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ANEXO III

Número de delegados para a Etapa Nacional

UF População Sociedade ci-
vil

Empresários Governos Comunidades
tradicionais e

povos indígenas

Total de De-
legados à IV

CNMA
SP 41.589.892 28 21 14 07 70
MG 19.728.252 24 18 12 06 60
RJ 1 6 . 11 2 . 6 3 7 24 18 12 06 60
BA 14.097.333 24 18 12 06 60
RS 10.732.770 20 15 10 05 50
PR 10.512.151 20 15 10 05 50
PE 8.864.803 20 15 10 05 50
CE 8.530.058 20 15 10 05 50
PA 7.688.531 16 12 08 04 40
MA 6.645.665 16 12 08 04 40
SC 6.316.906 16 12 08 04 40
GO 6.080.588 16 12 08 04 40
PB 3.791.200 12 09 06 03 30
ES 3.547.013 12 09 06 03 30
AM 3.538.359 12 09 06 03 30
RN 3.198.572 12 09 06 03 30
AL 3.143.338 12 09 06 03 30
PI 3.140.213 12 09 06 03 30

MT 3.075.862 12 09 06 03 30
DF 2.609.997 12 09 06 03 30
MS 2.477.504 12 09 06 03 30
SE 2.089.783 12 09 06 03 30
RO 1.576.423 12 09 06 03 30
TO 1.400.813 12 09 06 03 30
AC 746.375 12 09 06 03 30
AP 684.301 12 09 06 03 30
RR 460.157 12 09 06 03 30

To t a l 424 318 212 106 1060

a) até quatro milhões de habitantes - até 30 delegados;
b) de quatro a oito milhões de habitantes - até 40 delegados;
c) de oito a onze milhões de habitantes - até 50 delegados;
d) de onze a vinte milhões de habitantes - até 60 delegados
e) acima de vinte milhões de habitantes - até 70 delegados.

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE

PORTARIA No- 194, DE 28 DE MAIO DE 2013

Dispõe sobre o Plano de Ação Nacional
para Conservação da Herpetofauna Insular
Ameaçada de Extinção - PAN Herpetofau-
na Insular, estabelecendo seu objetivo, me-
tas, prazo, abrangência, formas de imple-
mentação e supervisão, em substituição à
Portaria ICMBio nº 94, de 27 de agosto de
2010.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO
MENDES no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 21,
I, do Decreto nº 7.515, de 8 de julho de 2011, que aprovou a Es-
trutura Regimental do Instituto Chico Mendes e pela Portaria nº 304,
de 28 de março de 2012, da Ministra de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, publicada no Diário Oficial da União de
29 de março de 2012,

Considerando a Instrução Normativa MMA nº 3, de 27 de
maio de 2003, que reconhece como espécies da fauna brasileira amea-
çadas de extinção aquelas constantes de sua lista anexa.

Considerando a Resolução MMA-CONABIO nº 03, de 21 de
dezembro de 2006, que estabelece metas para reduzir a perda de
biodiversidade de espécies e ecossistemas, em conformidade com as
metas estabelecidas no Plano Estratégico da Convenção sobre Di-
versidade Biológica.

Considerando a Portaria Conjunta MMA/ICM nº 316, de 09
de setembro de 2009, que estabelece os planos de ação como ins-
trumentos de implementação da Política Nacional da Biodiversidade.

Considerando a Portaria ICMBio nº 78, de 03 de setembro
de 2009, que cria os centros nacionais de pesquisa e conservação do
Instituto Chico Mendes e lhes confere atribuição.

Considerando o disposto na Portaria ICMBio nº 94, de 27 de
agosto de 2010, que institui o Plano de Ação Nacional para Con-
servação da Herpetofauna Insular Ameaçada de Extinção - PAN Her-
petofauna Insular; e

Considerando a necessidade de adequação dos planos de
ação nacionais para conservação de espécies ameaçadas de extinção à
Instrução Normativa ICMBio nº 25, de 12 de abril de 2012, e as
proposições apresentadas no Processo nº 02070.003688/2009-28, re-
solve:

Art. 1º Aprovar o Plano de Ação Nacional para Conservação
da Herpetofauna Insular Ameaçada de Extinção - PAN Herpetofauna
I n s u l a r.

Art. 2º O PAN Herpetofauna Insular tem como objetivo geral
"Estabelecer medidas para a proteção e recuperação do ambiente e
das espécies de répteis e anfíbios ameaçados de extinção, com ênfase
nas espécies endêmicas das ilhas marinhas do Arquipélago dos Al-
catrazes e Ilha da Queimada Grande, visando reverter os processos de
ameaças".

§ 1º O PAN Herpetofauna Insular contempla três espécies de
serpentes (Bothrops alcatraz, Bothrops insularis e Dipsas albifrons
cavalheiroi) e uma de anfíbio (Scinax alcatraz) ameaçadas de extinção
e abrange ilhas marinhas localizadas no litoral do Estado de São
Paulo, compreendendo a Área de Relevante Interesse Ecológico Ilhas
da Queimada Pequena e Queimada Grande, a Estação Ecológica Tu-
pinambás e as Ilhas do Arquipélago dos Alcatrazes.

§ 2º Para atingir seu objetivo geral o PAN Herpetofauna
Insular, com prazo de vigência até dezembro de 2015 e com su-
pervisão e monitoria anual, possui os seguintes objetivos especí-
ficos:

I - Reduzir significativamente a remoção ilegal de espécimes
de anfíbios e répteis nas Ilhas da Queimada Grande e dos Alca-
trazes.

II - Buscar a recategorização de unidades de conservação e
ampliação dos seus limites.

III - Buscar a criação de unidades de conservação, incluindo
parte terrestre da Ilha dos Alcatrazes e demais formações do ar-
quipélago.

IV - Buscar a implantação de unidades de conservação.
V - Reduzir o risco de introdução de doenças nas unidades

de conservação e na Ilha dos Alcatrazes.
VI - Realizar estudos detalhados sobre ecologia de popu-

lações de anfíbios, répteis e suas presas.
VII - Monitorar as populações de anfíbios, répteis, recursos

naturais associados e clima.
VIII - Estabelecer população ex situ geneticamente viável e

saudável das espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção de répteis
terrestres das Ilhas dos Alcatrazes e da Ilha da Queimada Grande.

IX- Estabelecer população ex situ geneticamente viável e
saudável das espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção de an-
fíbios das Ilhas da Queimada Grande e dos Alcatrazes.

X - Implantar o projeto de recuperação de áreas degradadas.
XI - Elaborar e implantar programa de informação e edu-

cação ambiental.
XII - Implementar o Termo de compromisso (711000/2008-

001/00) entre MMA e Ministério da Defesa, com interveniência do
IBAMA, ICMBio e Comando da Marinha do Brasil.

Art. 3º Caberá ao Centro Nacional de Pesquisa e Conser-
vação de Répteis e Anfíbios - RAN a coordenação do PAN Her-
petofauna Insular, com supervisão da Coordenação Geral de Manejo
para Conservação (CGESP) e da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e
Monitoramento da Biodiversidade (DIBIO).

Parágrafo único. O Presidente do Instituto Chico Mendes
designará o Grupo Assessor para auxiliar na implementação e mo-
nitoria do PAN Herpetofauna Insular.

Art. 4º O PAN deverá ser mantido e atualizado na página
eletrônica do Instituto Chico Mendes.

Art. 5º Revoga-se a Portaria nº 94, de 27 de agosto de 2010,
publicada no Diário Oficial da União nº 169, de 02 de setembro de
2010, seção 1, página 100, que trata do mesmo assunto.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ROBERTO RICARDO VIZENTIN

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

.

GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 195,
DE 28 DE MAIO DE 2013

OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO E DA SAÚDE, no uso de suas atribuições,
e tendo em vista o disposto no art. 5° da Lei n° 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, resolvem:

Art. 1º Autorizar a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA
a contratar, nos termos do Anexo a esta Portaria, trezentos e trinta e
seis (336) profissionais, por tempo determinado, para atender ne-
cessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da
alínea "i" do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro
de 1993.

Parágrafo único. Os profissionais de que trata o caput serão
contratados para desempenhar atividades relacionadas à análise e aos
processamentos administrativos decorrentes de demandas pendentes
de prestação de contas e de celebração de convênios, assim como
para a elaboração, acompanhamento, coordenação, supervisão, mo-
nitoramento e avaliação de projetos básicos e executivos de obras
civis e de saneamento básico relacionados aos empreendimentos
atuais e à resolução do passivo de projetos da FUNASA.

Art. 2º A contratação dos profissionais deverá ser efetuada
por meio de processo seletivo simplificado, observados os critérios e
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PORTARIA No- 196, DE 28 DE MAIO DE 2013

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 o provimento de 11 (onze) cargos de nível superior e intermediário do Quadro de Pessoal da Fundação Cultural Palmares - FCP do Plano Especial de
Cargos do Ministério da Cultura - PECCultura, conforme discriminado no anexo a essa Portaria.

Art. 2º O provimento dos cargos no quantitativo previsto no art. 1º dependerá de prévia autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e 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 à 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 será do Presidente da FCP, 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 21 de agosto de 2009.
Art. 4º O prazo para publicação de edital de abertura para realização de concurso público será de até seis meses contados da data de publicação desta Portaria.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MIRIAM BELCHIOR

ANEXO

C a rg o Nível de
Escolaridade

Quantidade

Administração e Planejamento NS 4
Comunicação e Divulgação NS 2

Documentação NS 1
Técnico I NS 1

Operacional Administrativo NI 3
TO TA L 11

condições estabelecidas pelo Poder Executivo, conforme disposto no
§ 3º do art. 3º da Lei n° 8.745, de 1993.

Parágrafo único. O edital de abertura de inscrições para o
processo seletivo simplificado deverá prever o número de vagas, a
descrição das atribuições, a remuneração e o prazo de duração do
contrato, conforme previsto no art. 6º do Decreto nº 4.748, de 16 de
junho de 2003.

Art. 3º O prazo de duração dos contratos deverá ser de um
ano, com possibilidade de prorrogação até o limite máximo de cinco
anos, conforme previsto no art. 4º, parágrafo único, inciso IV, da Lei
nº 8.745, de 1993, desde que a prorrogação seja devidamente jus-
tificada, com base nas necessidades de conclusão das atividades de
que trata o parágrafo único do art. 1º desta Portaria.

Parágrafo único. Decorrido o período de cinco anos, a partir

da divulgação do resultado do final do processo seletivo, não mais

poderão viger os contratos firmados com base na autorização contida

nesta Portaria.

Art. 4º A FUNASA deverá definir a remuneração dos pro-

fissionais a serem contratados em conformidade com o inciso II do

art. 7º da Lei nº 8.745, de 1993 e Anexo II ao Decreto nº 6.479, de

11 de junho de 2008.

Art. 5º As despesas com as contratações autorizadas por esta
Portaria correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no
Grupo de Natureza de Despesa - GND "1 - Pessoal e Encargos
Sociais".

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MIRIAM BELCHIOR
Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e

Gestão

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
Ministro de Estado da Saúde

ANEXO

Fundamento Legal: Lei nº 8.745/1993, art. 2º, inciso VI, alínea "i"

Área de Lotação Nível Classificação da Atividade Área de Atuação Requisitos Quantidade
Engenharia da Saúde Pública V Atividades Técnicas de Complexidade Ge-

rencial
Definição de diretrizes estratégicas, coordenação, supervisão, mo-
nitoramento e avaliação de projetos básicos e executivos de obras

civis e de saneamento básico voltados à saúde pública

Graduação em Engenharia Civil ou Sanitária ou Sanitária e Am-
biental, com experiência profissional mínima de 5 anos ou título

de mestre ou doutor

264

IV Atividades Técnicas de Complexidade Inte-
lectual

Elaboração e acompanhamento de projetos básicos e executivos de
obras civis e de saneamento básico voltados à saúde pública

Graduação em Geologia, com experiência profissional mínima de
3 anos ou pós-graduação lato sensu ou mestrado ou doutorado

22

Celebração e Prestação de Contas e Con-
vênios

IV Atividades Técnicas de Complexidade Inte-
lectual

Análise, orientação, supervisão e acompanhamento das atividades
de celebração e prestação de contas de convênios de saneamento

básico e saúde ambiental

Graduação em Administração ou Economia ou Ciências Contábeis,
com experiência profissional mínima de 3 anos ou pós-graduação

lato sensu ou mestrado ou doutorado

50

To t a l 336

SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS

PORTARIA Nº 11, DE 28 DE MAIO DE 2013

O DIRETOR, SUBSTITUTO, DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no
uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria GM nº 64, de 18 de abril de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 2000, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 165 da Constituição
Federal, resolve:

Divulgar a execução do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais relativa ao bimestre março/abril de 2013, bem como a execução da política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais
de fomento, na forma do relatório anexo.

NOEL DORIVAL GIACOMITTI

ANEXO
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2013

Relatório de Execução Orçamentária referente ao 2º bimestre

1. O Orçamento de Investimento das Empresas Estatais para 2013 foi aprovado pela Lei nº 12.798, de 04 de abril de 2013 - Lei Orçamentária Anual (LOA), publicada no Diário Oficial da União de 05.04.2013.
Englobou as programações de 72 empresas estatais federais, sendo 65 do setor produtivo e 7 do setor financeiro. Das empresas do setor produtivo, 19 pertencem ao Grupo Eletrobras, 23 ao Grupo Petrobras e as 23
restantes estão agrupadas em demais empresas. Não foram computadas as entidades cujas programações constam integralmente dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social nem aquelas que não programaram
investimentos.

2. As empresas aqui computadas atuam em diversos setores e ramos de atividades, sendo:
- sete, no setor financeiro e de seguros;
- três, no setor de armazenamento e abastecimento de produtos agrícolas;
- vinte e três, no setor de energia elétrica, em atividades de pesquisa, geração, transmissão, distribuição urbana e rural e comercialização;
- dezenove, no setor de petróleo, derivados e gás natural, em pesquisa, extração, refino, transporte e distribuição de derivados para o consumidor final;
- oito, no setor de administração portuária;
- uma, no setor de serviços postais;
- uma, no setor de desenvolvimento e administração da infraestrutura de aeroportos, bem como na proteção ao voo e segurança do tráfego aéreo;
- três, no setor industrial de transformação, nos segmentos de equipamentos, insumos militares, de produção de moeda, cédulas, selos e similares, bem como de processamento de hemoderivados; e
- sete, no setor de serviços, como processamento de dados, agenciamento de turismo e gestão de ativos.
3. A Lei Orçamentária Anual fixou dotação consolidada para o Orçamento de Investimento de 2013, no montante de R$ 110.605.735.863,00 (cento e dez bilhões, seiscentos e cinco milhões, setecentos e trinta

e cinco mil e oitocentos e sessenta e três reais), que significou aumento de 4,7% sobre o valor da dotação final aprovada para os investimentos das empresas estatais em 2012 e de 12,9% sobre o montante realizado
naquele exercício. O montante aprovado para 2013 agregava dotações para a execução de obras ou serviços em 332 projetos e 246 atividades.
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