Nº 78, terça-feira, 26 de abril de 2016
N° 172 - Nomear RAISSA BATISTA MADUREIRA, CPF nº
119.169.877-70, para exercer o cargo em comissão de Gerente Nivel III,
do(a) Coordenação de Orçamento e Finanças, do(a) Diretoria-Executiva,
DAS - 101.1, desta Fundação, na forma do disposto na Lei nº 5.645/70 e no
artigo 9º, inciso II, combinado com o art. 62 da Lei nº 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 9.527/97.
N° 173 - Designar LILIA CRISTINA DE SOUSA MACHADO, CPF nº
371.492.967-34, para substituto do cargo de Gerente Nivel III, do(a) Coordenação de Orçamento e Finanças, do(a) Diretoria-Executiva, DAS 101.1, desta Fundação, na forma do disposto no art. 38, §1o e §2o, da Lei nº
8.112/90, com redação dada pela Lei nº 9.527/97.
N° 174 - Designar FLAVIO AXEL LIMA FREIRE, CPF nº 820.253.12768, para substituto do cargo de Gerente Nivel III, do(a) Centro de Documentação e Disseminação de Informações, DAS - 101.1, desta Fundação,
na forma do disposto no art. 38, §1o e §2o, da Lei nº 8.112/90, com redação
dada pela Lei nº 9.527/97.
N° 175 -Declarar vago o cargo efetivo de Analista de Planejamento, Gestão
e Infra-Estrutura em Informações Geográficas e Estatísticas, Classe B, Padrão II, do Quadro Permanente desta Fundação, por motivo de posse de seu
ocupante, JAMES LANE RAMOS DE SOUSA, CPF no 839.456.363-53,
matrícula no 1928504, no cargo inacumulável de Analista do Tesouro Estadual, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Fazenda - PI, na forma do
disposto no art. 33, inciso VIII, da Lei no 8.112/90, a partir de 05/04/2016.
WASMALIA SOCORRO BARATA BIVAR
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PORTARIA Nº 49, DE 20 DE ABRIL DE 2016

PORTARIA Nº 52, DE 20 DE ABRIL DE 2016

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES
DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, INTERINA, 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: HILDELBERTO BERNARDO LOPES
Origem: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA
Para: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Processo: 04599.000172/2009-06
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.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES
DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, INTERINA, 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: FRANCISCO SARGINSKI
Origem: Eletrosul - Centrais Elétricas S/A
Para: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul
Processo: 05200.200725/2015-58
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.
EDINA MARIA ROCHA LIMA

EDINA MARIA ROCHA LIMA
PORTARIA Nº 53, DE 20 DE ABRIL DE 2016
PORTARIA Nº 50, DE 20 DE ABRIL DE 2016

PORTARIA Nº 47, DE 20 DE ABRIL DE 2016
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES
DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, INTERINA, 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: FRANCEVALDA SILVA MONTE
Origem: Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobrás
Para: Ministério do Trabalho e Emprego
Processo: 04569.002357/2012-08
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.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES
DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, INTERINA, 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: ALVADI SUTIL
Origem: Eletrosul - Centrais Elétricas S/A
Para: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM
Processo: 05200.200722/2015-14
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.
EDINA MARIA ROCHA LIMA

EDINA MARIA ROCHA LIMA
PORTARIA Nº 48, DE 20 DE ABRIL DE 2016
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES
DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, INTERINA, 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: LUIZ CARLOS DA SILVA DIAS
Origem: Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobrás
Para: Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM
Processo: 04500.009120/2010-72
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.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES
DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, INTERINA, 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: GILBERTO FERNANDES
Origem: Eletrosul - Centrais Elétricas S/A
Para: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul
Processo: 05200.001676/2012-20
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 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.
EDINA MARIA ROCHA LIMA

PORTARIA Nº 51, DE 20 DE ABRIL DE 2016

PORTARIA Nº 54, DE 20 DE ABRIL DE 2016

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES
DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, INTERINA, 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: ANTONIO CARLOS STASIV
Origem: Eletrosul - Centrais Elétricas S/A
Para: Advocacia-Geral da União
Processo: 05200.001660/2012-17
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.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES
DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, INTERINA, 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: JOSE AMILTO GOULART DA SILVA
Origem: Eletrosul - Centrais Elétricas S/A
Para: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Processo: 04500.012878/2011/79
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.

EDINA MARIA ROCHA LIMA
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