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Nº 3, segunda-feira, 6 de janeiro de 2014

Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, resolve efetivar o seguinte
exercício:
Empregado: NILSON URBANO GOULART
Origem: Ministério de Minas e Energia - MME
Para: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Processo: 04500.005664/2010-65
Art. 1 o- Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2 o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3 o- Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a freqüência do empregado.
Art. 4 o- O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5 o- do Decreto n o- 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6 o- do Decreto n o- 4.050,
de 12 de dezembro de 2001, só será devido no caso de empresas
públicas ou sociedades de economia mista que não recebam recursos
financeiros do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial de sua
folha de pagamento de pessoal.
Art. 5 o- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Empregado: MARIO CARLOS COSTARDI
Origem: Eletrobrás Eletronulear
Para: Advocacia-Geral da União
Processo: 04599.510003/2004-67
Art. 1 o- Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2 o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3 o- Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a freqüência do empregado.
Art. 4 o- O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5 o- do Decreto n o- 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6 o- do Decreto n o- 4.050,
de 12 de dezembro de 2001, só será devido no caso de empresas
públicas ou sociedades de economia mista que não recebam recursos
financeiros do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial de sua
folha de pagamento de pessoal.
Art. 5 o- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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Empregado: WELLINGTON GONCALVES DA SILVA
Origem: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
Para: Advocacia-Geral da União
Processo: 03000.004182/2008-41
Art. 1 o- Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2 o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3 o- Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a freqüência do empregado.
Art. 4 o- O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5 o- do Decreto n o- 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6 o- do Decreto n o- 4.050,
de 12 de dezembro de 2001, só será devido no caso de empresas
públicas ou sociedades de economia mista que não recebam recursos
financeiros do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial de sua
folha de pagamento de pessoal.
Art. 5 o- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
EDINA MARIA ROCHA LIMA
PORTARIA N o- 5, DE 3 DE JANEIRO DE DE 2014
A SECRETÁRIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO NO
SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, SUBSTITUTA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria n o- 176, de 25 de abril de 2012, observado
o disposto no inciso XIII, do art. 38 do Anexo I, Decreto n o- 7.675, de
20 de janeiro de 2012, e em cumprimento ao disposto no art. 5o do
Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, resolve efetivar o seguinte
exercício:
Empregado: ANTONIO DA SILVA
Origem: Indústria de Material Bélico do Brasil - Imbel
Para: Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM
Processo: 04500.012744/2010-77
Art. 1 o- Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2 o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3 o- Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a freqüência do empregado.
Art. 4 o- O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5 o- do Decreto n o- 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6 o- do Decreto n o- 4.050,
de 12 de dezembro de 2001, só será devido no caso de empresas
públicas ou sociedades de economia mista que não recebam recursos
financeiros do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial de sua
folha de pagamento de pessoal.
Art. 5 o- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

EDINA MARIA ROCHA LIMA
o-

PORTARIA N 8, DE 3 DE JANEIRO DE DE 2014
A SECRETÁRIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO NO
SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, SUBSTITUTA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria n o- 176, de 25 de abril de 2012, observado
o disposto no inciso XIII, do art. 38 do Anexo I, Decreto n o- 7.675, de
20 de janeiro de 2012, e em cumprimento ao disposto no art. 5o do
Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, resolve efetivar o seguinte
exercício:
Empregado: ELMAR DO AMARAL FONSECA
Origem: Ministério de Minas e Energia - MME
Para: Ministério do Trabalho e Emprego
Processo: 04597.008311/2004-47
Art. 1 o- Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2 o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3 o- Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a freqüência do empregado.
Art. 4 o- O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5 o- do Decreto n o- 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6 o- do Decreto n o- 4.050,
de 12 de dezembro de 2001, só será devido no caso de empresas
públicas ou sociedades de economia mista que não recebam recursos
financeiros do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial de sua
folha de pagamento de pessoal.
Art. 5 o- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
EDINA MARIA ROCHA LIMA

EDINA MARIA ROCHA LIMA
PORTARIA N o- 6, DE 3 DE JANEIRO DE DE 2014
A SECRETÁRIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO NO
SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, SUBSTITUTA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria n o- 176, de 25 de abril de 2012, observado
o disposto no inciso XIII, do art. 38 do Anexo I, Decreto n o- 7.675, de
20 de janeiro de 2012, e em cumprimento ao disposto no art. 5o do
Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, resolve efetivar o seguinte
exercício:
Empregado: GENESIO DA SILVA CLAUDINO
Origem: Ministério de Minas e Energia - MME
Para: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA
Processo: 04500.002123/2009-41
Art. 1 o- Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2 o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3 o- Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a freqüência do empregado.
Art. 4 o- O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5 o- do Decreto n o- 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6 o- do Decreto n o- 4.050,
de 12 de dezembro de 2001, só será devido no caso de empresas
públicas ou sociedades de economia mista que não recebam recursos
financeiros do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial de sua
folha de pagamento de pessoal.
Art. 5 o- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
EDINA MARIA ROCHA LIMA
o-

PORTARIA N 7, DE 3 DE JANEIRO DE DE 2014
A SECRETÁRIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO NO
SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, SUBSTITUTA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria n o- 176, de 25 de abril de 2012, observado
o disposto no inciso XIII, do art. 38 do Anexo I, Decreto n o- 7.675, de
20 de janeiro de 2012, e em cumprimento ao disposto no art. 5o do

PORTARIA N o- 9, DE 3 DE JANEIRO DE DE 2014
A SECRETÁRIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO NO
SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, SUBSTITUTA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria n o- 176, de 25 de abril de 2012, observado
o disposto no inciso XIII, do art. 38 do Anexo I, Decreto n o- 7.675, de
20 de janeiro de 2012, e em cumprimento ao disposto no art. 5o do
Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, resolve efetivar o seguinte
exercício:
Empregado: ANTONIO CARLOS MOREIRA VIEIRA
Origem: Eletrobrás Eletronulear
Para: Advocacia-Geral da União
Processo: 04500.004708/2010-30
Art. 1 o- Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2 o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3 o- Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a freqüência do empregado.
Art. 4 o- O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5 o- do Decreto n o- 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6 o- do Decreto n o- 4.050,
de 12 de dezembro de 2001, só será devido no caso de empresas
públicas ou sociedades de economia mista que não recebam recursos
financeiros do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial de sua
folha de pagamento de pessoal.
Art. 5 o- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

EDINA MARIA ROCHA LIMA
o-

PORTARIA N 11, DE 3 DE JANEIRO DE DE 2014
A SECRETÁRIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO NO
SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, SUBSTITUTA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria n o- 176, de 25 de abril de 2012, observado
o disposto no inciso XIII, do art. 38 do Anexo I, Decreto n o- 7.675, de
20 de janeiro de 2012, e em cumprimento ao disposto no art. 5o do
Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, resolve efetivar o seguinte
exercício:
Empregado: AMILTON JOSE FRAGA
Origem: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
Para: Ministério do Trabalho e Emprego
Processo: 04500.014875/2010-99
Art. 1 o- Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2 o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3 o- Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a freqüência do empregado.
Art. 4 o- O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5 o- do Decreto n o- 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6 o- do Decreto n o- 4.050,
de 12 de dezembro de 2001, só será devido no caso de empresas
públicas ou sociedades de economia mista que não recebam recursos
financeiros do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial de sua
folha de pagamento de pessoal.
Art. 5 o- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
EDINA MARIA ROCHA LIMA
PORTARIA N o- 12, DE 3 DE JANEIRO DE DE 2014
A SECRETÁRIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO NO
SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, SUBSTITUTA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria n o- 176, de 25 de abril de 2012, observado
o disposto no inciso XIII, do art. 38 do Anexo I, Decreto n o- 7.675, de
20 de janeiro de 2012, e em cumprimento ao disposto no art. 5o do
Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, resolve efetivar o seguinte
exercício:
Empregado: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA VIANNA
Origem: Ministério das Comunicações
Para: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ
Processo: 05200.003257/2012-22
Art. 1 o- Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2 o- Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3 o- Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a freqüência do empregado.
Art. 4 o- O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5 o- do Decreto n o- 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6 o- do Decreto n o- 4.050,
de 12 de dezembro de 2001, só será devido no caso de empresas
públicas ou sociedades de economia mista que não recebam recursos
financeiros do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial de sua
folha de pagamento de pessoal.
Art. 5 o- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
EDINA MARIA ROCHA LIMA

EDINA MARIA ROCHA LIMA
o-

o-

PORTARIA N 10, DE 3 DE JANEIRO DE DE 2014

PORTARIA N 13, DE 3 DE JANEIRO DE DE 2014

A SECRETÁRIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO NO
SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, SUBSTITUTA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria n o- 176, de 25 de abril de 2012, observado
o disposto no inciso XIII, do art. 38 do Anexo I, Decreto n o- 7.675, de
20 de janeiro de 2012, e em cumprimento ao disposto no art. 5o do
Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, resolve efetivar o seguinte
exercício:

A SECRETÁRIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO NO
SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, SUBSTITUTA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria n o- 176, de 25 de abril de 2012, observado
o disposto no inciso XIII, do art. 38 do Anexo I, Decreto n o- 7.675, de
20 de janeiro de 2012, e em cumprimento ao disposto no art. 5o do
Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, resolve efetivar o seguinte
exercício:
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