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Ministério do Meio Ambiente
GABINETE DA MINISTRA
PORTARIA INTERMINISTERIAL N o- 328,
DE 20 DE OUTUBRO 2015

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E O
MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO,
no uso de suas atribuições e, tendo em vista o disposto no art. 87,
inciso II, da Constituição Federal, nas Leis nos 10.683, de 28 de maio
de 2003 e 11.952, de 25 de junho de 2009, no Decreto de 3 de julho
de 2003, com nova redação dada pelo Decreto no 7.957, de 12 de
março de 2013, resolvem:
Art. 1o Instituir a Câmara Técnica de Destinação e Regularização de Terras Públicas Federais no âmbito da Amazônia Legal.
Parágrafo único. A Câmara tem o objetivo de aperfeiçoar os
procedimentos que regem a destinação e regularização de terras públicas federais no âmbito da Amazônia Legal, com vistas a dar celeridade a efetiva destinação e regularização das glebas públicas federais não destinadas na Amazônia Legal e contribuir para a redução
do desmatamento ilegal na região.
Art. 2o A Câmara Técnica de que trata esta Portaria será
composta por representantes, titular e suplente, dos seguintes órgãos e
entidades:
I - Ministério do Desenvolvimento Agrário;
II - Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaINCRA;
III - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes;
IV - Serviço Florestal Brasileiro-SFB;
V - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
VI - Fundação Nacional do Índio-FUNAI, do Ministério da
Justiça;
VII - Centro Gestor do Sistema de Proteção da AmazôniaCENSIPAM; e
VIII - Ministério do Meio Ambiente.
§ 1o Os órgãos e entidades acima indicados deverão encaminhar os nomes de seus representantes à Secretaria Extraordinária
de Regularização Fundiária na Amazônia Legal do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, no prazo de 15 dias a contar da publicação
desta Portaria.
§ 2o A Câmara Técnica poderá convidar representantes de
outros órgãos e entidades, públicas ou privadas, para contribuir com
suas atividades.
§ 3o As reuniões da Câmara Técnica dar-se-ão ordinariamente a cada 30 dias ou extraordinariamente por convocação de seus
Coordenadores.
Art. 3o A Coordenação da Câmara Técnica ficará a cargo do
Ministério do Meio Ambiente e do Ministério do Desenvolvimento
Agrário.
Parágrafo único. A Secretaria-Executiva da Câmara Técnica
será exercida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Art. 4o A Câmara Técnica apresentará à Coordenação análises conclusivas sobre a destinação mais adequada de glebas públicas
federais ainda não destinadas na Amazônia Legal.
Art. 5o O prazo para a conclusão dos trabalhos da Câmara
Técnica será de dois anos, prorrogável por igual período, contado a
partir da data de publicação desta Portaria.
Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
IZABELLA TEIXEIRA
Ministra de Estado do Meio Ambiente
PATRUS ANANIAS
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
PORTARIA N o- 330, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015
Altera a Portaria no 188, de 22 de maio de
2014, que institui o Prêmio Nacional da
Biodiversidade-PNB.
A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 87 da Constituição da República
Federativa de 1988, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.683, de
28 de maio de 2003, nas Portarias nos 188, de 22 de maio de 2014 e
449 de 18 de dezembro de 2014, e no Edital de 18 de dezembro de
2014, resolve:
Art. 1o Os arts. 2o e 4o da Portaria no 188, de 22 de maio de
2014, publicada no Diário Oficial da União de 23 de maio de 2014,
Seção 1, página 103, que institui o Prêmio Nacional da Biodiversidade-PNB, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2o As categorias contempladas pelo Prêmio Nacional
da Biodiversidade serão estabelecidas por meio de edital específico a
cada edição." (NR)
"Art. 4o O Prêmio Nacional da Biodiversidade será realizado
bianualmente e terá seu resultado divulgado em evento comemorativo
ao dia 22 de maio, Dia Internacional da Biodiversidade." (NR)
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
IZABELLA TEIXEIRA
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Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N o- 444, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015

O MINISTRO 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 N o01/2007 - 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 constante do Anexo Único desta Portaria, oriundos da extinta Companhia
de Colonização do Nordeste - COLONE, para compor quadro especial em extinção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, sob regime celetista (Decreto-Lei nº 5.452/1943).
Art. 2º Cabe ao INCRA 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 INCRA 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 INCRA.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
NELSON BARBOSA
ANEXO ÚNICO
CPF
175.926.233-15
012.254.133-20
100.239.093-15
324.938.237-68

Nome
ARMANDO COSTA ABREU
JOAO BARBOSA DO NASCIMENTO
RAIMUNDO CASCIANO DA SILVA
WILSON COSTA MOUZINHO

Processo nº
04500.005147/2011-77
04500.003252/2010-91
04500.005155/2011-13
04500.002871/2010-68

PORTARIA N o- 445, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015
O MINISTRO 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 do processo relacionado 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 do
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, do empregado
constante 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, o
empregado 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 O empregado deverá 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.
NELSON BARBOSA
ANEXO ÚNICO
CPF
467.353.807-20

Nome
CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS

Processo nº
04599.522011/2004-56

PORTARIA N o- 446, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015
O MINISTRO 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 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:
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Nº 201, quarta-feira, 21 de outubro de 2015
Art. 1º Deferir o retorno ao serviço, dos empregados constantes do Anexo Único desta Portaria, oriundos da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, para compor quadro especial em extinção
do Ministério de Minas e Energia - MME, sob regime celetista (Decreto-Lei nº 5.452/1943).
Art. 2º Cabe ao MME 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 MME 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 MME.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
NELSON BARBOSA
ANEXO ÚNICO
CPF
730.151.609-91
459.231.089-68
215.670.269-15
299.913.239-53
232.605.567-53

Nome
EDEGAR GOMES
EDER LUIZ ALBORGHETTI
HAMILTON DE SOUZA RAMOS
LUIZ CARLOS AGUIAR HENRIQUE
LUIZ CARLOS MACHADO

Processo nº
04500.002172/2009-84
04500.002171/2009-30
04500.002227/2009-56
05200.200463/2015-21
04599.519624/2004-14

PORTARIA N o- 447, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015
O MINISTRO 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 N o01/2007 - 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
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.
NELSON BARBOSA
ANEXO ÚNICO
CPF
353.746.750-87
165.494.730-04
282.254.570-72

Nome
ANA VALERIA DORNELLES PEREIRA
JORGE ALBERTO BICA MESSIAS
NEIMAR DOS SANTOS VARGAS

Processo nº
05200.000212/2014-68
05200.000380/2014-53
05200.000202/2014-22

PORTARIA N o- 448, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015
O MINISTRO 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 N o01/2007 - 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).
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