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Nº 105, quarta-feira, 4 de junho de 2014
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 CBTU.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Parágrafo único. A não apresentação da empregada 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 da empregada
na DATAPREV.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MIRIAM BELCHIOR

MIRIAM BELCHIOR
ANEXO ÚNICO

ANEXO ÚNICO
CPF
628.890.957-20
448.339.467-34
361.897.317-91
791.872.007-59
410.556.917-15

Nome
GLORIA MARIA MONETTO
PAULO ROBERTO MENEZES DE SOUZA
ROSANGELA SOUZA MENEZES
SEBASTIAO CORREA DE AGUIAR
WAGNER LUIZ TEIXEIRA ALVES

Processo nº
04500.006278/2011-71
04599.504904/2004-10
04599.503635/2004-74
05200.003439/2012-01
04500.007229/2011-56

PORTARIA Nº 197, 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, e considerando as informações constantes dos processos
relacionados no Anexo Único desta Portaria 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 do Centro de Pesquisas de Energia
Elétrica - CEPEL, dos empregados constantes do Anexo Único desta Portaria, sob regime celetista
(Decreto-Lei nº 5.452/1943).
Art. 2º Cabe ao CEPEL 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 CEPEL 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 CEPEL.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

CPF
584.256.917-53

Nome
DARCILIA SANT ANA

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, 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 da Companhia Vale do Rio Doce S. A., para compor quadro especial em extinção do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, conforme determinado pela Portaria nº 981, de 23
de dezembro de 2010, do Ministério de Minas e Energia, sob regime celetista (Decreto-Lei nº
5.452/1943).
Art. 2º Cabe ao DNPM 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 DNPM 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 DNPM.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MIRIAM BELCHIOR

ANEXO ÚNICO

ANEXO ÚNICO

Nome
JOSE VICENTE DA SILVA
SAYONARA VELOSO DE CARVALHO

Processo nº
04599.522036/2004-50
04599.522018/2004-78

PORTARIA Nº 198, 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, e considerando as informações constantes dos processos
relacionados no Anexo Único desta Portaria e do 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 no quadro de pessoal do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, dos empregados constantes do Anexo Único desta Portaria,
sob regime celetista (Decreto-Lei nº 5.452/1943).
Art. 2º Cabe ao BNDES 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 BNDES 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 BNDES.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação
MIRIAM BELCHIOR
ANEXO ÚNICO
CPF
463.671.957-34
504.406.087-91
535.420.887-49
090.415.591-91
408.512.817-53

Processo nº
04500.018539/2009-81

PORTARIA Nº 200, DE 3 DE JUNHO DE 2014

MIRIAM BELCHIOR

CPF
935.546.807-53
788.421.077-00
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Nome
LUCIMAR MOFACTO PINTO
MARIO GILBERTO NOGUEIRA SANTANNA
ODILA MARIA DA SILVA NUNES
REGINA LUCIA VIANNA RAMOS
RICARDO AUGUSTO GARCIA MARQUES

Processo nº
04569.003453/2012-65
04599.002308/2009-12
04500.006259/2011-45
04599.001015/2009-18
04599.000358/2010-91

CPF
168.825.476-53
207.013.652-34
140.347.196-72
425.191.956-49
162.020.906-34
204.992.306-63
663.224.646-04
140.609.066-20

Nome
ANTONIO DE MOURA
EDVANDO CABRAL LAGE
GERALDO GONÇALVES DIAS
GERALDO NASCIMENTO MAGALHAES
JOSE LUIZ ELEUTERIO
JOSE PINTO COELHO
LUCIOMAR DE LELLIS DOMINGUES
VICENTE DE PAULO COSTA PASCOAL

Processo nº
04599.500023/2004-20
04599.507657/2004-11
05200.000534/2012-45
04599.507743/2004-16
04599.509375/2004-41
04599.000198/2009-46
04599.500068/2004-02
04599.507624/2004-63

PORTARIA Nº 201, 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, 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 da extinta Telecomunicações do Rio de Janeiro S. A. - TELERJ, para compor quadro especial
em extinção do Ministério das Comunicações - MC, sob regime celetista (Decreto-Lei nº 5.452/1943).
Art. 2º Cabe ao MC 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 MC 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 MC.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MIRIAM BELCHIOR
ANEXO ÚNICO

PORTARIA Nº 199, 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, e considerando as informações constantes dos processos
relacionados no Anexo Único desta Portaria e do 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 no quadro de pessoal da Empresa de Tecnologia e
Informações da Previdência Social - DATAPREV, da empregada constante do Anexo Único desta
Portaria, sob regime celetista (Decreto-Lei nº 5.452/1943).
Art. 2º Cabe à DATAPREV notificar, no prazo de trinta dias, a empregada para se apresentar ao
serviço, conforme determina o § 1o do art. 4o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007.
Art. 3º A empregada deverá se apresentar à DATAPREV no prazo de trinta dias, contados da
notificação a que se refere o artigo anterior.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012014060400111

CPF
584.651.387-53
412.959.867-87
383.405.267-15

Nome
ANTONIO CARLOS DA SILVA
JEREMIAS RAMOS
MARIO EMIDIO LOPES DA SILVA

Processo nº
04599.000103/2012-90
04599.523068/2004-72
04500.009324/2010-11

PORTARIA Nº 202, 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, e considerando as informações constantes dos processos
relacionados no Anexo Único desta Portaria 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 do Serviço Federal de Processamento
de Dados - SERPRO, dos empregados constantes do Anexo Único desta Portaria, sob regime celetista
(Decreto-Lei nº 5.452/1943).
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

