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

Empregado: ANA MARIA SILVEIRA FRAGA
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Ministério do Trabalho e Emprego
Processo: 05200.003692/2012-57
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: ARNALDO DE OLIVEIRA
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Processo: 05200.003695/2012-91
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.

ISSN 1677-7050

Empregado: VALTER CORREIA DE MOURA
Origem: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
Para: Defensoria Pública da União
Processo: 46040.045906/93-79
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-

EDINA MARIA ROCHA LIMA

EDINA MARIA ROCHA LIMA
o-

PORTARIA N 23, DE 3 DE JANEIRO DE DE 2014

PORTARIA N 26, DE 3 DE JANEIRO DE 2014

PORTARIA N 29, DE 3 DE JANEIRO 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: WILLIAM JORGE PERES XAVIER
Origem: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
Para: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ
Processo: 46040.044364/93-62
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.

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: ANDREA REGINA DE SOUZA
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina
Processo: 04500.012881/2011-92
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.

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: CARLOS ALBERTO DA SILVA DUARTE
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Advocacia-Geral da União
Processo: 05200.003693/2012-00
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.

o-

EDINA MARIA ROCHA LIMA
PORTARIA N o- 24, DE 3 DE JANEIRO 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: ADEMAR MACHADO
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina
Processo: 05200.003701/2012-18
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- 27, DE 3 DE JANEIRO 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 CASTANHO
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Processo: 04500.013074/2011-97
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.

PORTARIA N 30, DE 3 DE JANEIRO 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: CARLOS NOBRE DE ALMEIDA E CASTRO
NETO
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA
Processo: 04500.012882/2011-37
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-

EDINA MARIA ROCHA LIMA
o-

o-

EDINA MARIA ROCHA LIMA
o-

PORTARIA N 25, DE 3 DE JANEIRO DE 2014

PORTARIA N 28, DE 3 DE JANEIRO DE 2014

PORTARIA N 31, DE 3 DE JANEIRO 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:

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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