Nº 214, terça-feira, 8 de novembro de 2016
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS
E AMBIENTE URBANO
PORTARIA Nº 19, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, no uso das
atribuições que lhe conferem os art. 11 e 12 do Decreto-Lei nº 200,
de 25 de janeiro de 1967, regulamentados pelos Decretos n.º 83.937,
de 6 de setembro de 1979, e n.º 86.377, de 17 de setembro de 1981
e no uso das competências que lhe confere a Portaria n.º 292, de 23
de maio de 2007, resolve:
Art 1º - Dispensar o servidor Sérgio Antônio Gonçalves,
matrícula SIAPE n.º 6053134, dos encargos de ordenador de despesas
dos recursos alocados nas Unidades Gestoras 440005, 440078,
440079 e 440111.
Art. 2º - Subdelegar competência ao competência ao servidor
Jair Vieira Tannus Junior, CPF nº 221.767.301-78, para ordenar despesas dos recursos alocados nas Unidades Gestoras 440005, 440078,
440079 e 440111, nas ausências, afastamentos e impedimentos legais
ou regulamentares de Ricardo José Soavinski, Secretário de Recursos
Hídricos e Ambiente Urbano, matricula SIAPE n.º 6686192.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO JOSÉ SOAVINSKI

.

Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 340, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2016

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, Interino, no uso da competência
que lhe foi delegada pelo art. 1º do Decreto nº 3.456, de 10 de maio
de 2000, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto nº 201, de
26 de agosto de 1991, e com o que consta no processo nº
23510.018591/2016-92, resolve:
Art. 1º Autorizar o afastamento do servidor ITALO MODESTO DUTRA, matrícula SIAPE nº 1069415, ocupante do cargo de
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, do quadro de
pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Brasília-DF, para ocupar o posto de Chefe da Área de Educação, no
Fundo das Nações Unidas para a Infância do UNICEF - Brasil, pelo
período de 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias a contar da data de
publicação desta Portaria, com perda total da remuneração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 1º - Anular a nomeação do servidor EDUARDO SOBRAL DE SOUZA, CPF nº 013.284.371-40, para o Cargo 21: GEÓLOGO - Região Centro-Oeste, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP, efetivada pela Portaria SE/MP nº 1077,
de 29 de dezembro de 2015, publicada no DOU de 30 de dezembro
de 2015, no Concurso Público regulado pelo Edital nº 1- MP/ENAP,
de 12 de junho de 2015, publicado no DOU de 16 de junho de 2015,
para os cargos do quadro de pessoal do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão - MP, e da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, tendo em vista não ter sido considerado
apto pela banca de apuração no procedimento administrativo de verificação da condição declarada para concorrer às vagas destinadas a
negros, de acordo com o disposto no Edital nº 7 - MP/ENAP, de 14
de julho de 2016, publicado no DOU em 15 de julho de 2016, o qual
tornou público o resultado final do referido procedimento e no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1.220, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2016
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO,
no uso de suas atribuições e nos termos da Portaria GM/MP nº 456, de
17 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União - DOU,
de 18 de dezembro de 2014, com fundamento no Despacho Decisório
GM de 27 de outubro de 2016, publicado no Boletim de Pessoal e
Serviço nº 10.19, de 31 de outubro de 2016, e em face do que consta
no processo administrativo nº 03110.013062/2016-06, resolve:
Art. 1º - Anular a nomeação da servidora FERNANDA
PAIM GOMES, CPF nº 734.935.621-87, para o Cargo 8: Economista
- Região Centro-Oeste, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP, efetivada pela Portaria SE/MP nº 1077, de 29
de dezembro de 2015, publicada no DOU de 30 de dezembro de
2015, no Concurso Público regulado pelo Edital nº 1- MP/ENAP, de
12 de junho de 2015, publicado no DOU de 16 de junho de 2015,
para os cargos do quadro de pessoal do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão - MP, e da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, tendo em vista não ter sido considerada
apta pela banca de apuração no procedimento administrativo de verificação da condição declarada para concorrer às vagas destinadas a
negros, de acordo com o disposto no Edital nº 7 - MP/ENAP, de 14
de julho de 2016, publicado no DOU em 15 de julho de 2016, o qual
tornou público o resultado final do referido procedimento e no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 1º - Anular a nomeação do servidor ROMULO SILVA
CAMPOS, CPF nº 054.455.197-40, para o Cargo 19: ENGENHEIRO
- ÁREA 4 - Região Nordeste, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP, efetivada pela Portaria SE/MP nº 1077,
de 29 de dezembro de 2015, publicada no DOU de 30 de dezembro
de 2015, no Concurso Público regulado pelo Edital nº 1 - MP/ENAP,
de 12 de junho de 2015, publicado no DOU de 16 de junho de 2015,
para os cargos do quadro de pessoal do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão - MP, e da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, tendo em vista não ter sido considerado
apto pela banca de apuração no procedimento administrativo de verificação da condição declarada para concorrer às vagas destinadas a
negros, de acordo com o disposto no Edital nº 7 - MP/ENAP, de 14
de julho de 2016, publicado no DOU em 15 de julho de 2016, o qual
tornou público o resultado final do referido procedimento e no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR

ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR

PORTARIA Nº 1.222, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2016

PORTARIA Nº 1.225, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e nos termos da Portaria GM/MP nº
456, de 17 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da
União - DOU, de 18 de dezembro de 2014, com fundamento no
Despacho Decisório GM de 27 de outubro de 2016, publicado no
Boletim de Pessoal e Serviço nº 10.19, de 31 de outubro de 2016, e
em face do que consta no processo administrativo nº
03110.013059/2016-84, resolve:
Art. 1º - Anular a nomeação do servidor MARCOS ANTONIO DE MELO, CPF nº 116.944.238-24, para o Cargo 21: GEÓGRAFO - Região Centro-Oeste, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP, efetivada pela Portaria SE/MP nº 1077,
de 29 de dezembro de 2015, publicada no DOU de 30 de dezembro
de 2015, no Concurso Público regulado pelo Edital nº 1- MP/ENAP,
de 12 de junho de 2015, publicado no DOU de 16 de junho de 2015,
para os cargos do quadro de pessoal do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão - MP, e da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, tendo em vista não ter sido considerado
apto pela banca de apuração no procedimento administrativo de verificação da condição declarada para concorrer às vagas destinadas a
negros, de acordo com o disposto no Edital nº 7 - MP/ENAP, de 14
de julho de 2016, publicado no DOU em 15 de julho de 2016, o qual
tornou público o resultado final do referido procedimento e no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e nos termos da Portaria GM/MP nº
456, de 17 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da
União - DOU, de 18 de dezembro de 2014, com fundamento no
Despacho Decisório GM de 27 de outubro de 2016, publicado no
Boletim de Pessoal e Serviço nº 10.19, de 31 de outubro de 2016, e
em face do que consta no processo administrativo nº
04600.005093/2016-26, resolve:
Art. 1º - Anular a nomeação do servidor JEFERSON MARTINS DE CASTRO, CPF nº 020.565.491-66, para o Cargo 23: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS, da Escola Nacional de
Administração Pública - ENAP, efetivada pela Portaria SE/MP nº
1077, de 29 de dezembro de 2015, publicada no DOU de 30 de
dezembro de 2015, no Concurso Público regulado pelo Edital nº 1 MP/ENAP, de 12 de junho de 2015, publicado no DOU de 16 de
junho de 2015, para os cargos do quadro de pessoal do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP, e da Escola Nacional
de Administração Pública - ENAP, tendo em vista não ter sido considerado apto pela banca de apuração no procedimento administrativo
de verificação da condição declarada para concorrer às vagas destinadas a negros, de acordo com o disposto no Edital nº 7 MP/ENAP, de 14 de julho de 2016, publicado no DOU em 15 de
julho de 2016, o qual tornou público o resultado final do referido
procedimento e no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 12.990, de 9
de junho de 2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR
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PORTARIA Nº 1.223, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2016

PORTARIA Nº 1.226, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e nos termos da Portaria GM/MP nº
456, de 17 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da
União - DOU, de 18 de dezembro de 2014, com fundamento no
Despacho Decisório GM de 27 de outubro de 2016, publicado no
Boletim de Pessoal e Serviço nº 10.19, de 31 de outubro de 2016, e
em face do que consta no processo administrativo nº
03110.013058/2016-30, resolve:
Art. 1º - Anular a nomeação do servidor WILLIAM RAPHAEL BISPO CUNHA, CPF nº 001.767.661-46, para o Cargo 2:
ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - Região Centro-Oeste,
efetivada pela Portaria SE/MP nº 1077, de 29 de dezembro de 2015,
publicada no DOU de 30 de dezembro de 2015, no Concurso Público
regulado pelo Edital nº 1- MP/ENAP, de 12 de junho de 2015,
publicado no DOU de 16 de junho de 2015, para os cargos do quadro
de pessoal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
- MP, e da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, tendo
em vista não ter sido considerado apto pela banca de apuração no
procedimento administrativo de verificação da condição declarada
para concorrer às vagas destinadas a negros, de acordo com o disposto no Edital nº 7 - MP/ENAP, de 14 de julho de 2016, publicado
no DOU em 15 de julho de 2016, o qual tornou público o resultado
final do referido procedimento e no parágrafo único do art. 2º da Lei
nº 12.990, de 9 de junho de 2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e nos termos da Portaria GM/MP nº
456, de 17 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da
União - DOU, de 18 de dezembro de 2014, com fundamento no
Despacho Decisório GM de 27 de outubro de 2016, publicado no
Boletim de Pessoal e Serviço nº 10.19, de 31 de outubro de 2016, e
em face do que consta no processo administrativo nº
03110.013061/2016-53, resolve:
Art. 1º - Anular a nomeação da servidora JULIANA RODRIGUES TOLEDO COSTA, CPF nº 001.734.261-90, para o Cargo
2: ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - Região Centro-Oeste, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP,
efetivada pela Portaria SE/MP nº 1077, de 29 de dezembro de 2015,
publicada no DOU de 30 de dezembro de 2015, no Concurso Público
regulado pelo Edital nº 1 - MP/ENAP, de 12 de junho de 2015,
publicado no DOU de 16 de junho de 2015, para os cargos do quadro
de pessoal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
- MP, e da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, tendo
em vista não ter sido considerada apta pela banca de apuração no
procedimento administrativo de verificação da condição declarada
para concorrer às vagas destinadas a negros, de acordo com o disposto no Edital nº 7 - MP/ENAP, de 14 de julho de 2016, publicado
no DOU em 15 de julho de 2016, o qual tornou público o resultado
final do referido procedimento e no parágrafo único do art. 2º da Lei
nº 12.990, de 9 de junho de 2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 1.221, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2016

PORTARIA Nº 1.224, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2016

PORTARIA Nº 1.227, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2016

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e nos termos da Portaria GM/MP nº
456, de 17 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da
União - DOU, de 18 de dezembro de 2014, com fundamento no
Despacho Decisório GM de 27 de outubro de 2016, publicado no
Boletim de Pessoal e Serviço nº 10.19, de 31 de outubro de 2016, e
em face do que consta no processo administrativo nº
03110.013060/2016-17, resolve:

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e nos termos da Portaria GM/MP nº
456, de 17 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da
União - DOU, de 18 de dezembro de 2014, com fundamento no
Despacho Decisório GM de 27 de outubro de 2016, publicado no
Boletim de Pessoal e Serviço nº 10.19, de 31 de outubro de 2016, e
em face do que consta no processo administrativo nº
03110.013063/2016-42, resolve:

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e nos termos da Portaria GM/MP nº
456, de 17 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da
União - DOU, de 18 de dezembro de 2014, com fundamento no
Despacho Decisório GM de 27 de outubro de 2016, publicado no
Boletim de Pessoal e Serviço nº 10.19, de 31 de outubro de 2016, e
em face do que consta no processo administrativo nº
04600.000202/2016-19, resolve:
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