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II - à declaração do respectivo ordenador de despesa, quanto à adequação orçamentária e

Art. 4º A celebração do contrato ficará condicionada à comprovação de atendimento, pelo
cessionário, dos requisitos e condições constantes do processo referido, bem como outros decorrentes da
legislação em vigor.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

financeira da nova despesa com a lei orçamentária anual e sua compatibilidade com a lei de diretrizes
orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.
Art. 3º A responsabilidade pela realização do concurso público para o cargo relacionado no art.

PAULO BERNARDO SILVA

1º será do Subsecretário-Geral do Serviço Exterior do Ministério das Relações Exteriores.
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PORTARIA Nº 411, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência prevista no art. 2º do Decreto nº 4.175, de
27 de março de 2002, resolve:
Art. 1ºAutorizar a realização de concurso público para 83 cargos de Analista Ambiental do
Quadro de Pessoal do Ministério do Meio Ambiente - MMA.
§ 1º O provimento dos cargos deverá ocorrer no exercício de 2008.
Art. 2ºA realização do concurso público e o conseqüente provimento dos cargos nas quantidades
previstas no art. 1º estão condicionados:
I - à existência de vagas na data de publicação do edital de abertura de inscrições para o
concurso; e
II - à declaração do respectivo ordenador de despesa, quando do provimento dos referidos
cargos, sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a lei orçamentária anual e sua
compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem
utilizados.
Art. 3º A responsabilidade pela realização do concurso público para os cargos relacionados no
art. 1º será do Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente.
Art. 4º As normas específicas relativas ao respectivo concurso público serão baixadas pela
autoridade mencionada no art. 3º, mediante a publicação de editais, portarias ou qualquer outro instrumento legal.
Art. 5º O prazo para publicação de edital de abertura para realização do concurso público será
de seis meses contado a partir da publicação desta Portaria.
Art. 6º O MMA tomará as providências cabíveis para assegurar a ampla divulgação do certame.
Art. 7o O não cumprimento das disposições contidas na Portaria MP nº 450, de 6 de novembro
de 2002, implicará o cancelamento desta autorização, bem como a suspensão do certame em qualquer
fase em que se encontre.
Art. 8ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO BERNARDO SILVA

Art. 4º As normas específicas relativas ao respectivo concurso público serão baixadas pela
autoridade mencionada no art. 3º, a quem caberá baixar as respectivas normas, mediante a publicação de
editais, portarias ou outro ato administrativo.
Art. 5º O prazo para publicação de edital de abertura para realização do concurso público será
de seis meses contados da publicação desta Portaria.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO BERNARDO SILVA

SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL
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PORTARIA Nº 59, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, Substituto, tendo em vista a autorização
constante do art. 62, inciso III, da Lei no 11.439, de 29 de dezembro de 2006, e
Considerando a necessidade de viabilizar, aos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, do Centro-Oeste e do Nordeste, o financiamento a setores produtivos com recursos provenientes
da atualização monetária sobre o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados
arrecadados no período de 2006 a 2007, por conta do parcelamento de débitos junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro
Social, denominado Parcelamento Excepcional - PAEX, de que trata a Medida Provisória no 303, de 29
de junho de 2006, resolve:
Art. 1o Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes
da Lei no 11.451, de 7 de fevereiro de 2007.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLAUDIANO MANOEL DE ALBUQUERQUE
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PORTARIA Nº 412, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência prevista no art. 2º do Decreto nº 4.175, de
27 de março de 2002, resolve:
Art. 1º Autorizar, nos termos do § 3º do art. 1º do Decreto nº 4.175, de 27 de março de 2002,
a nomeação de candidatos aprovados e não convocados nos concursos públicos realizados pela Fundação
Oswaldo Cruz, autorizados pela Portaria MP nº 14, publicada no Diário Oficial da União de 16 de
janeiro de 2006, nos seguintes quantitativos:
Carreira de Ciência e Tecnologia do Quadro de Pessoal da FIOCRUZ
Cargo
Quantidade
Tecnologista
11
Analista em Ciência e Tecnologia
4
Técnico
90
Pesquisador
29
Total
134

ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53901 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE - FNO

ANEXO I

MODIFICACAO FONTES RECURSOS

PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

FUNC

PROGRAMATICA

M
O
D

I F
U T VALOR
E

0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO

200.000

OPERACOES ESPECIAIS

28 846 0902 0534
28 846 0902 0534 0010

Parágrafo único. O ingresso dos candidatos ocorrerá a partir de novembro de 2007.
Art. 2º O provimento dos cargos nos quantitativos previstos no art. 1º está condicionado:
I - à existência de vagas na data da nomeação; e
II - à declaração do respectivo ordenador de despesa, quando do provimento dos referidos
cargos, sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a lei orçamentária anual e sua
compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem
utilizados.
Art. 3º A responsabilidade pela verificação prévia das condições para nomeação dos candidatos
a que se refere o art. 1º será do Presidente da Fundação Oswaldo Cruz.
Art. 4º As normas específicas relativas ao provimento dos cargos serão baixadas pela autoridade
mencionada no art. 3º, mediante a publicação de editais, portarias ou qualquer outro instrumento
legal.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS
DA REGIAO NORTE
FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS
DA REGIAO NORTE - NA REGIAO NORTE

200.000
200.000
F 5 0

90

0 300200.000

200.000

TOTAL - FISCAL

0

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL GERAL
200.000

ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53902 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE - FCO

ANEXO I

MODIFICACAO FONTES RECURSOS

PROGRAMA DE TRABALHO (ACRESCIMO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

PAULO BERNARDO SILVA
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PORTARIA Nº 413, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência prevista no art. 2º do Decreto nº 4.175, de
27 de março de 2002, resolve:
Art. 1º Autorizar a realização de concurso público e o provimento de cem cargos de Assistente
de Chancelaria, do Quadro de Pessoal do Ministério das Relações Exteriores - MRE.
Parágrafo único. A nomeação dos candidatos aprovados deverá ocorrer a partir de dezembro de
2007.
Art. 2º A realização do concurso público e o conseqüente provimento dos cargos nas quantidades previstas no art. 1º estão condicionados:
I - à existência de vagas na data de publicação do edital de abertura de inscrições para o
concurso; e

FUNC

PROGRAMATICA

PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO

0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO

E G R
S N P
F D

M
O
D

I
U

F
T
E

VALOR

200.000

OPERACOES ESPECIAIS

28 846 0902 0029

FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS
DA REGIAO CENTRO-OESTE

200.000

