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alínea 'c', da Lei nº 8.112/90, observados o art. 40, § 7º, inciso I, da
Constituição Federal/88, com redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 41/2003, e o art. 2º da Lei nº 10.887/2004".

(*) Republicada por ter saído no DOU de 15/4/2011, Seção 2, Pág.55,
com incorreções no original.

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO

PORTARIAS DE 18 DE ABRIL DE 2011

A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, no uso
das atribuições que lhe conferem o inciso V do art. 32 da Portaria MP
nº 232, de 03 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 06 de abril de 1995, nº 1.660, de 05 de outubro
de 1995, nº 1.803, de 06 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 incido V do art.38, ambos do Decreto nº 6.139, de 03 de julho
de 2007, em conformidade com os elementos constantes do Processo
nº 03000.004974/2004-92, resolve:

Nº 95 - Art.1º Outorgar a Permissão de Uso do imóvel residencial
funcional, situado na SQN 308, Bloco "H", Apto 403, nos termos do
disposto nos arts. 7º e 8º do Decreto nº 980, de 1993, à Senhora
LILIAN DOS SANTOS RAHAL, em virtude de exercer o cargo
comissionado de Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Se-
gurança Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome - DAS 101.4, e por atender às demais disposições
previstas no citado Decreto.

Parágrafo único. Para os efeitos legais, a formalização do ato
de ocupação dar-se-á com a entrega das chaves ao permissionário,
observado o disposto no art. 12 do Decreto nº 980, de 1993, mediante
Termo de Outorga de Permissão de Uso, em que constam as prin-
cipais responsabilidades e obrigações do ocupante, cuja assinatura
determina plena ciência e aceitação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIAO 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
04905.005537/2006-27, resolve:

Nº 96 - Art.1º Revogar a Portaria SPU nº 357, de 18 de dezembro de
2007, publicada no Diário Oficial da União do 21 de dezembro de
2007, que outorgou a Permissão de Uso do imóvel residencial fun-
cional, situada na SQS 316, Bloco "I", Apartamento 301, Brasília/DF
ao Senhor ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

A SECRETÁRIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, no uso
das atribuições que lhe conferem o inciso V do art. 32 da Portaria MP
nº 232, de 03 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 06 de abril de 1995, nº 1.660, de 05 de outubro
de 1995, nº 1.803, de 06 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 incido V do art.38, ambos do Decreto nº 6.139, de 03 de julho
de 2007, em conformidade com os elementos constantes do Processo
nº 52001.000509/2011-15, resolve:

Nº 97 - Art.1º Outorgar a Permissão de Uso do imóvel residencial
funcional situado na SQN 307, Bloco "H", Apto. 111, nos termos do
disposto nos arts. 7º e 8º do Decreto nº 980, de 1993, à Senhora
MARCY REGINA MARTINS SOARES, em virtude de exercer o
cargo comissionado de Assessora da Secretaria do Desenvolvimento
da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
- DAS 102.4, e por atender às demais disposições previstas no citado
Decreto.
Parágrafo único. Para os efeitos legais, a formalização do ato de
ocupação dar-se-á com a entrega das chaves ao permissionário, ob-
servado o disposto no art. 12 do Decreto nº 980, de 1993, mediante
Termo de Outorga de Permissão de Uso, em que constam as prin-
cipais responsabilidades e obrigações do ocupante, cuja assinatura
determina plena ciência e aceitação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PAULA MARIA MOTTA LARA

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIAS DE 18 DE ABRIL DE 2011

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, até 31 de dezembro de 2011, as seguintes cessões:

Nº 855 -

Origem : Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Para : Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
Ônus : Órgão Cedente (§ 6º do art. 93, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 21200.001093/2009-50
Vigência da última Portaria : 3 de julho de 2010

Empregado : CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA
Matrícula SIAPE : 1083981
Emprego : ATA - Assistente de Informática

Empregado : LÉO LARA
Matrícula SIAPE : 1444316
Emprego : TNS - Técnico de Planejamento

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

Art. 2º Fica convalidado o exercício dos empregados no órgão cessionário no período de 4 de
julho de 2010 até a data de publicação desta Portaria, mediante certificação de frequência corres-
pondente.

Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência dos empregados, 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 856 -

Empregado : NILSON LUIZ MARQUES
Matrícula SIAPE : 1650032
Emprego : ASG - Ajudante Geral
Origem : Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Para : Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/GO
Ônus : Órgão cedente (§ 6º do art. 93, da Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 12 de fevereiro de 2011
Processo : 21209.000828/2009-48

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 13 de
fevereiro 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, 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 857 -

Servidora : SANDRA CRISTINA UCHOA CASTELO
Matrícula SIAPE : 0453924
C a rg o : Agente Administrativo
Origem : Ministério Fazenda
Para : Câmara dos Deputados
F u n ç ã o / c a rg o : Secretário Parlamentar, CD-CC-SP-08
Ônus : Órgão Cedente (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 10168.000354/2011-66

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 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 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.

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, as seguintes cessões:

Nº 858 -

Origem : Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Para : Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Instituto

Nacional de Meteorologia
Ônus : Órgão Cedente (§ 6º do art. 93, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 21200.002373/2008-02
Vigência da última Portaria : 22 de janeiro de 2011

Empregado : DONIZETE RODRIGUES DO NASCIMENTO
Matrícula SIAPE : 1448705
Emprego : ASG - Ajudante Geral

Empregado : VALDECI EVANGELISTA DA SILVA
Matrícula SIAPE : 1452221
Emprego : Mecânico de Manutenção

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

Art. 2º Fica convalidado o exercício dos empregados no órgão cessionário no período de 23 de
janeiro de 2011 até a data de publicação desta Portaria, mediante certificação de freqüência cor-
respondente.

Art. 3º Cumpre ao cessionário comunicar a frequência dos empregados, 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, as seguintes cessões:

Nº 859 -

Origem : Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Para : Universidade Federal do Goiás
Ônus : Órgão Cedente (§ 6º do art. 93, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 21209.000778/2009-07
Vigência da última Portaria : 19 de março de 2011

Empregada : IRACY RIBEIRO DE CARVALHO
Matrícula SIAPE : 1649963
Emprego : ASG - Auxiliar de Conservação
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