Nº 3, segunda-feira, 6 de janeiro de 2014
Empregado: CARLOS ROBERTO DE SOUZA SANTOS
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Processo: 04500.013740/2011-97
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.
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Empregado: EMILIO HARUO ASANUMA
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina
Processo: 04500.012877/2011-24
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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Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, resolve efetivar o seguinte
exercício:
Empregado: JAHIR BATISTA NOGUEIRA
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Processo: 04500.013738/2011-18
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.
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PORTARIA N 32, DE 3 DE JANEIRO DE 2014
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PORTARIA N 35, 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: CELSO DA SILVA THIBES
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Sul
Processo: 04500.012876/2011-80
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: ERMELINDO MOGNON
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Sul
Processo: 05200.003696/2012-35
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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PORTARIA N 38, 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: JAIRO DE SOUZA
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Processo: 05200.003699/2012-79
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.
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PORTARIA N o- 33, 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: DALCEI PINTO DE CAMARGO
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Ministério da Fazenda
Processo: 04500.013081/2011-99
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

EDINA MARIA ROCHA LIMA

EDINA MARIA ROCHA LIMA
PORTARIA N o- 36, 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: HENRIQUE OTAVIO DE OLIVEIRA FIGUEIRO
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Advocacia-Geral da União
Processo: 05200.003687/2012-44
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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PORTARIA N 34, 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:
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PORTARIA N 37, 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
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PORTARIA N 39, 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: JOAO CARLOS LUIZ
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Ministério do Trabalho e Emprego
Processo: 05200.003697/2012-80
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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PORTARIA N 40, 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:

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

