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Conceder aposentadoria voluntária a ZENAIDE PIMENTEL
BARBOSA, matrícula SIAPE 270927, ocupante do cargo de Pro-
curadora Federal, Categoria Especial, código da vaga 208739, com
fundamento no art. 3º, incisos I, II e III, parágrafo único, da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, combinado com o § 18
do art. 40 da Constituição Federal, com proventos integrais e pa-
ridade, correspondentes ao subsídio do cargo efetivo, de acordo com
a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, declarando, em de-
corrência, a vacância do cargo.

FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA

PORTARIA Nº 836, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013

O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA AD-
VOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo Advogado-Geral da União, nos termos da Portaria nº
1663 - AGU, de 2 de dezembro de 2009, e considerando o que consta
do Processo nº 00404.009271/2013-19, resolve

Conceder, em virtude do falecimento do servidor JURAN-
DYR DO CARMO FALAVINHA SOUZA, matrícula SIAPE
1082542, aposentado no cargo de Procurador Federal, Categoria Es-
pecial, a contar de 12 de setembro de 2013, data do óbito, pensão
vitalícia à VANIA CARRASCO FALAVINHA SOUZA, cônjuge, no
valor correspondente aos proventos do ex-servidor, com fundamento
no art. 40, § 7º, inciso I, e § 18, e no art. 37, inciso XI da Constituição
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19
de dezembro de 2003, combinado com os artigos 2º, inciso I, e 5º da
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, e artigos 216, § 1º, 217, inciso
I, alínea "a", e 218 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PORTARIA Nº 2.135, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLA-
DORIA-GERAL DA UNIÃO - Interino, no exercício das atribuições
que lhe confere o inciso I do parágrafo único do art. 87 da Cons-
tituição, e tendo em conta o disposto no Decreto nº 8.109, de 17 de
setembro de 2013, resolve:

Art. 1º Ficam revogadas a Portaria nº 670, de 13 de setembro
de 2006, e a Portaria nº 1.650, de 10 de outubro de 2008, do Ministro
de Estado do Controle e da Transparência.

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

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR

RETIFICAÇÃO

No Despacho de 23 de outubro de 2013, que autorizou o
afastamento do País dos servidores HENRIQUE APARECIDO DA
ROCHA e LUCIANO TRINDADE ALTOÉ, publicado na edição do
Diário Oficial da União nº 207, de 24 de outubro de 2013, Seção 2,
página 2, onde se lê: "... Analista de Finanças e Controle" , leia-se :
"... Assistente".

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA

ECONÔMICA APLICADA

PORTARIA Nº 228, DE 29 DE OUTUBRO DE 2013

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA ECO-
NÔMICA APLICADA - IPEA, no uso de suas atribuições, e tendo
em vista o disposto na Portaria nº 6, de 5 de agosto de 2008, do
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos,
publicada no DOU de 6 de agosto de 2008, resolve:

Dispensar o servidor RICARDO VASCONCELOS BORGES
SOVERAL TORRES, Matrícula SIAPE nº 1493022, da Função Gra-
tificada de Chefe, código FG 3, do Gabinete /Presidência - GABIN.

MARCELO CORTES NERI

PORTARIA Nº 229, DE 29 DE OUTUBRO DE 2013

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA ECO-
NÔMICAAPLICADA - IPEA, no uso de suas atribuições contidas
no art. 17 do Anexo I do Decreto n.º 7.142, de 29 de março de 2010,e
tendo em vista o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, resolve:

Art. 1º Alterar a redação do artigo 1º da Portaria nº 137, de
15 de maio de 2012.

Art. 2º O Artigo 1º da Portaria nº 137, de 2012, passam a ter
a seguinte redação:

..................................................................................................

Art 1º Designar o servidor ANTONIO SEMERARO RITO
CARDOSO para exercer as atribuições a que se refere o artigo 40
da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à
Informação - LAI, no âmbito da Ipea, ficando dispensado das
atribuições o servidor José Sebastião Chaves dos Santos, Auditor
Interno do IPEA.
...................................................................................................

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

MARCELO CORTES NERI

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL

PORTARIAS DE 30 DE OUTUBRO DE 2013

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA
DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:

Nº 204 - DISPENSAR,

JULIANO ALCÂNTARA NOMAN do encargo de substituto eventual
de Secretário-Executivo da Secretaria de Aviação Civil da Presidência
da República.

Nº 205 - DESIGNAR,

ROGÉRIO TEIXEIRA COIMBRA, para exercer o encargo de subs-
tituto eventual de Secretário-Executivo da Secretaria de Aviação Civil
da Presidência da República, durante os afastamentos e impedimentos
legais ou regulamentares e na vacância do cargo do titular.

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETA-
RIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,
no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 55 da
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no art. 168, parágrafo único, da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o que consta dos autos do
Processo Administrativo nº 00055.001637/2013-19, e com fundamen-
to na Nota Técnica (BVCK) nº 56/2013/COREG/CISET/SG-PR, no
Parecer nº 186/2013/ASJUR/SAC-PR/AGU e na Nota nº 59/2013/AS-
JUR/SAC-PR/AGU, acostados, respectivamente, às fls. 89 a 97v, 100
a 120 e 123 a 129 dos autos do referido processo, resolve:

Nº 206 - Art. 1º Convalidar a decisão contida na Portaria SAC-PR nº
30, de 21 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União
de 22 de fevereiro de 2013 (fl. 4), para, deixando de acolher o
Relatório Final da Comissão Processante, absolver o servidor GUI-
LHERME TAVARES MAFRA, também, em relação aos ilícitos pre-
vistos nos arts. 116, inciso III, 117, incisos I, XV e XVIII, e 132,
inciso III, VI e X, todos da Lei nº 8.112, de 1990.

Art. 2º Declarar extinta a punibilidade do citado servidor em
relação ao descumprimento do dever previsto no art. 116, inciso X, da
Lei nº 8.112, de 1990, devido à incidência da prescrição prevista no
art. 142, inciso III, da referida Lei.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

W. MOREIRA FRANCO

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
A E R O P O RT U Á R I A

DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 30 de outubro de 2013

O PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE IN-
FRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, no uso da
competência que lhe foi delegada pela Portaria nº. 913, de 21 de
setembro de 2004, e nos termos do Decreto nº. 1387, de 7 de fe-
vereiro de 1995, modificados pelos Decretos nº.s 2349, de 15 de
outubro de 1997, e 3025, de 12 de abril de 1999, autoriza o afas-
tamento do País do empregado Renato Pires de Lacerda Abreu -
Gerente de Relacionamento com a Indústria, no período de 1º a 6 de
novembro de 2013, incluindo trânsito, com ônus para a INFRAERO,
para participar da 22nd ACI-LAC Assembly, Conference and Exhi-
bition, a serem realizadas em Montevidéu, Uruguai.

ANTONIO GUSTAVO MATOS DO VALE

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA

PORTARIA No- 103, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA
DA MICRO E PEQUENA EMPRESA DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I
e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em
vista o disposto nos arts. 11 e 12 do Decreto-lei no 200, de 25 de
fevereiro de 1967, regulamentado pelo Decreto no 83.937, de 06 de
setembro de 1979, e considerando o estabelecido no Decreto no 8.001,
de 10 de maio de 2013, resolve:

Art. 1o Delegar atribuições de Ouvidor à servidora INÚBIA
DE AGUIAR BEZERRA, matrícula SIAPE no0842632para, obser-
vadas a legislação aplicável e as normas em vigor e sem prejuízo do
cargo comissionado que atualmente ocupa:

I - receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões,
elogios, informações, denúncias e representações;

II - responder ao interessado acerca das manifestações apre-
sentadas;

III - acompanhar as providências adotadas até a obtenção da
solução que o caso requer;

IV - sugerir a adoção de medidas visando ao aperfeiçoa-
mento na prestação do serviço público;

V - organizar e interpretar as informações colhidas das áreas
técnicas sobre assuntos de sua competência;

VI - estimular ações de democracia participativa;

VII - apoiar as ações de transparência, tanto na modalidade
ativa quanto na passiva;

VIII - requisitar junto às Unidades desta Secretaria, as in-
formações necessárias ao atendimento das competências delegadas
nesta Portaria; e

IX - praticar outras atribuições que lhe forem cometidas.

Art. 2o Delegar atribuições de assessoria de assuntos parla-
mentares ao servidor MARCOS RUI DA SILVA LIMA, matrícula SIA-
PE no1899158,para, observadas a legislação aplicável e as normas em
vigor e sem prejuízo do cargo comissionado que atualmente ocupa:

I - planejar, coordenar, orientar e acompanhar aexecução das
atividades, de interesse da Secretaria, relacionadas à ação parlamen-
tar, ao processo legislativo e à conjuntura política junto ao Congresso
Nacional;

II - representar a Secretaria perante o Congresso Nacional, a
Subchefia para Assuntos Parlamentares da Presidência da República e
as Assessorias Parlamentares dos órgãos da Administração Federal,
Estadual e Municipal;

III - assistir o Ministro de Estado e as demais autoridades da
Secretaria, quando em missões junto ao Congresso Nacional;

IV - exercer as funções de relações públicas junto aos congres-
sistas e aos órgãos técnicos e administrativos do Congresso Nacional.

Art. 3o Delegar atribuições de cerimonial à servidora CLÁU-
DIA DE ALMEIDA GOMES, matrícula SIAPE no1299802,para, ob-
servadas a legislação aplicável e as normas em vigor e sem prejuízo
do cargo comissionado que atualmente ocupa:

I - receber, registrar e marcar os compromissos do Ministro;

II - preparar e distribuir a agenda diária do Ministro;

III - preparar as agendas de viagens nacionais e interna-
cionais do Ministro;

IV - providenciar os arranjos logísticos para a realização de
viagens, eventos e reuniões;

V - providenciar os documentos necessários para as viagens
nacionais e internacionais do Ministro e de seus acompanhantes em
caráter oficial;

VI - receber as autoridades visitantes;

VII - elaborar e atualizar o cronograma de eventos com a
participação do Ministro;

VIII - acompanhar o Ministro nas suas representações ofi-
ciais e sociais, zelando pela observância das normas do cerimonial
público;e

IX - elaborar e expedir convites de eventos realizados pela
Secretaria ou realizados em parceria com outros órgãos públicos ou
iniciativa privada.

Art. 4o Delegar atribuições de assessoria de comunicação
social ao servidor WILSON TEIXEIRA SOARES, matrícula SIAPE
no0447291, para, observadas a legislação aplicável e as normas em
vigor e sem prejuízo do cargo comissionado que atualmente ocupa:

I - assessorar o Ministro de Estado e demais autoridades da
Secretaria nas ações gerais de comunicação social, interna e externa,
incluídas as atividades de imprensa, publicidade, mídia eletrônica e
relações públicas, excetuando-se, nesse último caso, as atribuições já
designadas à assessoria parlamentar;

II - elaborar programas e projetos de comunicação social em
consonância com as diretrizes da Secretaria; e

III - planejar, coordenar e manter o conteúdo de eventuais
páginas eletrônicas e redes sociais da Secretaria da Micro e Pequena
Empresa.

Art. 5o Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

GUILHERME AFIF DOMINGOS
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