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§ 1o O código de acesso e a senha de votação deverá ser
solicitado pela entidade, por meio de email, constando o nome de
registro e CNPJ para identificação para posterior envio pela admi-
nistração do CNEA.

§ 2o. A administração do CNEA não se responsabilizará pelo
não-recebimento dos códigos de acesso e senhas para votação eletrô-
nica por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de co-
municação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados eletrônicos.

Art. 8o As informações relativas ao Ofício-Circular com as
regras para a eleição, à presente portaria, ao calendário do processo
eleitoral e à lista de entidades ambientalistas aptas a votar e serem
votadas, estarão disponíveis no Sítio Eletrônico
<www.mma.gov.br/conama/eleicoes>, conforme as datas estabeleci-
das no inciso I, do art. 12, desta Portaria.

§ 1o A lista das entidades candidatas será divulgada no prazo
estabelecido no art. 12, inciso III desta Portaria.

§ 2o O código de acesso para a votação eletrônica poderá ser
solicitado à administração do CNEA até as 17 horas, horário de
Brasília, do penúltimo dia do período de votação, conforme esta-
belecido no IV do art. 12, inciso III desta Portaria.

Art. 9o A coordenação dos trabalhos da presente eleição será
decidida pela Comissão Permanente do Cadastro Nacional de En-
tidades Ambientalistas-CPCNEA, conforme o art. 4o, § 2o, do Re-
gimento Interno do CONAMA, com o assessoramento operacional da
Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental.

Art. 10. Os membros integrantes do CPCNEA, que não con-
correrão à reeleição, terão direito a voz e voto nas deliberações
eleitorais, e as decisões serão por maioria simples.

Art. 11. Os recursos contra decisões tomadas no processo
eleitoral de que trata esta Portaria serão endereçados ao CPCNEA,
por meio do endereço eletrônico cnea@mma.gov.br, nos prazos es-
tabelecidos no art. 12, desta Portaria.

Parágrafo único. as decisões dos recursos serão tomadas pe-
los integrantes da CPCNEA, por maioria simples.

Art. 12. Fica estabelecido o seguinte calendário eleitoral:
I - 31 de outubro de 2016 - divulgação por meio eletrônico

do Ofício-Circular com as regras para eleição, Portaria eleitoral, ca-
lendário do processo e lista das entidades ambientalistas aptas a votar
e a serem votadas;

II - 1 a 10 de novembro - prazo de registro de candi-
daturas;

III - 14 de novembro de 2016 - divulgação por meio ele-
trônico das candidaturas registradas e homologadas;

IV - 16 a 30 de novembro de 2016 - período de votação;
V - 1o de dezembro de 2016 - apuração da eleição, di-

vulgação do Resultado Provisório e Publicação da Ata elaborada pelo
relator da comissão eleitoral no sítio eletrônico do CONAMA;

VI - 5 a 9 de dezembro de 2016 - prazo para interposição de
recursos à Comissão Eleitoral;

VII - 12 a 16 de dezembro de 2016 - apreciação dos recursos
pela Comissão Eleitoral e divulgação dos resultados dos recursos
apresentados; e

VIII - 19 de dezembro de 2016 - proclamação do Resultado
final das eleições para o biênio 2017/2019.

Art. 13. As entidades ambientalistas eleitas deverão apre-
sentar à Secretaria-Executiva do Ministério do Meio Ambiente, até
quinze dias antes da primeira reunião ordinária do biênio para o qual
foram eleitas, cópias autenticadas dos atos constitutivos atuais e ata
da última eleição de sua diretoria, devidamente registrados em car-
tório, e a indicação dos nomes de três pessoas, um titular e dois
suplentes, que deverão integrar o Plenário do CONAMA, represen-
tando-as, conforme o art. 4o, § 4o, do Regimento Interno do CO-
NAMA.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 319,
DE 27 DE OUTUBRO DE 2016

OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DE-
SENVOLVIMENTO E GESTÃO, Interino, E DA DEFESA, no uso
de suas atribuições e em conformidade com o disposto nos arts. 2º,
inciso VI, alínea "a" e 5º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
resolvem:

Art. 1º Autorizar o Comando do Exército a contratar por
tempo determinado, o quantitativo máximo de seiscentos e vinte e
dois profissionais, nos termos do Anexo, e com dotação orçamentária
específica, para atender necessidade temporária de excepcional in-
teresse público, na forma do art. 2º, inciso VI, alínea "a" da Lei nº
8.745, de 9 de dezembro de 1993.

§ 1º Os profissionais de que trata o caput serão contratados
para atuar em projetos de engenharia de construção, em obras pú-
blicas de infraestrutura, em atividades de mapeamento cartográfico
terrestre, em ações de logística e na implantação em projetos es-
tratégicos do Exército, obedecido o seguinte cronograma:

I - até dezembro de 2016, contratação de trezentos e oitenta
e três profissionais, e

II -até abril de 2017, contratação de duzentos e trinta e nove
profissionais.

§ 2º A atuação dos profissionais de que trata o § 1º se dará,
especialmente, em projetos inseridos no Plano de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), na implantação do Comando de Defesa Cibernética e
da Escola Nacional de Defesa Cibernética e do Comando Operações
Terrestres (COTER) e Centro de Coordenação de Operações Ter-
restres Interagências (CCOTI).

Art. 2º A contratação de profissionais autorizada nesta Por-
taria dependerá de prévia aprovação dos candidatos em processo
seletivo simplificado ou, quando couber, mediante a análise de cur-
riculum vitae, conforme art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.745, de 1993, e será
sujeita à ampla divulgação, inclusive por meio do Diário Oficial da
União.

PORTARIA No- 316, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016

Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$ 493.283.021,00, para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente.

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, Interino, tendo em vista as autorizações constantes do art. 4º, caput, incisos I, alínea "a", II, VIII, XIX, alínea "b",
item "2", XXXII e XXXIII, e § 1º, da Lei nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016, e do § 2º do art. 41 da Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015, e a delegação de competência de que trata o art. 1º do Decreto
nº 8.641, de 18 de janeiro de 2016, resolve:

Art. 1º Abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 13.255, de 14 de janeiro de 2016), em favor de diversos Órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor de R$
493.283.021,00 (quatrocentos e noventa e três milhões, duzentos e oitenta e três mil e vinte e um reais), para atender à programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

ANEXOS

ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta
ANEXO I Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA P R O G R A M A / A Ç Ã O / L O C A L I Z A D O R / P R O D U TO E
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2028 Defesa Agropecuária 7.162.749
Atividades

20 609 2028 214W Implementação da Defesa Agropecuária 7.162.749
20 609 2028 214W 0001 Implementação da Defesa Agropecuária - Nacional 7.162.749

F 3 2 90 0 100 7.162.749
2052 Pesca e Aquicultura 1.200.000

Atividades
20 608 2052 213F Funcionamento dos Terminais Pesqueiros Públicos de Propriedade e Administração da União 1.200.000
20 608 2052 213F 0001 Funcionamento dos Terminais Pesqueiros Públicos de Propriedade e Administração da União -

Nacional
1.200.000

F 3 2 90 0 100 1.200.000
2077 Agropecuária Sustentável 19.522.098

Parágrafo único. As entidades ambientalistas reeleitas de-
verão apresentar, no prazo previsto no caput, a cópia da ata de eleição
da diretoria em exercício, devidamente registrada em cartório e a
indicação de seus representantes, na qualidade de titular e dois su-
plentes.

Art. 14. A posse dos representantes das entidades ambien-
talistas eleitas para o biênio 2017/2019 ocorrerá na 1a Reunião do
CONAMA no ano de 2017.

Art. 15. As entidades ambientalistas eleitas deverão assumir
o compromisso de respeitar a carta de princípios das entidades am-
bientalistas representantes do CNEA em órgãos colegiados.

Art. 16. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação
desta Portaria serão solucionados pela CPCNEA.

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

SARNEY FILHO

Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão

.

Art. 3º O edital de abertura das inscrições deverá prever o
número de vagas, a área de atuação, a descrição das atribuições, a
remuneração e o prazo de duração do contrato.

Art. 4º O prazo de duração dos contratos deverá ser de até
um ano, prorrogável conforme previsto no art. 4º, parágrafo único,
inciso III, da Lei nº 8.745, de 1993, desde que a prorrogação seja
devidamente justificada com base nas necessidades das atividades de
que trata o art. 1º desta Portaria.

Parágrafo único. Decorrido o prazo máximo estipulado em
lei, a contar da homologação do resultado final do primeiro processo
seletivo, não mais poderão viger os contratos firmados com base na
autorização contida nesta Portaria.

Art. 5º O Comando do Exército deverá definir a remuneração
dos profissionais a serem contratados em valor não superior ao da
remuneração constante dos planos de retribuição ou nos quadros de
cargos e salários do serviço público para servidores que desempe-
nham função semelhante, em conformidade com o inciso II do art. 7º
da Lei nº 8.745, de 1993.

Art. 6º As despesas com as contratações autorizadas por esta
Portaria correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos
Grupos de Natureza de Despesa de "Outras Despesas Correntes e de
Capital".

Art. 7º Fica autorizada, também, a realização de seleção para
composição de cadastro reserva de vinte e um profissionais para
substituição, em caso de vacância, daqueles alocados para a im-
plementação da Infraestrutura Geoespacial do Programa de Moder-
nização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União, por meio da
Portaria nº 133, de 25 de abril de 2014.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Ministro de Estado do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão
Interino

RAUL JUNGMANN
Ministro de Estado da Defesa

ANEXO

Quantitativo de Profissionais a ser contratado por tempo determinado
Lei nº 8.745, de 1993, art. 2º, inciso VI, alínea "a"

Atividade Escolaridade Qtde
Administrador NS 4
Agente Administrativo NI 16
Agente de Serviços Complementares NI 4
Agente de Serviço de Engenharia NI 62
Agente de Telecomunicações e Eletricidade NI 6
Analista Ambiental NS 10
Analista de Sistemas NS 21
Arquiteto NS 18
Artífice de Carpintaria e Marcenaria NI 24
Artífice de Eletricidade e Comunicações NI 4
Artífice de Estruturas de Obras e Metalurgia NI 5
Artífice de Mecânica NI 20
Auxiliar de Laboratório NI 2
Auxiliar de Artífice NI 3
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos NA 17
Auxiliar Operacional de Serviços de Engenharia NI 7
Contador NS 8
Desenhista NI 8
Engenheiro NS 55
Geólogo NS 6
Laboratorista NI 14
Motorista NI 22
Programador NI 28
Projetista NI 4
Técnico de Nível Médio NI 238
Técnico de Nível Superior NS 7
Técnico em Edificações NI 9
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