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VI - taxas, anuidades e emolumentos que forem cobrados
pela prestação de serviços educacionais, com observância à legislação
pertinente.

Parágrafo único. A implantação da UFOPA fica sujeita à
existência de dotação específica no Orçamento Geral da União.

Art. 14. A implantação das atividades e o consequente início
do exercício contábil e fiscal da UFOPA deverão coincidir com o pri-
meiro dia útil do ano civil subsequente ao da publicação desta Lei.

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - transferir saldos orçamentários da UFPA e UFRA para a
UFOPA, observadas as mesmas atividades, projetos e operações es-
peciais, com as respectivas categorias econômicas e grupos de despesas
previstos na lei orçamentária, nos exercícios em que esta não tenha sido
incluída como unidade orçamentária naquele instrumento legal; e

II - praticar os atos e adotar as medidas que se fizerem
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 16. Enquanto não se efetivar a implantação da estrutura
organizacional da UFOPA, na forma de seu estatuto, os cargos de
Reitor e Vice-Reitor serão providos, pro tempore, pelo Ministro de
Estado da Educação.

Art. 17. A UFOPA encaminhará sua proposta estatutária ao Mi-
nistério da Educação para aprovação pelas instâncias competentes, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da publicação desta Lei.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de novembro de 2009; 188o da Independência e
121o da República.

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Fernando Haddad
Paulo Bernardo Silva

ANEXO

QUADRO DE PESSOAL EFETIVO

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - NS QUANTIDADE
Administrador 18
Analista de Tecnologia da Informação 10
Arquiteto e Urbanista 2
Arquivista 2

Assistente Social 4
Bibliotecário - Documentalista 12
Biólogo 4
Contador 4
Economista 2
Enfermeiro/Área 2
Engenheiro/Área 5
Engenheiro Agrônomo 2
Engenheiro de Segurança do Trabalho 1
Farmacêutico-Bioquímico 3
Fisioterapeuta 2
Geólogo 2
Jornalista 2
Médico/Área 4
Nutricionista/Habilitação 2
Odontólogo 2
Pedagogo/Área 6
Psicólogo/Área 4
Químico 2
Revisor de Texto 1
Secretário Executivo 12
Técnico em Assuntos Educacionais 8
Zootecnista 2

TO TA L 120
CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO - NI QUANTIDADE

Almoxarife 1
Assistente em Administração 182
Técnico em Eletrotécnica 1
Técnico em Geologia 1
Técnico de Laboratório/Área 12
Técnico de Tecnologia da Informação 6
Técnico em Contabilidade 6
Técnico em Edificações 1
Técnico em Enfermagem 1
Técnico em Refrigeração 1

TO TA L 212

DESPACHOS DO VICE-PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM

Nº 902, de 5 de novembro de 2009. Restituição ao Congresso Na-
cional de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma
na Lei nº 12.085, de 5 de novembro de 2009.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PORTARIA No- 1.606, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009

Instala a Procuradoria Seccional Federal
em Sorocaba/SP.

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atri-
buições e tendo em vista o disposto nos incisos XIII e XVIII do art.
4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e no art.
14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,

Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo
de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a propor-
cionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na forma disci-
plinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;

Considerando a existência de estruturas física e logística ade-
quadas à instalação da Procuradoria Seccional Federal em Soroca-
ba/SP e ao início de sua atividade finalística, resolve:

Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Seccional Federal em
Sorocaba/SP com sede na cidade de Sorocaba/SP, com a competência
para exercer a representação judicial e extrajudicial das autarquias e
fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos cré-
ditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-
os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.

Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os
demais atos necessários à instalação e funcionamento da Procuradoria
Seccional Federal em Sorocaba/SP.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS

PORTARIA No- 1.619, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2009

Suspende os efeitos do art. 5º da Portaria nº
1.519, de 21 de outubro de 2009, e dá ou-
tras providências.

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atri-
buições que lhes conferem os incisos I e XVIII do art. 4º da Lei
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e

Considerando que o art. 5º da Portaria nº 1519/2009 trata de
matéria de competência do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, como cabeça do sistema de Recursos Humanos da Admi-
nistração Pública Federal, resolve:

Art. 1º. Suspender os efeitos do art. 5º da Portaria nº 1.519,
de 21 de outubro de 2009, até ulterior deliberação.

Art. 2º. A jornada de trabalho dos servidores da Advocacia-
Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal é a prevista no
Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995.

Art.3º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
SUBPROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PORTARIA No- 1.101, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2009

Atribui à Procuradoria Federal no Estado
da Paraíba a representação judicial do De-
partamento Nacional de Obras Contra as
Secas - DNOCS no Estado da Paraíba.

O SUBPROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso da atri-
buição que lhe foi delegada pelo Procurador-Geral Federal, nos termos
da Portaria PGF nº 200, de 25 de fevereiro de 2008, considerando o
disposto no processo administrativo nº 59400.005581/2009-52, resolve:

Art. 1º Atribuir à Procuradoria Federal no Estado da Paraíba
a representação judicial do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas - DNOCS no Estado da Paraíba.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO DA SILVA FREITAS

DECRETO No- 6.998, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2009

Acresce e altera dispositivos do Decreto no

6.980, de 13 de outubro de 2009, que apro-
va a Estrutura Regimental e o Quadro De-
monstrativo dos Cargos em Comissão da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos
da Presidência da República.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atri-
buições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1o, § 3o, inciso V,
e 24 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003,

D E C R E T A :

Art. 1o O parágrafo único do art. 1o do Anexo I do Decreto
no 6.980, de 13 de outubro de 2009, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso:

"V - atuar, na forma do regulamento específico, como a
Autoridade Central a que se refere o art. 7o da Convenção In-
teramericana sobre Restituição Internacional de Menores, con-
cluída em Montevidéu, em 15 de julho de 1989, aprovada pelo
Decreto Legislativo no 3, de 7 de fevereiro de 1994, e pro-
mulgada pelo Decreto no 1.212, de 3 de agosto de 1994." (NR)

Art. 2o Os arts. 4o e 8o do Decreto no 6.980, de 2009, passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4o ....................................................................................

Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput,
o Secretário Especial dos Direitos Humanos da Presidência da
República fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de
até cento e vinte dias, contado da data de publicação deste De-
creto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS a que se
refere o Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos
vagos, sua denominação e respectivo nível." (NR)

"Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 9 de novembro de 2009." (NR)

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos, em relação ao art. 2o, a partir de 14 de
outubro de 2009.

Art. 4o Fica revogado o Decreto no 6.995, de 30 de outubro de 2009.

Brasília, 5 de novembro de 2009; 188o da Independência e
121o da República.

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
Erenice Guerra

Atos do Poder Executivo
.

Presidência da República
.
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pertinente.
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Art. 14. A implantação das atividades e o consequente início
do exercício contábil e fiscal da UFOPA deverão coincidir com o pri-
meiro dia útil do ano civil subsequente ao da publicação desta Lei.
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I - transferir saldos orçamentários da UFPA e UFRA para a
UFOPA, observadas as mesmas atividades, projetos e operações es-
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Art. 16. Enquanto não se efetivar a implantação da estrutura
organizacional da UFOPA, na forma de seu estatuto, os cargos de
Reitor e Vice-Reitor serão providos, pro tempore, pelo Ministro de
Estado da Educação.
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DESPACHOS DO VICE-PRESIDENTE DA
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Nº 902, de 5 de novembro de 2009. Restituição ao Congresso Na-
cional de autógrafos do projeto de lei que, sancionado, se transforma
na Lei nº 12.085, de 5 de novembro de 2009.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PORTARIA No- 1.606, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009

Instala a Procuradoria Seccional Federal
em Sorocaba/SP.

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso de suas atri-
buições e tendo em vista o disposto nos incisos XIII e XVIII do art.
4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e no art.
14 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002,

Considerando a necessidade de dar continuidade ao processo
de implantação da Procuradoria-Geral Federal de modo a propor-
cionar-lhe o pleno exercício da sua competência, na forma disci-
plinada pela referida Lei nº 10.480, de 2002;

Considerando a existência de estruturas física e logística ade-
quadas à instalação da Procuradoria Seccional Federal em Soroca-
ba/SP e ao início de sua atividade finalística, resolve:

Art. 1º Fica instalada a Procuradoria Seccional Federal em
Sorocaba/SP com sede na cidade de Sorocaba/SP, com a competência
para exercer a representação judicial e extrajudicial das autarquias e
fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos cré-
ditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-
os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.

Art. 2º Cabe ao Procurador-Geral Federal editar e praticar os
demais atos necessários à instalação e funcionamento da Procuradoria
Seccional Federal em Sorocaba/SP.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS

PORTARIA No- 1.619, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2009

Suspende os efeitos do art. 5º da Portaria nº
1.519, de 21 de outubro de 2009, e dá ou-
tras providências.

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atri-
buições que lhes conferem os incisos I e XVIII do art. 4º da Lei
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e

Considerando que o art. 5º da Portaria nº 1519/2009 trata de
matéria de competência do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, como cabeça do sistema de Recursos Humanos da Admi-
nistração Pública Federal, resolve:

Art. 1º. Suspender os efeitos do art. 5º da Portaria nº 1.519,
de 21 de outubro de 2009, até ulterior deliberação.

Art. 2º. A jornada de trabalho dos servidores da Advocacia-
Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal é a prevista no
Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995.

Art.3º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

LUÍS INÁCIO LUCENA ADAMS

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
SUBPROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PORTARIA No- 1.101, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2009

Atribui à Procuradoria Federal no Estado
da Paraíba a representação judicial do De-
partamento Nacional de Obras Contra as
Secas - DNOCS no Estado da Paraíba.

O SUBPROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso da atri-
buição que lhe foi delegada pelo Procurador-Geral Federal, nos termos
da Portaria PGF nº 200, de 25 de fevereiro de 2008, considerando o
disposto no processo administrativo nº 59400.005581/2009-52, resolve:

Art. 1º Atribuir à Procuradoria Federal no Estado da Paraíba
a representação judicial do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas - DNOCS no Estado da Paraíba.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO DA SILVA FREITAS

DECRETO No- 6.998, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2009

Acresce e altera dispositivos do Decreto no

6.980, de 13 de outubro de 2009, que apro-
va a Estrutura Regimental e o Quadro De-
monstrativo dos Cargos em Comissão da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos
da Presidência da República.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício
do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atri-
buições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da
Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1o, § 3o, inciso V,
e 24 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003,

D E C R E T A :

Art. 1o O parágrafo único do art. 1o do Anexo I do Decreto
no 6.980, de 13 de outubro de 2009, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso:

"V - atuar, na forma do regulamento específico, como a
Autoridade Central a que se refere o art. 7o da Convenção In-
teramericana sobre Restituição Internacional de Menores, con-
cluída em Montevidéu, em 15 de julho de 1989, aprovada pelo
Decreto Legislativo no 3, de 7 de fevereiro de 1994, e pro-
mulgada pelo Decreto no 1.212, de 3 de agosto de 1994." (NR)

Art. 2o Os arts. 4o e 8o do Decreto no 6.980, de 2009, passam
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4o ....................................................................................

Parágrafo único. Após os apostilamentos previstos no caput,
o Secretário Especial dos Direitos Humanos da Presidência da
República fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de
até cento e vinte dias, contado da data de publicação deste De-
creto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS a que se
refere o Anexo II, indicando, inclusive, o número de cargos
vagos, sua denominação e respectivo nível." (NR)

"Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 9 de novembro de 2009." (NR)

Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos, em relação ao art. 2o, a partir de 14 de
outubro de 2009.

Art. 4o Fica revogado o Decreto no 6.995, de 30 de outubro de 2009.
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