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SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE PROJETOS

PORTARIA Nº 303, DE 5 DE JULHO DE 2012

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE PROJETOS, em exercício, no uso de suas atribuições, ob-
servando o disposto no Art. 1º da Portaria nº 203, de 29 de abril de 2008 e, considerando os termos do Parecer Técnico nº 093/2012-
SPR/CGAPI/COPIN, resolve:

Art. 1º. ENQUADRAR no Anexo "IV" da Portaria nº 192, de 16 de agosto de 2000, os produtos abaixo, acrescentando-os na listagem
constante como Anexo "A" da referida Portaria.

CÓD. SUFRAMA DESCRIÇÃO DO PRODUTO
2005 FONTE DE ALIMENTAÇÃO (CONVERSOR AC/DC SEM TÉCNICA DIGITAL) PARA TERMINAIS DE

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE DÉBITO E CRÉDITO
2029 CONVERSOR CA/CC PARA "TABLET PC" (NÃO BASEADO EM TÉCNICA DIGITAL)

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

JOSÉ LOPO DE FIGUEIREDO FILHO

COORDENAÇÃO-GERAL DE ANÁLISE
DE PROJETOS INDUSTRIAIS

D E S PA C H O S

Com fundamento nos termos do art. 25 da Lei n.º 8.666/93 e
considerando o contido na Proposição n.º 038, de 28/06/2012, Re-
solução do CAS n.º 110, de 28/06/2012, Adendo e Parecer Técnico
n.º 042/2012-SPR/CGPRI/COPEA e Parecer n.º 383/2012 -
RAT/MCM/PF/SUFRAMA, além do cumprimento da Decisão n.º
153/2001 - TCU Plenário, prolatada nos autos do Processo n.º TC
927.102/1998-6, reconheço a inexigibilidade de licitação para alie-
nação do lote n° 2.64-2, com área total de 25.765,24 m², localizado
na Avenida Abiurana, s/n, Distrito Industrial Marechal Castello Bran-
co, à empresa AGRORISA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NATU-
RAIS LTDA., por inviabilidade de competição em situação excep-
cional, motivada na aplicação do art. 29 e Parágrafo Único do De-
creto-lei n.º 288/67, referente à implantação do projeto aprovado pela
SUFRAMA, tudo de acordo com o processo n.º 52710.001009/2008-
91.

Manaus - AM, 10 de julho de 2012.
JOSÉ LOPO DE FIGUEIREDO FILHO

Superintendente Adjunto de Projetos
Em exercício

Ratifico a inexigibilidade de licitação, em cumprimento ao
disposto no art. 26 da Lei n.º 8.666/93, por atender aos requisitos
legais pertinentes, e determino a publicação dos atos no Diário Oficial
da União, como condição de eficácia legal.

Manaus - AM, 10 de julho de 2012.
THOMAZ AFONSO QUEIROZ NOGUEIRA

Superintendente

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 162, DE 11 DE JULHO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DO ESPORTE, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos I e II, do parágrafo único do
art. 87 da Constituição Federal, resolve:

Art. 1º Instituir a Chamada Pública para o Programa Go-
vernamental 2035 - Esporte e Grandes Eventos, Ação Orçamentária
de Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte
Educacional e de Esporte e Lazer (20JP), com a finalidade de se-
lecionar projetos que receberão recursos do Orçamento Geral da
União, LOA 2012, para execução de projetos que visem à Implan-
tação e Desenvolvimento de Núcleos de Esporte Recreativo e de
Lazer, na forma do Edital assinado pelo Secretário Nacional de Es-
porte, Educação, Lazer e Inclusão Social, publicado na Seção 3 do
DOU de 2 de julho de 2012.

Art. 2º Caberá ao Secretário Nacional de Esporte, Educação,
Lazer e Inclusão Social regulamentar a realização desse Chamamento
Público e o seu prazo, emitindo as demais instruções necessárias ao
cumprimento da presente portaria.

Art. 3º As propostas apresentadas serão submetidas à análise
e à seleção por comissão ser constituída e designada pelo Secretário
Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social - SNE-
LIS/ME, conforme critérios estabelecidos no Edital supracitado.

Parágrafo único. A comissão de que trata este artigo decidirá
os casos omissos, sem prejuízo da aplicação da legislação federal
sobre a matéria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALDO REBELO

Ministério do Esporte
.

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

.

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 11 DE JULHO DE 2012

Dispõe sobre regras e procedimentos a se-
rem adotados pelos órgãos setoriais e sec-
cionais integrantes do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Pública Federal -
SIPEC, para efetivação do exercício pro-
visório de que trata o art. 84, § 2º, da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉ-
RIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das
atribuições que lhe confere os incisos II e III do art. 23 do Decreto nº
7.675, de 20 de janeiro de 2012, e tendo em vista o disposto nos arts.
11 e 12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, no art. 12
da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na Portaria MP nº 1.166,
de 11 de julho de 2012, e o que dispõe o artigo 84, § 2º, da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve:

Art.1º Os órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Pública Federal - SIPEC deverão observar as regras e
os procedimentos estabelecidos nesta Orientação Normativa para a
efetivação do exercício provisório.

Art. 2º Poderá ser efetivado o exercício provisório do ser-
vidor, cujo cônjuge ou companheiro, também servidor público ou
militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, tenha sido deslocado para outro ponto do
território nacional, ou para o exercício de mandato eletivo dos Po-
deres Executivo e Legislativo.

Art. 3º Compete ao órgão setorial do SIPEC a análise do
processo, decisão e publicação do ato de efetivação do exercício
provisório no Diário Oficial da União.

Parágrafo único. O órgão seccional instruirá o processo ad-
ministrativo, que será encaminhado ao órgão setorial ao qual se vin-
cula, para fins do que estabelece o caput.

Art. 4º Serão observados os seguintes requisitos para a con-
cessão do exercício provisório:

I - deslocamento do cônjuge do servidor para outro ponto do
território nacional, ou para o exercício de mandato eletivo dos Po-
deres Executivo e Legislativo;

II - exercício de atividade compatível com o seu cargo, e
III - transitoriedade da situação que deu causa ao deslo-

camento do cônjuge.
Art. 5º O processo a que se refere o art. 3º deverá conter,

necessariamente, os seguintes documentos:
I - ato que determinou o deslocamento do cônjuge ou com-

panheiro;
II - análise atestando a compatibilidade entre as atividades a

serem exercidas com aquelas afetas ao cargo efetivo;
III - documento que comprove que o cônjuge ou compa-

nheiro que foi deslocado é servidor público ou militar, de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios;

IV - certidão de casamento ou declaração de união estável
firmada em cartório, ambos com data anterior ao deslocamento; e

V- anuências dos órgãos e entidades envolvidos.
Art. 6º O exercício provisório deverá ser efetivado somente

em órgãos ou entidades da Administração Federal direta, autárquica e
fundacional.

Art. 7º Caberá ao órgão ou entidade de destino apresentar o
servidor ao órgão ou entidade de origem ao término do exercício
provisório.

Art. 8º O exercício provisório cessará, caso sobrevenha a
desconstituição da entidade familiar ou na hipótese de o servidor
deslocado retornar ao órgão de origem.

Art. 9º Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de
Gestão Pública - SEGEP/MP.

Art. 10. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data
de sua publicação.

ANA LUCIA AMORIM DE BRITO

PORTARIA No 1.166, DE 11 DE JULHO DE 2012

A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉ-
RIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 12 do
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, no art. 12 da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, incisos II e III do artigo 23 do
Decreto nº 7.675, de 20 de janeiro de 2012, e o que estatui o art. 84,
§ 2º da Lei 8.112, de 1990, resolve:

Art. 1º Delegar competência ao Subsecretário de Planeja-
mento, Orçamento e Administração ou autoridade equivalente e hie-
rarquicamente superior aos dirigentes de recursos humanos dos ór-
gãos setoriais do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
- SIPEC para praticar os atos necessários à formalização e à fixação
do exercício provisório.

Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de
Gestão Pública - SEGEP/MP.

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

ANA LUCIA AMORIM DE BRITO

PORTARIA No 1.167, DE 11 DE JULHO DE 2012

A SECRETÁRIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉ-
RIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 12 do
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, no art. 12 da Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999, incisos II e III do artigo 23 do
Decreto nº 7.675, de 20 de janeiro de 2012, e o que estatui a Portaria
MP nº 57, de 2000, resolve:

Art. 1º Delegar competência ao titular da Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda
- SPOA/MF, para praticar os atos necessários à redistribuição de
cargos ocupados dos ex-Territórios Federais do Acre, Amapá, Ron-
dônia e Roraima.

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

ANA LUCIA AMORIM DE BRITO

SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

PORTARIA Nº 63, DE 9 DE JULHO DE 2012(*)

O SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL, Substi-
tuto, tendo em vista a autorização constante do art. 8o, inciso II,
alíneas "a" e "b", e § 1o, do Decreto no 7.680, de 17 de fevereiro de
2012, e a delegação de competência de que trata o art. 3o, incisos I e
II, da Portaria MP no 49, de 28 de fevereiro de 2012, resolve:

Art. 1º Remanejar e ajustar, respectivamente, os limites de
movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto no

7.680, de 17 de fevereiro de 2012, e o detalhamento contido no
Anexo I da Portaria MP nº 49, de 28 de fevereiro de 2012, na forma
dos Anexos I e II desta Portaria.

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

BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA
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ANEXO I

REDUÇÃO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(DETALHAMENTO CONSTANTE DO ANEXO I DA PORTARIA MP No 49, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012)

R$ 1,00
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DISPONÍVEL

36000 Ministério da Saúde 142.682.277

TO TA L 142.682.277

Fontes: 100, 111, 113, 115, 118, 120, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 144, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 159,
162, 164, 166, 172, 174, 175, 176, 178, 180, 188, 249, 280, 293, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios
anteriores.

ANEXO II

ACRÉSCIMO DOS LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(DETALHAMENTO CONSTANTE DO ANEXO I DA PORTARIA MP No 49, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012)

R$ 1,00
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DISPONÍVEL

71000 Encargos Financeiros da União 142.682.277

TO TA L 142.682.277

Fontes: 100, 111, 113, 115, 118, 120, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 144, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 159,

162, 164, 166, 172, 174, 175, 176, 178, 180, 188, 249, 280, 293, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios
anteriores.

(*) Republicada por ter saído, no DOU de 10-7-2012, Seção 1, pág. 132, com incorreção no original.

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA EM MINAS GERAIS

PORTARIA N° 41, DE 29 DE JUNHO DE 2012

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso da competência que lhe
foi atribuída pela Portaria n° 06, de 31 de janeiro de 2001, da
Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, e, de acordo com o artigo 22, da Lei n.º 9.636,
de 15 de maio de 1998, e artigo 14 e seus parágrafos, do Decreto n.º
3.725, de 10 de janeiro de 2001, resolve:

Art. 1° - Declarar regularizada, sob regime da permissão de
uso, a título oneroso e precário, a utilização pelo Município de Passa
Quatro/MG, do terreno de propriedade da União, oriundo do pa-
trimônio não operacional da extinta RFFSA, caracterizado como sen-
do parte do antigo Pátio Ferroviário da Estação de Passa Quatro ou a
Praça de Eventos do Município de Passa Quatro, nos dias 24 a 27 de
maio de 2012 para a realização do IV Festival de Gastronomia, de
acordo com os elementos constantes do Processo n°
04926.000759/2012-53, PARECER nº 393/2012/CJU-MG/CGU/AGU
e Nota nº 320/2012/CJU-MG/CGU/AGU.

Art. 2° - A área acima caracterizada, constitui-se por
2.600,00m², parte de uma área maior composta por 40.479,09m²,
devidamente matriculada em nome da União, no Serviço de Registro
de Imóveis da Comarca de Passa Quatro/MG, sob o nº de ordem
2.832, fl. 001, Livro 02 de Registro Geral.

Art. 3º - O valor total devido à União, já recolhido ao
Tesouro Nacional, em decorrência da permissão de uso de que trata
esta Portaria foi de R$ 704,64 (setecentos e quatro reais e sessenta e
quatro centavos), já incluso o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
a título de ressarcimento dos custos administrativos da União, re-
lacionados direta ou indiretamente com o evento, nos termos do
disposto no parágrafo 6º, do artigo 14, do Decreto n.º 3.725, de
10/01/2001.

Art. 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ROGÉRIO VEIGA ARANHA

PORTARIA N° 42, DE 29 DE JUNHO DE 2012

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso da competência que lhe
foi atribuída pela Portaria n° 06, de 31 de janeiro de 2001, da
Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, e, de acordo com o artigo 22, da Lei n.º 9.636,
de 15 de maio de 1998, e artigo 14 e seus parágrafos, do Decreto n.º
3.725, de 10 de janeiro de 2001, resolve:

Art. 1° - Permitir o uso, a título oneroso e precário, ao
MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO/MG, do terreno de propriedade
da União, oriundo do patrimônio não operacional da extinta RFFSA,
caracterizado como sendo parte do antigo Pátio Ferroviário da Es-
tação ou a Praça de Eventos do Município de Passa Quatro, nos dias
20 a 29 de julho de 2012 para realização da Festa de Exposição
Agropecuária, de acordo com os elementos constantes do Processo n°
04926.000759/2012-53, PARECER nº 393/2012/CJU-MG/CGU/AGU
e Nota nº 320/2012/CJU-MG/CGU/AGU.

Art. 2° - A área acima caracterizada, constitui-se por
6.195,00m², parte de uma área maior composta por 40.479,09m²,
devidamente matriculada em nome da União, no Serviço de Registro
de Imóveis da Comarca de Passa Quatro/MG, sob o nº de ordem
2.832, fl. 001, Livro 02 de Registro Geral.

Art. 3º - A área de propriedade da União a ser utilizada fica
sob a responsabilidade do Município de Passa Quatro/MG, no período
discriminado no artigo 1º desta Portaria, durante o qual o permis-
sionário se encarrega pela segurança, limpeza, manutenção, conser-
vação do espaço citado, comprometendo-se a entregá-lo, dentro do
prazo, nas mesmas condições em que inicialmente se encontrava.

Art. 4º - Ocorrendo inadimplemento das obrigações assu-
midas, sujeitar-se-á o permissionário ao pagamento de multa de 10%
sobre o valor devido pelo efetivo uso do terreno, acrescido de juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Li-
quidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de
um por cento no mês de pagamento (art. 30 da Medida Provisória nº
2.176-79, de 23 de agosto de 2001).

Art. 5º - Será de responsabilidade do permissionário o re-
colhimento ao Tesouro Nacional, a título de ressarcimento, dos custos
administrativos da União relacionados direta ou indiretamente com o
evento no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), acrescidos do
valor de R$ 1.814,70 (um mil oitocentos e quatorze reais e setenta
centavos), totalizando R$ 2.214,70 (dois mil duzentos e quatorze reais
e setenta centavos) pelo uso do bem público durante os 10 (dez) dias
de duração do evento, ocasião em que haverá exploração comercial
de bilheteria, comidas e bebidas por terceiros, nos termos do disposto
no parágrafo 6º, do artigo 14, do Decreto n.º 3.725, de 10/01/2001.

Art. 6º - A presente permissão é condicionada ao atendi-
mento das seguintes obrigações:

I - A aprovação da realização do evento por parte dos órgãos
municipais competentes, inclusive no que toca o Conselho Municipal
Cultural, Histórico e Patrimonial, conforme o art. 202, III, da Lei
Orgânica do Município de Passa Quatro - MG.

II - O evento não deverá ser utilizado como comício, pa-
lanque, episódio de promoção de candidatura, "showmício", reunião
eleitoral, meio de declarações eleitoreiras, expressa ou subliminar-
mente, postas no decorrer de sua celebração, com ou sem apare-
lhagem de sonorização fixa, alto-falantes, amplificadores de som e
trios elétricos, ainda que tais atos sejam praticados por terceiros, em
benefício dos candidatos, partigos ou coligações.

§ 1º - O descumprimento do disposto acima, nos termos da
legislação eleitoral, deverá ensejar a aplicação de multa no valor de
R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00 aos agentes responsáveis, aos partidos
políticos, às coligações e aos candidatos beneficiados, sem prejuízo
de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou dis-
ciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (cf. §§ 4º e 8º do art. 73 da
Lei nº 9.504, de 1997, e §§ 4º e 8º do art. 50 da Resolução TSE nº
23.370, de 13.12.2011, rel. Min. Arnaldo Versiani); e cassação do
registro do candidato ou do diploma do eleito que tenha sido be-
neficiado, agente público ou não (cf. § 5º do art. 73 da Lei nº 9.504
, de 1997, e § 5º do art. 50 da Resolução TSE nº 23.370, de
13.12.2011, rel. Min. Arnaldo Versiani); bem como poderá carac-
terizar ato de improbidade administrativa referido no art. 11, I, da Lei
nº 8.429, de 1992, e sujeito às cominações do art. 12, III, deste
diploma legal (cf. § 7º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997).

§ 2º - A configuração das condutas vedadas aos agentes
públicos ocorre com a mera prática de uma das hipóteses men-
cionadas no art. 73 da Lei 9.504/97, independentemente da poten-
cialidade lesiva de influenciar o resultado do pleito, já que há pre-
sunção legal de que a prática dessas condutas tende a afetar a igual-
dade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, in-
dependentemente de sua repercussão ( Processo nº 4251-
09.2010.600.0000. Recurso em Representação nº 425109 - Brasí-
lia/DF).

Art. 7º - Durante o período a que se refere a presente per-
missão de uso, fica o permissionário obrigado a afixar na área em que
se realizará o evento e em local visível ao público uma (01) placa,
confeccionada segundo o Manual de Placas da SPU, com os seguintes
dizeres: "ÁREA DE DOMÍNIO DA UNIÃO, COM PERMISSÃO DE
USO AUTORIZADA PELA SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA
UNIÃO - SPU", indicando ao final: "BELO HORIZONTE/MG".

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

ROGÉRIO VEIGA ARANHA

SUPERINTENDÊNCIA NO PARANÁ

PORTARIA Nº 26, DE 10 DE JULHO DE 2012

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NO ESTADO DO PARANÁ, no uso da competência que lhe foi
atribuída pela Portaria nº 232, de 03 de agosto de 2005, de con-
formidade com o disposto na Portaria nº 200, de 29/07/2010, e Por-
taria nº 40, ambas da Secretária do Patrimônio da União, com fun-
damento no § 1º do art. 23 da Lei nº 9.636/98, e no inciso III do art.
103 do Decreto-lei nº 9.760/46, resolve, por este ato, AUTORIZAR a
remição do aforamento e conseqüentemente a extinção do aforamento
concedido a BVRB Incorporado de Imóveis Ltda., pela alienação do
domínio direto do imóvel pelo valor de R$ 109.813,20 (cento e nove
reais, oitocentos e treze reais e vinte centavos), de acordo com os
elementos constantes do processo administrativo nº
04936.004345/2011-01, visto não subsistir os motivos que determi-
naram a aplicação do regime enfitêutico.

Art.1º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DINARTE ANTÔNIO VAZ

SUPERINTENDÊNCIA EM PERNAMBUCO

RETIFICAÇÃO

Na Portaria nº 26, de 02 de julho de 2012, publicada no
Diário Oficial da União de 04 de julho de 2012, Seção 1, página 78,
referente à Doação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia de Pernambuco, onde se lê "A SUPERINTENDENTE SUBS-
TITUTA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM PERNAMBUCO",
leia-se "O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
EM PERNAMBUCO".

SUPERINTENDÊNCIA EM SERGIPE

PORTARIA Nº 16, DE 10 DE JULHO DE 2012

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO,
NO ESTADO DE SERGIPE, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo art.2º, inciso III, alínea b, da Portaria SPU nº 200, de
29 de junho de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 18º, inciso
I, da Lei 9.636, de 15 de maio de 1998, resolve:

Art. 1o Autorizar a cessão, sob a forma de utilização gratuita,
ao Município de Barra dos Coqueiros, do imóvel da União (próprio
nacional), denominado "Farolete de Propriá", constituído por terreno
com área de 625,00m², acrescido das benfeitorias com 7,55 m², si-
tuado no bairro Atalaia Nova, município de Barra dos Coqueiros,
Estado de Sergipe , cadastrado sob o RIP 3111. 00005.500-8. A
presente cessão é realizada de acordo com os elementos que integram
o Processo no 04906.002840/2012-14.

Art. 2o O imóvel a que se refere o artigo anterior destina-se
a revitalização do farol, cujo projeto será executado pela Companhia
Estadual de Obras Publicas - CEHOP e a Prefeitura de barra dos
Coqueiros.

Parágrafo único. A cessão terá vigência pelo prazo de 20
anos, a contar da data da assinatura do correspondente contrato.

Art. 3o Responderá o cessionário, judicial e extrajudicial-
mente, por quaisquer reivindicações que venham a ser efetuadas por
terceiros, concernentes ao imóvel de que trata esta Portaria, inclusive
por benfeitorias nele existentes.

Art. 4o Os direitos e obrigações mencionados nesta Portaria
não excluem outros, explícita ou implicitamente, decorrentes do con-
trato de cessão e da legislação pertinente.

Art. 5o A cessão tornar-se-á nula, independentemente de ato
especial, sem direito o cessionário a qualquer indenização, inclusive
por benfeitorias realizadas, se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a
ser dada destinação diversa da prevista no art. 2o desta Portaria, ou,
ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual.

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

WALDEMAR BASTOS CUNHA
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