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Nº 35, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012
PORTARIA Nº 44, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012

I - à existência de vagas suficientes na data de publicação do
edital de abertura de inscrições para o concurso público;
II - à declaração do respectivo ordenador de despesa, quando
do provimento dos referidos cargos, sobre a adequação orçamentária
e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a
origem dos recursos a serem utilizados; e
III - à total substituição dos trabalhadores terceirizados que
executam atividades em desacordo com a legislação vigente, considerando o disposto na Cláusula Quarta do Termo de Conciliação
Judicial - Processo Nº 00810-2006-017-10-00- 7, assim como o Acórdão nº 1520/2006 - Plenário, do Tribunal de Contas da União, cujos
nomes deverão constar de relação, a ser publicada previamente à
nomeação dos candidatos aprovados, de acordo com o disposto no
art. 1º da Portaria Interministerial MP/CGU Nº 494, de 18 de dezembro de 2009, o que implicará o remanejamento de dotações or-

A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944,
de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Autorizar a realização de concurso público para trezentos cargos de Técnico Administrativo do quadro de pessoal efetivo
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA.
Parágrafo único. O provimento dos cargos a que se refere o
caput dependerá de prévia autorização da Ministra de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2º A realização do concurso público e o consequente
provimento dos cargos estão condicionados:

PORTARIA Nº 45, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87 da Constituição Federal e conforme o disposto no art 6º do Decreto
nº 7.186, de 27 de maio de 2010, resolve:
Art. 1º Estabelecer para o Ministério da Educação - MEC, conforme disposto no Anexo a esta
Portaria, o valor máximo a ser despendido no 1º e 2º semestres de 2012, no âmbito dos Hospitais
Universitários vinculados àquele Ministério, com o Adicional de Plantão Hospitalar - APH, de que trata
a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.
§ 1º Do valor semestral a que se refere o caput deverão ser deduzidas as despesas com o
pagamento do adicional pela prestação de serviço extraordinário de que trata o inciso V do art. 61 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, realizadas no âmbito dos Hospitais Universitários vinculados ao
Ministério da Educação no período em que for despendido o recurso estabelecido.
§ 2º O Ministério da Educação estabelecerá quantitativos máximos de plantões e de horas de
prestação de serviço extraordinário por unidade hospitalar sob sua supervisão, compatíveis com o valor
máximo fixado no caput para cada semestre.
Art. 2º As despesas decorrentes da concessão do Adicional de Plantão Hospitalar - APH
deverão se comportar dentro dos limites das dotações orçamentárias de "Pessoal e Encargos Sociais"
consignadas ao Ministério da Educação.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO
ADICIONAL DE PLANTÃO HOSPITALAR
NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM 2012
Em R$
VALOR MÁXIMO A SER DESPENDIDO POR SEMESTRE*
102.497.057,89
111.796.469,87

(*) Do limite estabelecido por semestre deverão ser deduzidas as despesas com o pagamento do
adicional pela prestação de serviço extraordinário de que trata o inciso V do art. 61 da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, realizadas no âmbito dos Hospitais Universitários vinculados ao Ministério da
Educação no período em que for despendido o recurso.
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çamentárias do Grupo de Natureza de Despesas - GND "3 - Outras
Despesas Correntes" para GND "1 - Pessoal e Encargos Sociais", no
montante equivalente ao custo dos cargos providos, até que esta
despesa esteja definitivamente incorporada aos limites orçamentários
anuais de pessoal e encargos sociais do IBAMA.
Art. 3º A responsabilidade pela realização do concurso público será do Presidente do IBAMA, a quem caberá baixar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outro
ato administrativo, de acordo com as disposições do Decreto Nº
6.944, de 2009.
Art. 4º O prazo para publicação do edital de abertura do
concurso público será de até seis meses, contado a partir da data da
publicação desta Portaria.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MIRIAM BELCHIOR

Art.2º O evento tem caráter Esportivo e a área solicitada é de 280,00 m2.
Art. 3º Durante o período a que se refere a presente autorização deverá o cessionário afixar
placa ou banner, às expensas do interessado, em lugar visível com as seguintes informações (segundo o
manual de placas da mediante permissão da SPU): "ÁREA DE USO COMUM DO POVO, COM
PERMISSÃO DE USO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO".
Art. 4º A outorga da permissão de uso atribui ao interessado, a obrigação do pagamento de R$
36,18 (Trinta e seis reais e dezoito centavos) referente a utilização de área de uso comum do povo, bem
como o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de ressarcimento dos custos administrativos
da União relacionados com a publicação da Portaria, conforme disposto no art. 14, § 6º do Decreto nº
3.725 de 10 de janeiro de 2001.
Art.5º A presente permissão fica condicionada a autorização das exigências legais, no âmbito
Estadual.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO ROBERTO FERRARI LUCAS ALVES

SUPERINTENDÊNCIA EM RONDÔNIA
PORTARIA N o- 1, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2012

MIRIAM BELCHIOR

PERÍODO
I SEMESTRE DE 2012
II SEMESTRE DE 2012

ISSN 1677-7042

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DE RONDONIA, no
uso da competência que lhe foi delegada pelo o art. 18, inciso II, e parágrafo 1º, da Lei nº 9.636, de 15
de maio de 1998, o disposto nos incisos I e II do art. 15, da Lei Complementar nº 41, de 22 dezembro
de 1981, e, Portaria nº 200, de 28 de abril de 2010 e Portaria 40, de 18 de março de 2009, de acordo
com os elementos que integram os respectivos Processos SPU/RO, resolve:
Art. 1o Autorizar a Transferência de imóvel urbano localizado no município de Porto Velho, no
Estado de Rondônia, abaixo descrito, parte integrante do rol de imóveis do Extinto Território Federal de
Rondônia para o patrimônio do Estado de Rondônia:
I - Imóvel: localizado na Av. Carlos Gomes, Setor 01, Quadra 017, Lote 215, com área de
1.401,00 m² e 863,38 m² de área construída, no município de Porto Velho, Estado de Rondônia,
denominado Centro Cultural Ivan Marrocos, conforme processo nº 05310.000272/2007-12.
Parágrafo Único: Fica o Superintendente do Patrimônio da União em Rondônia, autorizado a
lavrar o respectivo Termo de Transferência.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA EM PERNAMBUCO

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

o-

PORTARIA N 7, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012
O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM PERNAMBUCO no uso da
competência que lhe foi delegada pelo Artigo 2º, inciso V, da Portaria n.º 200, de 29 de junho de 2010,
publicada no Diário Oficial em 30 de junho de 2010 e tendo em vista o disposto no art. 11, § 2º e 3º,
do Decreto nº 3.725, de 10/01/2001 e os elementos que integram o Processo Administrativo n.º
04962.004919/2011-16, resolve:
Art. 1º - Autorizar a Cessão Provisória do imóvel Próprio Nacional descrito como parte de um
terreno situado à Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, nº 229, bairro de São José, Município de Petrolina,
onde está edificado um imóvel misto residencial e comercial, registrado em nome da União sob a
matrícula nº 47.173, do Livro 02, do Registro Geral de Imóveis de Petrolina, ao Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.
Art. 2º - O imóvel descrito no art. 1º é cedido provisoriamente para que seja preservado de
invasões, depredações, bem como para a promoção da limpeza periódica em consonância com as normas
de saúde pública.
Art. 3º - A Cessão Provisória será pelo prazo necessário à regularização da documentação para
lavratura do contrato de cessão definitiva.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
PAULO ROBERTO FERRARI LUCAS ALVES

Ministério do Trabalho e Emprego

.

GABINETE DO MINISTRO
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
Em 7 de fevereiro de 2012
Pedido de Registro.
O Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego, no uso de suas atribuições legais e
com fundamento no artigo 53 da Lei 9.784/1999 e na Nota Técnica Nº. 0092 /2012 /CGRS/SRT/MTE
resolve DESARQUIVAR o processo de pedido de registro nº 46000.008268/2005-11, de interesse do
Sindicato Rural de Pedregulho - SP e considerando o preenchimento dos requisitos para a publicação do
pedido de registro dá ciência do requerido pela entidade abaixo mencionada, ficando aberto o prazo de
30 (trinta dias), para que os interessados possam se manifestar nos termos da Portaria n.º 188, de 05 de
julho de 2007 e Portaria n.º 186/2008 publicada no DOU em 14 de abril de 2008:

o-

PORTARIA N 8, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012
O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO,
no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 06, de 31 de janeiro de 2001, da Secretaria do
Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de acordo com o art. 22 da
Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001,
resolve:
Art.1º Autorizar o uso, a título oneroso e precário, a Erinaldo Santana de Oliveira, inscrito sob
CPF nº522.069.044-20, Processo nº 04962.000591/2012-40, da área de uso comum do povo da Praia de
Itapuama, Cabo de Santo Agostinho/PE, para a realização do evento "Circuito ABBP de Body Boarding", durante o período de 16/02/2012 a 19/02/2012 contando com a montagem e desmontagem dos
equipamentos.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012012021700091

Processo
Entidade
CNPJ
Abrangência
Base Territorial
Categoria Econômica

46000.008268/2005-11
Sindicato Rural de Pedregulho - SP
00.558.340/0001-32
Intermunicipal
Pedregulho e Rifaina -SP
dos ramos da agricultura, da pecuária, do extrativismo rural, da pesca, da
silvicultura e da agroindústria, no que se refere às atividades primárias desta,
independentemente da área.

ALEX SANDRO GONÇALVES PEREIRA
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

