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A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso V do art. 32 da Portaria MP nº 232 de 3 de agosto de 2005, e em conformidade com os termos
do Decreto nº 980, de 11 de novembro de 1993, alterado pelos Decretos nº 1.447, de 6 de abril de 1995,
nº 1.660, de 5 de outubro de 1995, nº 1.803, de 6 de fevereiro de 1996, nº 4.528, de 18 de dezembro
de 2002, e tendo em vista o contido no art. 1º, combinado com o inciso V do art. 38, ambos do Decreto
nº 6.139, de 3 de julho de 2007, em conformidade com os elementos constantes do Processo nº
00650.000461/92-47, resolve:

No- 53 - Art. 1º Rescindir o Termo de Ocupação do imóvel residencial funcional, situado na SQS 402,
Bloco "M", Apto 103, em nome de JOÃO BATISTA DOS SANTOS NEVES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere a
Portaria MP nº 232, de 3 de agosto de 2005, e em conformidade com os termos do Decreto nº 980, de
11 de novembro de 1993, alterado pelos Decretos nº 1.447, de 6 de abril de 1995, nº 1.660, de 5 de
outubro de 1995, nº 1.803, de 6 de fevereiro de 1996, nº 4.528, de 18 de dezembro de 2002, e tendo em
vista o contido no art. 1º, combinado com o inciso V do art. 38, ambos do Decreto nº 6.139, de 3 de
julho de 2007, em conformidade com os elementos constantes do Processo nº 08004.001409/2007-08,
resolve:

No- 54 - Art.1º Ratificar a Permissão de Uso outorgada pela Portaria SPU nº 98, de 27 de abril de 2010,
publicada no Diário Oficial da União no dia 04 de maio de 2010, do imóvel residencial funcional situado
na SQN 108, Bloco "C", Aptº 501, de propriedade da União, administrado pelo Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão e reservado para atendimento das necessidades do Poder Executivo,
conforme previsto nos artigos 7º e 8º do Decreto nº 980/93, à Senhora CRISTINA TIMPONI CAM-
BIAGHI, alterando-se a vinculação para o cargo comissionado de Assessora da Fundação Nacional do
Índio do Ministério da Justiça - DAS 102.4.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRA RESCHKE

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

P O RTA R I A S DE 1º DE MARÇO DE 2011

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso II, 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- 415 -

Servidora : GEANNI DE CASTRO GONÇALVES FERREIRA
Matrícula SIAPE : 1050919
C a rg o : Agente Administrativo
Origem : Ministério da Fazenda
Para : Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
F u n ç ã o / c a rg o : Chefe de Expediente e Serviços Diversos, FGDS-1
Ônus : Órgão cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 10465.000339/1997-90

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 cessará 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 da servidora ao seu órgão de origem.

Art. 3º Fica autorizada a convalidação do exercício da servidora no órgão cessionário no
período de 24 de abril de 1998 até a data de publicação desta Portaria, mediante certificação de
frequência correspondente, em face do teor do Despacho da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento
e Administração do Ministério da Fazenda, de 3 de novembro de 2010, acostado às fls. 41/42.

Art. 4º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da servidora, mensalmente, ao órgão ou
entidade cedente.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO, 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- 416 -

Empregado : OLÍVIO RODRIGUES DA SILVA
Matrícula SIAPE : 1448957
Emprego : AAD - Auxiliar de OPerações
Origem : Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Para : Instituto Nacional de Meteorologia - 8º Distrito de Meteorologia/RS
Ônus : Órgão cedente (§ 6º do art. 93, da Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 18 de janeiro de 2011
Processo : 00006.000068/2004-71

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

Art. 2º Fica convalidado o exercício do empregado no órgão cessionário no período de 19 de
janeiro de 2011 até a data de publicação desta Portaria, mediante certificação de frequência cor-
respondente.

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.
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO, 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- 417 -

Empregada : MARIA MERCÊS BARROS FARIA
Matrícula SIAPE : 1452211
Emprego : ASG- Ajudante Geral
Origem : Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB

Para : Universidade Federal de Goiás
Ônus : Órgão Cedente (§ 6º do art. 93, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 21209.001224/2010-52

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

Art. 2º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência da empregada, mensalmente, ao órgão ou
entidade cedente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DUVANIER PAIVA FERREIRA
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso II, 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- 418 -

Servidor : ANA MARIA DE CARVALHO FONTENELE
Matrícula SIAPE : 291900
C a rg o : Professor 3º Grau
Origem : Universidade Federal do Ceará
Para : Município de Fortaleza/CE
F u n ç ã o / c a rg o : Secretária Municipal de Educação
Ônus
Vigência da última portaria

: Órgão cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
: 7 de outubro de 2010

Processo : 23067.023781/2010-11

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 cessará 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 Fica convalidado o exercício do servidor no órgão cessionário no período de 8 de
outubro de 2010 até a data de publicação desta Portaria, mediante certificação de frequência cor-
respondente.

Art. 4º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência do servidor, mensalmente, ao órgão ou
entidade cedente.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso II, 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- 419 -

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 de cessão cessará 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, mediante certificação correspondente, admitindo-se, como marco inicial da cessão, a
data de 1º de janeiro de 2011, em face do teor do Oficio nº G-351/2010, de 30 de dezembro de 2010,
da Prefeitura Municipal de Goiânia/GO, acostado às fls.1.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso II, 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- 420 -

Servidora : HELOISA TRUSMAN DE MENDONÇA
Matrícula SIAPE : 724320
C a rg o : Auxiliar de Administração
Origem : Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
Para : Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, no Cartório da 37ª Zona Eleitoral
Ônus : Órgão Requisitado (art. 93, § 1º, da Lei 8.112/90)
Processo : 54270.000999/2010-16

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.
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso II, 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- 421-

Servidor : RENATO ALVES REIS
Matrícula SIAPE : 496267
C a rg o : Agente Administrativo
Origem : Fundação Nacional de Saúde
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