04599.503507/2004-21
04599.503574/2004-45
04599.503497/2004-23

DESPACHO DO MINISTRO
Em 25 de fevereiro de 2010
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de duas atribuições e tendo em vista
o disposto nos arts. 50, 56 e 64 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999, e o que consta do PARECER/MP/CONJUR/LAV/Nº 1731 5.12/2008 e do PARECER/MP/CONJUR/LAV/Nº 0059 - 5.12/2010,
resolve acolher em parte o pedido de reconsideração manejado por
COMPANHIA SIDERÚGICA DE TUBARÃO, GERDAU AÇOMINAS S.A. e USINAS SIDERÚGICAS DE MINAS GERAIS S.A., no
Processo Administrativo nº 14235.000159/93-21, com o fim de conhecer o recurso administrativo interposto pelas duas últimas para, no
mérito, negar-lhe provimento.
PAULO BERNARDO SILVA

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA NORMATIVA N o- 1,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2010

PORTARIA N o- 74, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2010
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições estabelecidas nos
o
arts. 1 e 5o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, e no art. 4o
do Decreto no 5.115, de 24 de junho de 2004, bem como considerando as informações constantes dos processos relacionados no
Anexo Único desta Portaria, e o disposto no Parecer CGU/AGU No
01/2007 - RVJ, aprovado pelo Presidente da República, no Diário
Oficial da União de 31 de dezembro de 2007, Seção 1, Página 4, em
especial nos seus parágrafos 273, 274, 284 e 301, e no art. 4o-A,
inciso IV, do Decreto no 5.115, de 24 de junho de 2004 e do item 5
no Despacho nº 1.499/2009 do Consultor-Geral da União, que indica
que "nenhum órgão da administração pública federal tem o poder de
rever decisões de mérito da Comissão Especial Interministerial", resolve:
Art. 1º Deferir o retorno ao serviço, dos empregados constantes do Anexo Único desta Portaria, oriundos do extinto Banco
Nacional de Crédito Cooperativo - BNCC, para compor quadro especial em extinção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, sob regime celetista.

Processo nº
04599.511569/2004-14
04599.500266/2004-68

Estabelece orientações aos órgãos sobre o
processamento das consignações em folha
de pagamento do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, fixa condições para o cadastramento no
âmbito da Administração Pública Federal, e
dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 35, do Anexo I, do Decreto nº
7.063, de 13 de janeiro de 2010, e considerando o disposto no Decreto nº 6.386, de 29 de fevereiro de 2008, com redação dada pelos
Decretos nº 6.574, de 19 de setembro de 2008 e 6.967, de 28 de
setembro de 2009, resolve:
Art. 1º Os órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC, bem como aqueles que processam
suas folhas de pagamentos pelo Sistema Integrado de Administração
de Recursos Humanos - SIAPE devem observar as orientações estabelecidas nesta Portaria Normativa, quanto aos procedimentos relativos às consignações em folha de pagamento.
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Nº 38, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010
Das consignações
Art. 2º As consignações em folha de pagamento são os
descontos mensais processados nos contracheques dos servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão do Poder Executivo Federal, através do Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos - SIAPE, e se classificam em compulsórias e facultativas.
§ 1º São considerados servidores para fins de consignação,
os ocupantes de cargos efetivos, de cargos comissionados ou de
natureza especial e os ocupantes de empregos públicos, inclusive de
empresa pública ou sociedade de economia mista que receba recursos
financeiros do Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua
folha de pagamento de pessoal, os anistiados políticos a que se refere
à Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e os contratados
temporariamente com base na Lei nº 8.745, de 09 de dezembro de
1993.
§ 2º Na hipótese de servidores temporários, os consignatários
deverão observar a vigência dos contratos para fins de concessão de
empréstimos e financiamentos.
Art. 3º Considera-se, para fins desta Portaria:
I - consignatário: pessoa física ou jurídica de direito público
ou privado destinatária de créditos resultantes de consignações compulsória ou facultativa, em decorrência de relação jurídica estabelecida por contrato com o consignado;
II - consignante: órgão ou entidade da administração pública
federal direta ou indireta, que procede, por intermédio do SIAPE,
descontos relativos às consignações compulsória e facultativa na ficha
financeira do servidor público ativo, do aposentado ou do beneficiário
de pensão, em favor do consignatário;
III - consignado: servidor público integrante da administração pública federal direta ou indireta, ativo, aposentado, ou beneficiário de pensão, cuja folha de pagamento seja processada pelo
SIAPE, e que por contrato tenha estabelecido com o consignatário
relação jurídica que autorize o desconto de valores mediante consignação em folha de pagamento;
IV - consignação compulsória: desconto incidente sobre a
remuneração, subsídio ou provento efetuado por força de lei ou mandado judicial; e
V - consignação facultativa: desconto incidente sobre a remuneração, subsídio ou provento, mediante autorização prévia e formal do interessado, na forma desta Portaria Normativa.
Art. 4º São consignações compulsórias:
I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público;
II - contribuição para a Previdência Social;
III - obrigações decorrentes de decisão judicial ou administrativa;
IV - imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza;
V - reposição e indenização ao erário;
VI - custeio parcial de benefício e auxílios concedidos pela
administração pública federal direta e indireta, cuja folha de pagamento seja processada pelo SIAPE;
VII - contribuição em favor de sindicato ou associação de
caráter sindical ao qual o servidor seja filiado ou associado, na forma
do art. 8º, inciso IV, da Constituição, e do Art. 240, alínea c, da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
VIII - contribuição para entidade fechada de previdência
complementar a que se refere o art. 40, § 15, da Constituição, durante
o período pelo qual perdurar a adesão do servidor ao Respectivo
regime;
IX - contribuição efetuada por empregados da administração
pública federal indireta, cuja folha de pagamento seja processada pelo
SIAPE, para entidade fechada de previdência complementar;
X - taxa de ocupação de imóvel funcional em favor de
órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;
XI - taxa relativa a aluguel de imóvel residencial de que seja
a União proprietária ou possuidora, nos termos do Decreto-Lei nº
9.760, de 5 de setembro de 1946; e
XII - outras obrigações decorrentes de imposição legal.
Art. 5º São consignações facultativas, na seguinte ordem de
prioridade:
I - contribuição para serviço de saúde prestado diretamente
por órgão público federal, ou para plano de saúde prestado mediante
celebração de convênio ou contrato com a União, por operadora ou
entidade aberta ou fechada;
II - co-participação para plano de saúde de entidade aberta
ou fechada ou de autogestão patrocinada;
III - mensalidade relativa a seguro de vida originária de
empresa de seguro;
IV - pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de
dependente indicado no assentamento funcional do servidor; contendo
a indicação do valor ou percentual de desconto sobre a remuneração,
ou proventos e o valor do benefício de pensão;
V - contribuição em favor de fundação instituída com a
finalidade de prestação de serviços a servidores públicos ou em favor
de associação constituída exclusivamente por servidores públicos ativos, inativos ou pensionistas e que tenha por objeto social a representação ou prestação de serviços a seus membros;
VI - contribuição ou integralização de quota parte em favor
de cooperativas constituídas por servidores públicos, na forma da lei,
com a finalidade de prestar serviços a seus cooperados;
VII - contribuição ou mensalidade para plano de previdência
complementar, excetuados os casos de contribuição para entidade
fechada de previdência complementar a que se refere o art. 40, § 15,
da Constituição, durante o período pelo qual perdurar a adesão do
servidor ao respectivo regime, e contribuição efetuada por empregados da administração pública federal indireta, cuja folha de pagamento seja processada pelo SIAPE, para entidade fechada de previdência complementar, previstos nos incisos VIII e IX do art. 4º;
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