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Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

.

GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA No- 108, DE 27 DE MARÇO DE 2012

A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO 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 Alterar o prazo previsto no art. 4º da Portaria GM/MP
nº 600, de 27 de dezembro de 2011, de "até três meses" para "até
quatro meses" para publicação do edital de abertura de concurso
público referente ao quadro de pessoal efetivo da Agência Nacional
de Telecomunicações - ANATEL.

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

MIRIAM BELCHIOR

PORTARIA No- 109, DE 27 DE MARÇO DE 2012

A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições estabelecidas nos
arts. 1o e 5o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, e no art. 4o

do Decreto no 5.115, de 24 de junho de 2004, e considerando as
informações constantes dos processos relacionados no Anexo Único
desta Portaria e do item 5 do Despacho no 1.499/2009 do Consultor-
Geral da União, que indica que "nenhum órgão da administração
pública federal tem o poder de rever decisões de mérito da Comissão
Especial Interministerial", resolve:

Art. 1º Deferir o retorno ao serviço no quadro de pessoal da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, dos empregados
constantes do Anexo Único desta Portaria, sob regime celetista (De-
creto-Lei nº 5.452/1943).

Art. 2º Cabe à CBTU notificar, no prazo de trinta dias, os
empregados para se apresentarem ao serviço, conforme determina o
§1o do art. 4o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007.

Art. 3º Os empregados deverão se apresentar à CBTU no
prazo de trinta dias, contados da notificação a que se refere o artigo
a n t e r i o r.

Parágrafo único. A não apresentação do empregado no prazo
mencionado no caput implicará renúncia ao direito de retornar ao
serviço.

Art. 4º Os efeitos financeiros do retorno ao serviço dar-se-ão
a partir do exercício do empregado na CBTU.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

MIRIAM BELCHIOR

ANEXO ÚNICO

CPF Nome Processo nº
300.041.957-87 GILSON ALVES DA CRUZ 04599.504952/2004-16
584.869.506-78 VALQUIRIA PEREIRA DE OLIVEIRA 04599.504868/2004-94

PORTARIA No- 110, DE 27 DE MARÇO DE 2012

A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições estabelecidas nos
arts. 1o e 5o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, e no art. 4o

do Decreto no 5.115, de 24 de junho de 2004, bem como con-
siderando as informações constantes dos processos relacionados no
Anexo Único desta Portaria, e o disposto no Parecer CGU/AGU No

01/2007 - RVJ, aprovado pelo Presidente da República, no Diário
Oficial da União de 31 de dezembro de 2007, Seção 1, Página 4, em
especial nos seus parágrafos 273, 274, 284 e 301, e no art. 4o-A,
inciso IV, do Decreto no 5.115, de 24 de junho de 2004 e do item 5
no Despacho nº 1.499/2009 do Consultor-Geral da União, que indica
que "nenhum órgão da administração pública federal tem o poder de
rever decisões de mérito da Comissão Especial Interministerial", re-
solve:

Art. 1º Deferir o retorno ao serviço, no quadro de pessoal da
Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, dos empregados constantes
do Anexo Único desta Portaria, oriundos da extinta PETROFLEX
Indústria e Comércio S/A, sob regime celetista (Decreto-Lei nº
5.452/1943).

Art. 2º Cabe à PETROBRAS notificar, no prazo de trinta
dias, os empregados para se apresentarem ao serviço, conforme de-
termina o § 1o do art. 4o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de
2007.

Art. 3º Os empregados deverão se apresentar à PETRO-
BRAS no prazo de trinta dias, contados da notificação a que se refere
o artigo anterior.

Parágrafo único. A não apresentação do empregado no prazo
mencionado no caput implicará renúncia ao direito de retornar ao
serviço.

Art. 4º Os efeitos financeiros do retorno ao serviço dar-se-ão
a partir do exercício do empregado na PETROBRAS.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

MIRIAM BELCHIOR

ANEXO ÚNICO

CPF Nome Processo nº
400.340.030-53 CATIA SEVERO CASTELO BRANCO 04500.014091/2010-61
072.647.307-35 CLAUDIO BEZERRA CAVALCANTE 04500.005801/2010-61
244.708.051-49 DÉCIO LIMA TEIXEIRA 04500.005804/2010-03
349.541.207-72 DELIO LEIRA DOS SANTOS 48000.000255/2009-45
709.528.177-72 ERALDO DA COSTA BARROS 04500.005805/2010-40
520.425.377-72 IZAC MARTINS DA SILVA 03000.004087/2009-29
230.821.517-87 JOÃO LUIZ SANTOS 04500.005810/2010-52
013.098.767-03 JONILSON DE SOUZA XAVIER 03000.004096/2009-10
279.953.057-53 JOSE MAURO MACHADO FONSECA 03000.004478/2009-43

PORTARIA No- 111, DE 27 DE MARÇO DE 2012

A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições estabelecidas nos
arts. 1o e 5o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, e no art. 4o

do Decreto no 5.115, de 24 de junho de 2004, e considerando as
informações constantes dos processos relacionados no Anexo Único
desta Portaria e do item 5 do Despacho no 1.499/2009 do Consultor-
Geral da União, que indica que "nenhum órgão da administração
pública federal tem o poder de rever decisões de mérito da Comissão
Especial Interministerial", resolve:

Art. 1º Deferir o retorno ao serviço no quadro de pessoal da
Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, dos empregados constantes do
Anexo Único desta Portaria, sob regime celetista (Decreto-Lei nº
5.452/1943).

Art. 2º Cabe à FIOCRUZ notificar, no prazo de trinta dias,
os empregados para se apresentarem ao serviço, conforme determina
o §1o do art. 4o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007.

Art. 3º Os empregados deverão se apresentar à FIOCRUZ no
prazo de trinta dias, contados da notificação a que se refere o artigo
a n t e r i o r.

Parágrafo único. A não apresentação do empregado no prazo
mencionado no caput implicará renúncia ao direito de retornar ao
serviço.

Art. 4º Os efeitos financeiros do retorno ao serviço dar-se-ão
a partir do exercício do empregado na FIOCRUZ.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

MIRIAM BELCHIOR

ANEXO ÚNICO

CPF Nome Processo nº
812.372.277-04 JORGE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA 04599.502447/2004-29
089.816.067-73 MARISE ARRUDA CHAFIM 04599.517506/2004-63
839.399.897-20 VERA LUCIA MOURA DA SILVA 04599.502444/2004-95

PORTARIA No- 112, DE 27 DE MARÇO DE 2012

A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições estabelecidas nos
arts. 1o e 5o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, e no art. 4o

do Decreto no 5.115, de 24 de junho de 2004, e considerando as
informações constantes dos processos relacionados no Anexo Único
desta Portaria e do item 5 no Despacho nº 1.499/2009 do Consultor-
Geral da União, que indica que "nenhum órgão da administração
pública federal tem o poder de rever decisões de mérito da Comissão
Especial Interministerial", resolve:

Art. 1º Deferir o retorno ao serviço, dos empregados cons-
tantes do Anexo Único desta Portaria, oriundos da Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, para compor quadro
especial em extinção da INFRAERO, sob regime celetista (Decreto-
Lei nº 5.452/1943).

Art. 2º Cabe à INFRAERO notificar, no prazo de trinta dias,
os empregados para se apresentarem ao serviço, conforme determina
o § 1o do art. 4o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007.

Art. 3º Os empregados deverão se apresentar à INFRAERO
no prazo de trinta dias, contados da notificação a que se refere o
artigo anterior.

Parágrafo único. A não apresentação do empregado no prazo
mencionado no caput implicará renúncia ao direito de retornar ao
serviço.

Art. 4º Os efeitos financeiros do retorno ao serviço dar-se-ão
a partir do exercício do empregado na INFRAERO.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

MIRIAM BELCHIOR

ANEXO ÚNICO

CPF Nome Processo nº
545.218.906-87 MAURO MENDONCA PINTO 04599.503422/2004-42
351.956.221-91 YVANA VIEGAS SARAIVA 04500.007549/2009-91

PORTARIA No- 113, DE 27 DE MARÇO DE 2012

A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições estabelecidas nos
arts. 1o e 5o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, e no art. 4o

do Decreto no 5.115, de 24 de junho de 2004, bem como con-
siderando as informações constantes dos processos relacionados no
Anexo Único desta Portaria e do item 5 no Despacho nº 1.499/2009
do Consultor-Geral da União, que indica que "nenhum órgão da
administração pública federal tem o poder de rever decisões de mérito
da Comissão Especial Interministerial", resolve:

Art. 1º Deferir o retorno ao serviço do empregado constante
do Anexo Único desta Portaria, oriundo do Ministério das Comu-
nicações, para compor quadro especial em extinção do Ministério das
Comunicações, sob regime celetista (Decreto-Lei nº 5.452/1943).

Art. 2º Cabe ao Ministério das Comunicações notificar, no
prazo de trinta dias, o empregado para se apresentar ao serviço,
conforme determina o § 1o do art. 4o do Decreto no 6.077, de 10 de
abril de 2007.

Art. 3º O empregado deverá se apresentar ao Ministério das
Comunicações no prazo de trinta dias, contados da notificação a que
se refere o artigo anterior.

Parágrafo único. A não apresentação do empregado no prazo
mencionado no caput implicará renúncia ao direito de retornar ao
serviço.

Art. 4º Os efeitos financeiros do retorno ao serviço dar-se-ão
a partir do exercício do empregado no Ministério das Comunica-
ções.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

MIRIAM BELCHIOR

ANEXO ÚNICO

CPF Nome Processo nº
031.126.338-06 OSNY DE APARECIDA PEIXOTO JUNIOR 46040.027638/93-40

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 3, DE 27 DE MARÇO DE 2012

Dispõe sobre as condições a serem obser-
vados pelas empresas públicas e sociedades
de economia mista para a adesão ao Sis-
tema de Administração dos Recursos de
Tecnologia da Informação - SISP, nos ter-
mos do art. 1º, parágrafo único, do Decreto
nº 7.579, de 11 de outubro de 2011.

O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇA-
MENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o
Decreto nº 7.675, de 20 de janeiro de 2012, e tendo em vista o
disposto nos arts. 1º, parágrafo único, e 9° do Decreto nº 7.579, de 11
de outubro de 2011, resolve:

Capítulo I
DAS DEFINIÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Instrução Normativa define as condições a serem

observadas pelas empresas públicas e sociedades de economia mista
para a adesão ao Sistema de Administração dos Recursos de Tec-
nologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, são adotadas
as seguintes definições:

I - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SISP: sistema que pro-
move a integração do planejamento, da coordenação, da organização,
da operação, do controle e da supervisão dos recursos de tecnologia
da informação - TI dos órgãos e entidades da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional, em articulação com os de-
mais sistemas utilizados direta ou indiretamente na gestão da in-
formação pública federal;

II - ÓRGÃO CENTRAL DO SISP: Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão - SLT/MP, que possui a competência de orientar e ad-
ministrar os processos de planejamento estratégico, de coordenação
geral e de normalização relativos aos recursos de tecnologia da in-
formação abrangidos pelo SISP;

III - ÓRGÃOS SETORIAIS DO SISP: unidades de admi-
nistração dos recursos de tecnologia da informação dos Ministérios e
dos órgãos da Presidência da República, com a atribuição de co-
ordenar, planejar, articular e controlar as ações relativas aos recursos
de tecnologia da informação, no âmbito dos seus respectivos ór-
gãos;

IV - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DO SISP: Comis-
são presidida por representante do Órgão Central e formada pelos
representantes dos Órgãos Setoriais que participa da elaboração e
implementação das políticas, diretrizes e normas gerais relativas à
gestão dos recursos do SISP e ao processo de compras do Governo na
área de tecnologia da informação;

V - ÓRGÃOS SECCIONAIS DO SISP: unidades de ad-
ministração dos recursos de tecnologia da informação das autarquias
e fundações, que possuem a atribuição de cumprir e fazer cumprir,
por meio de políticas, diretrizes, normas e projetos seccionais, as
políticas, diretrizes e normas emanadas do Órgão Setorial do SISP a
que estão vinculados;

VI - ÓRGÃOS CORRELATOS DO SISP: unidades des-
concentradas e formalmente constituídas de administração dos re-
cursos de tecnologia da informação nos Órgãos Setoriais e Seccio-
nais, que possuem a competência de subsidiar a unidade de tecnologia
da informação de seu respectivo Órgão Setorial ou Seccional no
cumprimento das políticas, diretrizes e normas gerais relativas ao
SISP;
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