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

Empregado: JOSE LEITE PINHEIRO
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Ministério do Trabalho e Emprego
Processo: 04500.015355/2011-84
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: MOZART GLOSCHKE MENEZES
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Advocacia-Geral da União
Processo: 04500.013113/2011-56
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: JOAO RAFAEL LARA
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Advocacia-Geral da União
Processo: 05200.003702/2012-54
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- 41, DE 3 DE JANEIRO DE 2014

PORTARIA N 44, DE 3 DE JANEIRO DE 2014

PORTARIA N 47, 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: JOSE ABEL DOMINGOS
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Advocacia-Geral da União
Processo: 04599.500172/2004-99
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.

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: LUIZ DOMINGOS BREDA
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN
Processo: 04500.013071/2011-53
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: NELSON FERREIRA
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT
Processo: 04500.013079/2011-10
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 42, DE 3 DE JANEIRO DE 2014

PORTARIA N 45, 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: JOSE ANTONIO DA FONSECA DIPP
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Advocacia-Geral da União
Processo: 04599.500174/2004-88
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: MARLISE TERESINHA SALVADOR
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina
Processo: 05200.003698/2012-24
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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PORTARIA N o- 48, 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: REJANE TANIRA SCHREIBER
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S.A - Eletrosul
Para: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Processo: 04500.013078/2011-75
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 43, DE 3 DE JANEIRO DE 2014

PORTARIA N 46, DE 3 DE JANEIRO DE 2014

PORTARIA N 49, 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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