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Nº 105, quarta-feira, 4 de junho de 2014
no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 29,326m e azimute plano de 53°01'52" chega-se ao
marco E11, deste confrontando neste trecho com FAIXA DO DNIT, no quadrante Noroeste, seguindo
com distância de 23,145m e azimute plano de 51°12'25" chega-se ao marco E12, deste confrontando
neste trecho com FAIXA DO DNIT, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 37,759m e
azimute plano de 50°58'54" chega-se ao marco E13, deste confrontando neste trecho com FAIXA DO
DNIT, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 36,629m e azimute plano de 51º12'10" chegase ao marco E14, deste confrontando neste trecho com FAIXA DO DNIT, no quadrante Noroeste,
seguindo com distância de 6,943m e azimute plano de 51°18'24" chega-se ao marco E15, deste
confrontando neste trecho com FAIXA DO DNIT, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de
24,819m e azimute plano de 51°00'28" chega-se ao marco E16, deste confrontando neste trecho com
FAIXA DO DNIT, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 14,932m e azimute plano de
47°37'10" chega-se ao marco E01, ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 2º O imóvel discriminado no art. 1º está mantido na posse da União há mais de 20 (vinte)
anos, sem contestação ou reclamação administrativa feita por terceiros quanto ao seu domínio e posse,
nos termos da Certidão Declaratória SPU nº 01/2011, lavrada pela Superintendência do Patrimônio da
União na Bahia em 31 de agosto de 2011.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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, no quadro de pessoal da Petróleo Brasileiro S/A PETROBRAS, dos empregados constantes do Anexo Único desta Portaria, oriundos da extinta PETROFLEX Indústria e Comércio S/A, sob regime celetista (Decreto-Lei nº 5.452/1943).
Art. 2º Cabe a PETROBRAS 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 a PETROBRAS 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 PETROBRAS.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

MIRIAM BELCHIOR

MIRIAM BELCHIOR
ANEXO ÚNICO

PORTARIA Nº 186, DE 3 DE JUNHO DE 2014
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944,
de 21 de agosto de 2009, e em cumprimento à decisão exarada nos autos da Ação Civil Pública de nº
8504-63.2011.4.01.4100, em trâmite na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia, resolve:
Art. 1º Autorizar o provimento de 138 (cento e trinta e oito) cargos do Quadro de Pessoal do
Ministério da Justiça, destinado ao Departamento Penitenciário Nacional, do concurso público autorizado
pela Portaria MP nº 519, de 31 de outubro de 2012, conforme discriminado no Anexo a esta Portaria.
Parágrafo único. Em atendimento à decisão exarada nos autos da Ação Civil Pública de nº
8504-63.2011.4.01.4100, serão destinadas à Penitenciária Federal de Porto Velho, ao menos, duas vagas
de Especialista em Assistência Penitenciária, nas especialidades de Clínica Médica e Psiquiatria.
Art. 2º O provimento dos cargos deverá ocorrer a partir de maio de 2014, e está condicionado:
I - à existência de vagas na data da nomeação; e
II - à declaração do respectivo ordenador de despesa, quando do provimento dos referidos
cargos, sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua
compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem
utilizados.
Art. 3º A responsabilidade pela verificação prévia das condições para a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público referido no art. 1º será do Secretário-Executivo do Ministério da
Justiça, a quem caberá baixar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou
outros atos administrativos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIRIAM BELCHIOR
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Especialista em Assistência Penitenciária
Técnico de Apoio à Assistência Penitenciária
Agente Penitenciário Federal
Total

Nível
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NI
NI
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Quantidade
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CPF
138.128.310-15
240.855.290-72
428.427.947-53
280.607.256-53
179.898.929-87
864.499.157-49
330.616.530-15

Nome
JOAO MARCIRIO CIRIO
JORGE MIGUEL MACHADO
JOSE LUIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
LUIZ ANTONIO CORDEIRO
MANOEL EVILASIO DA SILVA
MARCIO AUGUSTO VENTURA DA SILVA
OTAVIO ALEXANDRE ENICK

Processo nº
04500.014966/2011-13
05200.000340/2013-21
04500.009993/2011-66
04500.014881/2010-46
04500.000020/2012-42
04500.005813/2010-96
05200.000339/2013-04

PORTARIA Nº 189, DE 3 DE JUNHO DE 2014
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições estabelecidas nos arts. 1º 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, 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 bem como o item 5 do 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 Meridional do Brasil S.A., para compor quadro especial em extinção do
Ministério da Fazenda - MF, sob regime celetista (Decreto-Lei nº 5.452/1943).
Art. 2º Cabe ao MF 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 MF 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 MF.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MIRIAM BELCHIOR

PORTARIA Nº 187, DE 3 DE JUNHO DE 2014
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições estabelecidas nos arts. 1o 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, considerando as informações constantes do processo
relacionado 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 bem como o item 5 do 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 S. A. - BNCC, para compor quadro especial
em extinção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, sob regime celetista
(Decreto-Lei nº 5.452/1943).
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.
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CPF
097.906.831-20
293.543.236-34
163.115.401-00
175.359.303-44
013.936.691-15

Nome
CELINA XAVIER GONTIJO BATISTA
EDUARDO FALCÃO MIRANDA MOURA
JOSÉ CANDIDO VIEIRA
JOSÉ SALOMÃO PEREIRA CARDOSO
VILNEI FIRMINO DE CASTRO

Processo nº
04500.014851/2008-15
05200.001065/2012-81
04500.016068/2009-77
04500.009323/2009-25
04500.008875/2008-35

ANEXO ÚNICO
CPF
255.966.240-04
315.163.270-04
195.820.300-97
354.611.870-72
281.380.900-49

Nome
ANDRE LUIZ CASSANEGO
BEATRIZ ROSA CORREA
GELINDO ALTAIR RIGONI
ORLANDO KRAS BORGES
VALDENIR CELSO ANACLETO DE BARROS

Processo nº
05200.000244/2013-82
04599.001989/2009-93
04500.005337/2010-11
04500.007181/2008-81
04500.017076/2009-31

PORTARIA Nº 190, DE 3 DE JUNHO DE 2014
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições estabelecidas nos arts. 1o 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, 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 bem como o item 5 do 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 da extinta Empresa de Portos do Brasil S/A - PORTOBRAS, para compor quadro especial em
extinção da Secretaria Especial de Portos, sob regime celetista (Decreto-Lei nº 5.452/1943).
Art. 2º Cabe à Secretaria Especial de Portos 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 Secretaria Especial de Portos 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 Secretaria Especial de Portos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MIRIAM BELCHIOR

PORTARIA Nº 188, DE 3 DE JUNHO DE 2014
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições estabelecidas nos arts. 1o e 5º do Decreto nº 6.077, de 10 de abril de 2007, e no art. º4o
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
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ANEXO ÚNICO
CPF
209.821.517-72
154.400.284-04
300.483.974-15
405.077.854-87
146.071.071-15

Nome
JOSE LUIZ DE ALENCAR
MANOEL FERREIRA DE ARAUJO
MANOEL NAZARENO BARBOSA DOS SANTOS
RONALDO AMARO DA SILVA
WILSON FERREIRA DOS SANTOS

Processo nº
04500.007917/2009-00
04599.504648/2004-61
04599.504647/2004-16
04599.504642/2004-93
05200.000171/2012-48
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