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Nº 100, quinta-feira, 24 de maio de 2012

A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições conferidas pelos incisos II e III, art 23, do Decreto nº
7.675, de 20 de janeiro de 2012, e inciso II, art. 3º, do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001,
que regulamentou o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e, ainda, considerando o
previsto na Lei nº 6.999, de 7 de junho de 1982, e no Ofício-Circular no 69, de 21 de dezembro de 2001,
resolve efetivar, pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte requisição:

A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições conferidas pelos incisos II e III, art 23, do Decreto nº
7.675, de 20 de janeiro de 2012, e inciso II, art. 3º, do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001,
que regulamentou o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e, ainda, considerando o
previsto na Lei nº 6.999, de 7 de junho de 1982, e no Ofício-Circular no 69, de 21 de dezembro de 2001,
resolve efetivar, pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte requisição:

Nº 723 -

Nº 727 -

Servidora
Matrícula SIAPE
Cargo
Origem
Para
Ônus
Processo

:
:
:
:
:
:
:

MARIA DE LOURDES DE SOUZA COSTA
0565567
Agente Administrativo
Ministério da Saúde
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Órgão requisitado (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
25018.001499/2012-56

Art. 1º Caberá ao órgão requisitante efetivar a apresentação da servidora ao seu órgão de origem
ao término da requisição, vedada a prorrogação.
Parágrafo único. Somente após decorrido 1 (um) ano poderá haver nova requisição da servidora.
Art. 2º Cumpre ao requisitante comunicar a frequência da servidora, mensalmente, ao órgão ou
entidade requisitado.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições conferidas pelos incisos II e III, art 23, do Decreto nº
7.675, de 20 de janeiro de 2012, e inciso II, art. 3º, do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001,
que regulamentou o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e, ainda, considerando o
previsto na Lei nº 6.999, de 7 de junho de 1982, e no Ofício-Circular no 69, de 21 de dezembro de 2001,
resolve efetivar, pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte requisição:
Nº 724 Servidora
Matrícula SIAPE
Cargo
Origem
Para
Ônus
Processo

:
:
:
:
:
:
:

ANA MARIA DE LIMA GOMES
0566289
Agente Administrativo
Ministério da Saúde
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Órgão requisitado (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
25018.002674/2012-22

Art. 1º Caberá ao órgão requisitante efetivar a apresentação da servidora ao seu órgão de origem
ao término da requisição, vedada a prorrogação.
Parágrafo único. Somente após decorrido 1 (um) ano poderá haver nova requisição da servidora.
Art. 2º Cumpre ao requisitante comunicar a frequência da servidora, mensalmente, ao órgão ou
entidade requisitado.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Servidora
Matrícula SIAPE
Cargo
Origem
Para

: MARIA ROSIMARY SULZER
: 0724794
: Assistente de Administração
: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
: Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul-8ª Zona Eleitoral-Campo
Grande
: Órgão requisitado (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
: 54290.000747/2012-11

Ônus
Processo

Art. 1º Caberá ao órgão requisitante efetivar a apresentação da servidora ao seu órgão de origem
ao término da requisição.
Art. 2º Cumpre ao requisitante comunicar a frequência da servidora, mensalmente, ao órgão ou
entidade requisitado.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições conferidas pelos incisos II e III, art 23, do Decreto nº
7.675, de 20 de janeiro de 2012, e inciso II, art. 3º, do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001,
que regulamentou o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e, ainda, considerando o
disposto nos Ofícios-Circulares nos 32, de 29 de dezembro de 2000, e 69, de 21 de dezembro de 2001,
resolve efetivar, pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte cessão:
Nº 728 Servidor
Matrícula SIAPE
Cargo
Origem
Para
Função/cargo
Ônus
Processo

:
:
:
:
:
:
:
:

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO MAGALHAES
1150748
Conselheiro
Ministério das Relações Exteriores
Tribunal Superior Eleitoral
Assessor-Chefe, Nível CJ-3
Órgão cedente (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
05200.001116/2012-75

Art. 1º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação do servidor ao seu órgão de origem
ao término da cessão.
Art. 2º A presente autorização da cessão findará antes de seu término na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar
imediatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem.
Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do servidor, mensalmente, ao órgão ou
entidade cedente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições conferidas pelos incisos II e III, art 23, do Decreto nº
7.675, de 20 de janeiro de 2012, e considerando o disposto no § 2º do art. 84 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve efetivar o seguinte exercício provisório:

A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições conferidas pelos incisos II e III, art 23, do Decreto nº
7.675, de 20 de janeiro de 2012, e inciso II, art. 3º, do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001,
que regulamentou o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e, ainda, considerando o
disposto nos Ofícios-Circulares nos 32, de 29 de dezembro de 2000, e 69, de 21 de dezembro de 2001,
resolve efetivar, pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte cessão:

Nº 725 -

Nº 729 -

Servidora
: THICIANE APARECIDA PASSOS AMARAL PESSANHA
Matrícula SIAPE : 1771631
Cargo
: Agente Administrativo
Origem
: Ministério da Saúde
Para
: Universidade Federal do Rio Grande
Processo
: 25057.000889/2012-42

Servidor
Matrícula SIAPE
Cargo
Origem

Art. 1º Caberá ao órgão de destino apresentar a servidora ao seu órgão de origem ao término do
exercício provisório.
Art. 2º O exercício provisório objeto desta portaria cessará caso sobrevenha a desconstituição da
entidade familiar cuja unidade se pretende assegurar ou na hipótese de novo deslocamento do cônjuge.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições conferidas pelos incisos II e III, art 23, do Decreto nº
7.675, de 20 de janeiro de 2012, e inciso II, art. 3º, do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de 2001,
que regulamentou o art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e, ainda, considerando o
previsto na Lei nº 6.999, de 7 de junho de 1982, e no Ofício-Circular no 69, de 21 de dezembro de 2001,
resolve efetivar, pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte requisição:
Nº 726 Servidora
Matrícula SIAPE
Cargo
Origem
Para
Ônus
Processo

: WANIA VALLE FERREIRA
: 0231732
: Agente de Portaria
: Ministério da Saúde
: Tribunal Regional Eleitoral de Goiás -33ª Zona Eleitoral, em Valparaíso de
Goiás
: Órgão requisitado (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
: 25000.048395/2012-02

Art. 1º Caberá ao órgão requisitante efetivar a apresentação da servidora ao seu órgão de origem
ao término da requisição.
Art. 2º Cumpre ao requisitante comunicar a frequência da servidora, mensalmente, ao órgão ou
entidade requisitado.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00022012052400042

: JOSE ELIAS CABRAL JUNIOR
: 0679500
: Técnico Administrativo
: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA
: Tribunal Superior do Trabalho
: Assistente 3, Nível FC-3
: Órgão cedente (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
: 02000.004649/1996-22

Para
Função/cargo
Ônus
Processo

Art. 1º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação do servidor ao seu órgão de origem
ao término da cessão.
Art. 2º A presente autorização da cessão findará antes de seu término na hipótese de exoneração
ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o órgão cessionário deverá providenciar
imediatamente a apresentação do servidor ao seu órgão de origem.
Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do servidor, mensalmente, ao órgão ou
entidade cedente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições conferidas pelos incisos II e III, art 23, do Decreto nº
7.675, de 20 de janeiro de 2012, e em cumprimento ao disposto no § 6º do art. 93 da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e tendo em vista o disposto no Ofício-Circular SRH nº 60, de 21 de agosto de
2002, resolve efetivar, , pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte cessão:
Nº 730 Empregado
Matrícula SIAPE
Emprego
Origem
Para
Ônus
Processo

:
:
:
:
:
:
:

JOSE MARIANO LOPES FONSECA
1269780
AAD - Auxiliar de Recursos Financeiros
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Universidade Federal de Goiás
Órgão Cedente (§ 6º do art. 93, da Lei nº 8.112/90)
21209.001278/2010-18

Art. 1º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação do empregado ao seu órgão de
origem ao término da cessão.
Art. 2º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do empregado, mensalmente, ao órgão ou
entidade cedente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

