Nº 15, sexta-feira, 22 de janeiro de 2016
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.
SÉRGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA
PORTARIA N o- 12, DE 20 DE JANEIRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO 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: MANOEL AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA
Origem: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
Para: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Processo: 04569.001086/2012-65
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.
SÉRGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA
PORTARIA N o- 13, DE 20 DE JANEIRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO 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: MARCO ANTONIO MONTEIRO DINIZ
Origem: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
Para: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Processo: 04500.013564/2010-11
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.
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Empregado: ITAMAR ALFREDO MEDICI FILHO
Origem: Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM
Para: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Processo: 05200.003034/2012-65
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.
SÉRGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO 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: JOSE OLIVER FILHO
Origem: Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM
Para: Advocacia-Geral da União
Processo: 05200.001594/2013-66
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.
SÉRGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA
PORTARIA N o- 16, DE 20 DE JANEIRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO 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: GETÚLIO VARGAS DE CARVALHO
Origem: Ministério dos Transportes
Para: Ministério do Trabalho e Emprego
Processo: 04500.001806/2010-15
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, ORÇAMENTO 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:

SÉRGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA
PORTARIA N o- 17, DE 21 DE JANEIRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO 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:
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Empregado: ARCELINO DA SILVA VILAS BOAS
Origem: Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM
Para: Defensoria Pública da União
Processo: 04500.009391/2008-11
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.
SÉRGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA

PORTARIA N o- 15, DE 20 DE JANEIRO DE 2016

SÉRGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA
PORTARIA N o- 14, DE 20 DE JANEIRO DE 2016
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Ministério do Trabalho
e Previdência Social
.

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIAS DE 21 DE JANEIRO DE 2016
O CHEFE DE GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO
DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da competência que lhe foi delegada no inciso I, do artigo 1º, da Portaria/GM/MTE Nº 1.277 de 29 de setembro de 2015, publicada no
Diário Oficial da União de 30 de setembro de 2015, e tendo em vista
o disposto no Decreto nº. 5.063, de 03 de maio de 2004, alterado pelo
Decreto nº. 7.550, de 12 de agosto de 2011, publicado no Diário
Oficial da União de 15 de agosto de 2011, resolve:
N o- 75 - Dispensar MÁRIO CESAR DE SOUSA CHAVES, CPF nº
***.881.201-**, matrícula Siape nº 7221402, do encargo de substituto
eventual do Coordenador de Gestão Interna, da Coordenação-Geral
do Gabinete do Ministro, código DAS 101.3, deste Ministério.
N o- 76 - Designar CARLA GONÇALVES PINHEIRO, CPF nº
***.628.476-**, matrícula Siape nº 1856598, para exercer o encargo
de substituta eventual do Coordenador de Gestão Interna, da Coordenação-Geral do Gabinete do Ministro, código DAS 101.3, deste
Ministério, nos seus afastamentos ou impedimentos regulamentares,
sem prejuízo das respectivas atribuições.
ROBINSON SANTOS ALMEIDA

SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA N o- 749, DE 19 DE JANEIRO DE 2016
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO
TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da competência
que lhe foi delegada pela Portaria SEGEP/MP nº 32, de 25 de fevereiro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 26 de
fevereiro de 2015, e considerando o disposto na Portaria MPS/GM/Nº
311, de 02 de abril de 2003, e nos termos do Decreto nº 4.050, de 12
de dezembro de 2001, e pela Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4,
de 12 de junho de 2015, e demais informações que constam no
Processo nº 46000.009378/2015-64, resolve:
Art. 1º Ceder, por tempo indeterminado o empregado JAMIL
BUZAR NETO, matrícula nº 354.848, Analista de Processamento/Sustentação Tecnológica do Quadro de Pessoal da Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, para
exercer o cargo em comissão de Técnico, código CCT IV, na Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.
Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão cessionário.
Art. 3º O empregado deverá apresentar-se imediatamente ao
órgão cedente ao término da cessão, observado o disposto nos arts. 4º
e 6º da Orientação Normativa SEGEP/MP nº 4, de 12 de junho de
2015.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
CLAUDIO ALBERTO CASTELO BRANCO PUTY

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ
PORTARIA N o- 6, DE 20 DE JANEIRO DE 2016
O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Ceará, no uso da competência que lhe foi delegada no artigo 2º, da
Portaria/GM/MTE Nº 1.277, de 29 de setembro 2015, publicada no
Diário Oficial da União de 30 de setembro de 2015, e tendo em vista
o disposto no Decreto nº. 5.063, de 03 de maio de 2004, alterado pelo
Decreto nº. 7.550, de 12 de agosto de 2011, publicado no Diário
Oficial da União de 15 de agosto de 2011, resolve:
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