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A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO 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 o que consta do Processo nº 19603.000034/2011-02, resolve:

Nº 696 - Art. 1º Tornar insubsistente a Portaria MP/SRH nº 3.173, de 22 de dezembro de 2011, publicada
no Diário Oficial da União, de 23 de dezembro de 2011, seção 2, página 51, referente à cessão para o
Governo do Distrito Federal, do servidor FRANCISCO ELIAS BEZERRA, matrícula SIAPE nº
0745225, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, do Quadro de Pessoal do
Ministério da Fazenda.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO 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 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 697 -

Servidora : DULCE MARIA PEREIRA
Matrícula SIAPE : 2203854
C a rg o : Professor de 3º Grau
Origem : Universidade Federal do Ouro do Preto
Para : Município de Mariana/MG
F u n ç ã o / c a rg o : Secretária Municipal de Educação
Ônus : Órgão cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 23109.001457/2012-71

Art. 1º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação da servidora ao seu órgão de origem
ao término da cessão.

Art. 2º A presente autorização da cessão findará antes de seu término, na hipótese de exo-
neração ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o órgão cessionário deverá
providenciar imediatamente a apresentação da servidora ao seu órgão de origem.

Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da servidora, 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, OR-
ÇAMENTO 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 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 698 -

Servidor : ELIAS RASSI NETO
Matrícula SIAPE : 1224241
C a rg o : Professor 3º Grau
Origem : Universidade Federal de Goiás
Para : Município de Goiânia/GO
F u n ç ã o / c a rg o : Secretário Municipal de Saúde
Ônus : Órgão cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 23070.000071/2011-45

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 exo-
neração 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, OR-
ÇAMENTO 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 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 699 -

Servidor : MARCIO BASTOS MEDEIROS
Matrícula SIAPE : 1283357
C a rg o : Analista de Planejamento e Orçamento
Origem : Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
Para : Estado do Maranhão
F u n ç ã o / c a rg o : Subsecretário-Adjunto do Planejamento Orçamento e Gestão, Simbologia Iso-

lado
Ônus : Órgão cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 03000.008419/2011-69

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 exo-
neração 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, OR-
ÇAMENTO 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 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 700 -

Servidora : JOSEANNE CADEMARTORI LINS
Matrícula SIAPE : 0014181
C a rg o : Agente Administrativo
Origem : Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Para : Estado do Tocantins
F u n ç ã o / c a rg o : Coordenador de Inspeção Animal, DAS-7, da Agência de Defesa Agrope-

cuária
Ônus : Órgão cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 21000.015190/2011-09

Art. 1º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação da servidora ao seu órgão de origem
ao término da cessão.

Art. 2º A presente autorização da cessão findará antes de seu término, na hipótese de exo-
neração ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o órgão cessionário deverá
providenciar imediatamente a apresentação da servidora ao seu órgão de origem.

Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da servidora, 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, OR-
ÇAMENTO 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 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 701 -

Servidor : JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Matrícula SIAPE : 2212884
C a rg o : Professor de 3º Grau
Origem : Fundação Universidade Federal de Sergipe
Para : Estado de Sergipe
F u n ç ã o / c a rg o : Secretário Adjunto, Símbolo CCE-13, da Secretaria de Estado de Turismo
Ônus : Órgão cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 23113.007214/2012-87

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 exo-
neração 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, OR-
ÇAMENTO 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 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 702 -

Empregado : ANTONIO CLAUDIO ALMEIDA DE CARVALHO
Matrícula SIAPE : 1261955
Emprego : Pesquisador A
Origem : Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
Para : Estado do Amapá
F u n ç ã o / c a rg o : Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia - SETEC
Ônus : Órgão cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 21000.000858/2011-13

Art. 1º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação do empregado ao seu órgão de
origem ao término da cessão.

Art. 2º A presente autorização da cessão findará antes de seu término, na hipótese de exo-
neração ou dispensa do cargo ou função de confiança, caso em que o órgão cessionário deverá
providenciar imediatamente a apresentação do empregado ao seu órgão de origem.

Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do empregado, 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, OR-
ÇAMENTO 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 considerando o disposto nos
Ofícios-Circulares nos 32, de 29 de dezembro de 2000, e 60, de 21 de agosto de 2002, resolve prorrogar,
até 31 de maio de 2013, a seguinte cessão:

Nº 703 -

Empregado : JORGE LEMAINSKI
Matrícula SIAPE : 1266128
Emprego : Analista B
Origem : Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA
Para : Câmara dos Deputados
F u n ç ã o / c a rg o : Secretário Parlamentar, CD-CC-SP-28
Ônus : Órgão Cedente (art. 93, § 1º da Lei nº 8.112/90)
Processo : 21000.004474/2005-13

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.
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