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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
05038.001124/2003-50, resolve:

No- 180 - Art.1º Revogar a Portaria SPU nº 220 de 05 de setembro de
2003, publicada no Diário Oficial da União de 12 de setembro de
2003, que outorgou a Permissão de Uso do imóvel residencial fun-
cional, situada na SQN 307, Bloco "I", Apartamento 303, Brasília/DF
ao Senhor AMBROSINO DE SERPA COUTINHO.

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 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
04905.006002/2006-73, resolve:

No- 181 - Art.1º Revogar a Portaria SPU nº 285, de 08 de novembro
de 2006, publicada no Diário Oficial da União do 09 de novembro de
2006, que outorgou a Permissão de Uso do imóvel residencial fun-
cional, situado na SQN 308, Bloco "GI", Apartamento 608, Bra-
sília/DF á Senhora MAGDA OLIVEIRA DE MYRON CARDOSO.

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 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
08004.001407/2007-19, resolve:

No- 182 - Art.1º Revogar a Portaria SPU nº 303 de 24 de Outubro de
2007, publicada no Diário Oficial da União do 25 de outubro de
2007, que outorgou a Permissão de Uso do imóvel residencial fun-
cional, situada na SQN 106, Bloco "A", Apartamento 101, Brasí-
lia/DF ao Senhor RAFAEL THOMAZ FAVETTI.

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 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
23000.026954/89-25, resolve:

No- 183 - Art. 1º Rescindir o Termo de Ocupação do imóvel re-
sidencial funcional, situado na SQN 308, Bloco "B", Apto 607, em
nome de MÁRCIA MAGALHÃES AGUIAR.

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

PAULA MARIA MOTTA LARA

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIAS DE 9 DE JUNHO 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- 1.567 -

Servidora : MARIA APARECIDA TONINI DE MENEZES
Matrícula SIAPE : 1111130
C a rg o : Agente Administrativo
Origem : Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Para : Câmara dos Deputados
F u n ç ã o / c a rg o : Secretário Parlamentar, CD-CC-SP-20
Vigência da última Portaria : 27 de abril de 2011
Ônus : Órgão Cedente (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 21000.002321/2009-65

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 convalidado o exercício da servidora no órgão cessionário no período de 28 de abril
de 2011 até a data de publicação desta Portaria, mediante certificação de frequência correspondente.

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, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no § 2º do art. 84 da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com nova redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro
de 1997, e o que consta no Processo nº 23040.000508/2011-06, resolve:

No- 1.568 - Art. 1º Encerrar o exercício provisório da servidora MARILAINE BITTENCOURT MEN-
DES, matrícula SIAPE nº 266070, ocupante do cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, classe D, nível 501, do quadro de pessoal do Colégio Pedro II, na Universidade Federal de
Goiás, com lotação no campus de Jataí/GO, autorizado por meio da Portaria SRH/MP nº 1.092, de 13
de maio de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 14 de maio de 2009, seção 2, página 47.

Art. 2º Efetivar o exercício provisório da referida servidora no Ministério da Educação.
Art. 3º 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, até 5 de março de 2012, a seguinte cessão:

No- 1.569 -

Empregado : WNEITON LUIZ GOMES
Matrícula SIAPE : 1576762
Emprego : Analista A
Origem : Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
Para : Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ônus : Órgão Cedente (§ 6º do art. 93, da Lei nº 8.112/90)
Vigência da última Portaria : 5 de março de 2010
Processo : 21000.010546/2007-23

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 6 de
março de 2010 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 prorrogar, até 22 de maio de 2012, a seguinte cessão:

No- 1.570 -

Servidor : EDSON CARLOS ARAÚJO MEDRADO
Matrícula SIAPE : 1529378
C a rg o : Assistente em Administração
Origem : Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano -

IFBAIANO
Para : Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
F u n ç ã o / c a rg o : Chefe de Departamento, Código FC-05
Ônus
Vigência da última portaria

: Órgão cedente ( art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
: 29 de julho de 2011

Processo : 23000.080287/2009-95

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.

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 considerando o disposto nos Ofícios-Circulares nos 32, de 29 de dezembro de 2000, e 69, de 21
de dezembro de 2001, resolve efetivar, até 31 de dezembro de 2011, a seguinte cessão:

No- 1.571 -

Servidor : LUIS FERNANDO LOPES PEREIRA
Matrícula SIAPE : 1544421
C a rg o : Professor 3º Grau
Origem : Universidade Federal do Paraná
Para : Estado do Paraná
F u n ç ã o / c a rg o : Diretor do Departamento de Arquivo Público, simbologia DAS-2
Ônus : Órgão Cessionário (art. 93, § 1º, da Lei nº 8.112/90)
Processo : 23075.064661/2011-56

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 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.

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 considerando o disposto nos Ofícios-Circulares nos 32, de 29 de dezembro de 2000, e 69, de 21
de dezembro de 2001, resolve prorrogar, pelo prazo de 1 (um) ano, a seguinte cessão:

No- 1.572 -

Empregado : LUIS CARLOS RODRIGUES
Matrícula SIAPE : 1266188
C a rg o : 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 : 21000.005461/2005-61

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