Nº 201, quarta-feira, 19 de outubro de 2016
Nº 375 - Nomear o servidor IVANILDO ALVES DA SILVA, matrícula SIAPE nº 776825, para exercer o cargo em comissão de
Coordenador de Orçamento e Finanças - COFIN, código DAS 101.3,
da Coordenação-Geral de Planejamento, Gestão Estratégica e Orçamento - CGPGO, da Diretoria de Desenvolvimento Institucional DIDES do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA.
Nº 376 - Exonerar o servidor WILLIAM CAMPOS, Matrícula SIAPE
Nº 777173, do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas - DVCAD, código DAS
101.2, da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - CGPES, da
Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DIDES do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA.
Nº 377- Nomear a servidora ANNA CAROLINA MENDONCA LEMOS RIBEIRO, matrícula SIAPE nº 1645125, para exercer o cargo
em comissão de Chefe da Divisão de Capacitação e Desenvolvimento
de Pessoas - DVCAD, código DAS 101.2, da Coordenação-Geral de
Gestão de Pessoas - CGPES, da Diretoria de Desenvolvimento Institucional - DIDES do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, ficando exonerada do cargo que atualmente ocupa.
Nº 378 - Nomear o servidor MANOEL MISSIAS BARBOZA, matrícula SIAPE nº 776794, para exercer o cargo em comissão de Chefe
da Divisão de Planejamento e Projetos Institucionais - DVPPI, código
DAS 101.2, da Coordenação-Geral de Planejamento, Gestão Estratégica e Orçamento - CGPGO, da Diretoria de Desenvolvimento
Institucional - DIDES do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA.
ERNESTO LOZARDO

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO
PÚBLICO
PORTARIA Nº 136, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO,
no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 176, de 25 de
abril de 2012, observado o disposto no inciso XXII, do art. 36 do
Decreto nº 8.578, de 26 de novembro de 2015, 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: LIEGE CATARINA MARTINS
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S/A
Para: Instituto Federal de Santa Catarina
Processo: 05200.003690/2012-68
Art. 1º Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a freqüência do empregado.
Art. 4º O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5º do Decreto nº 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6º do Decreto nº 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
AUGUSTO AKIRA CHIBA
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Art. 4º O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5º do Decreto nº 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6º do Decreto nº 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
AUGUSTO AKIRA CHIBA

45

Art. 4º O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5º do Decreto nº 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6º do Decreto nº 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
AUGUSTO AKIRA CHIBA

PORTARIA Nº 138, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016

PORTARIA Nº 141, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO,
no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 176, de 25 de
abril de 2012, observado o disposto no inciso XXII, do art. 36 do
Decreto nº 8.578, de 26 de novembro de 2015, 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: DION JUNIOR PEINADO DA SILVA
Origem: Ministério dos Transportes
Para: Departamento de Polícia Rodoviária Federal
Processo: 04500.008117/2009-06
Art. 1º Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a freqüência do empregado.
Art. 4º O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5º do Decreto nº 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6º do Decreto nº 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO,
no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 176, de 25 de
abril de 2012, observado o disposto no inciso XXII, do art. 36 do
Decreto nº 8.578, de 26 de novembro de 2015, 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: MARIA RAIMUNDA MARQUES DE ALMEIDA CEZAR
Origem: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A
Para: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Processo: 04599.503214/2004-43
Art. 1º Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a frequência do empregado.
Art. 4º O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5º do Decreto nº 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6º do Decreto nº 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

AUGUSTO AKIRA CHIBA
PORTARIA Nº 139, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO,
no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 176, de 25 de
abril de 2012, observado o disposto no inciso XXII, do art. 36 do
Decreto nº 8.578, de 26 de novembro de 2015, 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: IRINALDO DIAS DA SILVA
Origem: Ministério dos Transportes
Para: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Processo:04500.005325/2009-45
Art. 1º Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a frequência do empregado.
Art. 4º O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5º do Decreto nº 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6º do Decreto nº 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PORTARIA Nº 137, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
AUGUSTO AKIRA CHIBA
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO,
no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 176, de 25 de
abril de 2012, observado o disposto no inciso XXII, do art. 36 do
Decreto nº 8.578, de 26 de novembro de 2015, 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: MAURICIO JOSE TEMOCHKO
Origem: Eletrosul Centrais Elétricas S/A
Para: Universidade Federal de Santa Catarina
Processo: 05200.003689/2012-33
Art. 1º Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a freqüência do empregado.
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PORTARIA Nº 140, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO,
no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 176, de 25 de
abril de 2012, observado o disposto no inciso XXII, do art. 36 do
Decreto nº 8.578, de 26 de novembro de 2015, 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: RENE LUIZ DO NASCIMENTO
Origem: Ministério dos Transportes
Para: Universidade Federal de Minas Gerais
Processo: 05200.002893/2012-37
Art. 1º Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a frequência do empregado.
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AUGUSTO AKIRA CHIBA
PORTARIA Nº 142, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO,
no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 176, de 25 de
abril de 2012, observado o disposto no inciso XXII, do art. 36 do
Decreto nº 8.578, de 26 de novembro de 2015, 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: CIRILO DE ANDRADE BERLIM
Origem: Centrais Elétricas Brasileiras S/A
Para: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Processo: 04569.000932/2012-20
Art. 1º Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
Art. 2º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação
do empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício.
Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar, mensalmente, ao
órgão de origem a frequência do empregado.
Art. 4º O ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de
servidores e empregados aos órgãos ou entidades de origem previsto
no parágrafo único do art. 5º do Decreto nº 6.077, de 10 de abril de
2007, nos termos do parágrafo único do art. 6º do Decreto nº 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. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
AUGUSTO AKIRA CHIBA
PORTARIA Nº 143, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO,
no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 176, de 25 de
abril de 2012, observado o disposto no inciso XXII, do art. 36 do
Decreto nº 8.578, de 26 de novembro de 2015, 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: ROBERTO DOS SANTOS MENESES
Origem: Centrais Elétricas Brasileiras S/A
Para: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul de Minas Gerais
Processo:04569.003297/2014-02
Art. 1º Caberá ao órgão de origem efetivar a apresentação do
empregado.
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