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SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

PORTARIA No- 97, DE 8 DE OUTUBRO DE 2012

A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, 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 nos Anexos I e II 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 publicação.

CÉLIA CORRÊA

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 50.000.000

TO TA L 50.000.000

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 II DA PORTARIA MP No 49, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012)

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

28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 50.000.000

TO TA L 50.000.000

Fontes: 150, 250, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA NO RIO GRANDE DO NORTE

PORTARIA No- 32, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012

A SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SPU/RN, no uso da
competência que lhe foi atribuída pela Portaria nº 474, de 12.06.2003,
da Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, e de acordo com o artigo 22 da Lei nº 9.636, de
15/05/1998, regulamentada pelo Decreto nº 3.725, de 10/1/ 2001 e
Portaria nº 06/SPU de 31.01.2001, resolve:

Art.1º Declarar regularizada, a título oneroso e precário ao
Serviço Social do Comércio - SESC-AR/RN, cadastrado no CNPJ nº
03.591.097/0001-42, da área de uso comum do povo, com 98,00m²,
na praia Ponta Negra, no município de Natal/RN, no período de 29 a
30 de Setembro de 2012, para instalação de estruturas e realização do
evento denominado "JOGOS DO COMERCIÁRIO - TRAVESSIA A
NADO", no dia 30 de Setembro de 2012, de acordo com os ele-
mentos constantes do Processo nº 04916.002482/2012-12.

Art. 2ºFoi cobrado do Permissionário o valor total de R$
700,00 (Setecentos Reais), sendo R$ 200,00 (Duzentos reais), re-
ferente à retribuição pela Permissão de Uso, e R$ 500,00 (Quinhentos
reais) a título de ressarcimento do custo administrativo da União, nos
termos do disposto no parágrafo 6º, art. 14 do Decreto nº 3.725, de
10/01/2001, importância essa recolhida ao Tesouro Nacional através
de DARF, cuja cópia encontra-se anexada ao processo.

Art.3ºDurante o período a que se refere a presente Permissão
de Uso, ficou o Permissionário obrigado a afixar na área em que se
realizou o evento e em locais visíveis ao público, 01 (um) banner
horizontal ou placa, confeccionado segundo o Manual de Placas da
SPU e modelo encaminhado ao Permissionário.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

YEDA CUNHA DE MEDEIROS PEREIRA

SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA

PORTARIA No- 3, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2012

A Superintendente do Patrimônio da União no Estado de
Santa Catarina, no uso da competência que lhe foi atribuída pela
Portaria SPU/MP no 6, de 31/01/2001, publicada no Diário Oficial da
União - DOU de 1º/02/2001, com respaldo no artº.22 da Lei 9.636, de
15/05/1998, regulamentada pelo Decreto 3.725, de 10/01/2001, re-
solve:

Art.1º - Autorizar a PERMISSÃO DE USO, a título gratuito
e precário, de área de propriedade da União, de 23.560,00m² (vinte e
três mil, quinhentos e sessenta metros quadrados), sendo que desses
17.500,00m² (dezessete mil e quinhentos metros quadrados) loca-
lizam-se na Av. Paula Fontes, e 6.060m² (seis mil e sessenta metros
quadrados) localizam-se em frente ao denominado "Direto do Cam-
po", no Centro do município de Florianópolis-SC, destinada para

promover o evento: "Carnaval 2012", de natureza cultural, recreativa
e de turismo. Sendo o prazo de vigência de 05/02/2012 à 27/02/2012,
para a pessoa jurídica de direito público, MUNICÍPIO DE FLO-
RIANÓPOLIS sob CNPJ nº 82.892.282/0011-15, instalada na Rua
Engenheiro Max de Souza, 236 - Florianópolis. Neste ato repre-
sentada Sr. Dario Elias Berger (CPF: 341.954.919-91), Prefeito Mu-
nicipal, fone (48) 3952-7000.O evento "Carnaval 2012", conforme
usos acima especificados, está de acordo com os elementos devi-
damente identificados e caracterizados nos processos sob nº. 04972-
000831/2012-97 e 04972.000830/2012-42 e dos documentos anexo ao
processo sob números: 04972.000477/2012-09 e 04972.000637/2012-
10.

Art. 2º - O permissionário se compromete às normas e con-
dições vigentes quanto à:

I - Cumprimento do prazo de vigência da permissão de uso
que será no dia 05 de fevereiro de 2012 à 27 de fevereiro de 2012, na
área especificada;

II - O Permissionário será responsável pela limpeza, ma-
nutenção, conservação e fiscalização da área objeto da presente per-
missão de uso, durante o período de vigência estipulado, compro-
metendo-se a entregá-la, findo o prazo, nas mesmas condições em
que se encontrava inicialmente, principalmente em relação ao meio
ambiente;

III - A permissão de uso tornar-se-á nula, independentemente
de ato especial, sem direito o permissionário a qualquer indenização,
se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada destinação diversa
da prevista no ato de outorga; se descumpridos os prazos ou outras
condições estabelecidas ou, ainda, se no decorrer do seu uso verificar-
se prejuízo ao meio ambiente. Nesses casos, a ocupação será con-
siderada irregular, sujeitando-se o Permissionário às sanções previstas
nos arts. 10 e 11 da Lei n. 9.636, de 15 de maio de 1998.

IV - Caso o Permissionário não desocupe a área até o final
do prazo definido no item "a", estará sujeito:

a) À multa de 10% (dez por cento) ao ano sobre o valor
atualizado de avaliação do domínio pleno do terreno ou, quando se
tratar de áreas de uso comum do povo, à multa mensal de R$
66,28/m2 (sessenta e seis reais e vinte e oito centavos por metro
quadrado) atualizada anualmente, da área utilizada indevidamente,
que será cobrada em dobro após decorridos trinta dias sem que haja
a retirada dos equipamentos e instalações, conforme dispõe o art.6o do
Decreto-lei n. 2.398, de 21 de dezembro de 1987, com nova redação
dada pelo art.33 da Lei n. 9.636/98, atualizada pela Portaria 6, de
09/01/2012;

b) À retirada sumária pela União dos equipamentos ins-
talados, sem indenização por possíveis danos ocorridos aos mesmos
durante a operação;

c) Ao pagamento dos custos de retirada dos equipamentos;
d) A outras sanções cabíveis.
V - Os equipamentos e instalações não poderão impedir o

livre e franco acesso, em qualquer direção e sentido, à praia, ao mar
ou, ainda, às águas públicas correntes e dormentes, conforme le-
gislação pertinente;

VI - É de inteira responsabilidade do Permissionário a se-
gurança dos usuários do empreendimento (equipamentos e instala-
ções), bem como, de terceiros próximos às áreas utilizadas, quando da
realização dos mencionados eventos;

VII - O simples início da utilização do imóvel, após a pu-
blicação do ato de outorga, representará, independentemente de qual-
quer outro ato especial, a concordância do Permissionário com todas
as condições da permissão de uso;

VIII - A permissão de uso outorgada não exime o per-
missionário da obediência às demais normas legais vigentes, prin-
cipalmente, as ambientais e as de segurança, cuja inobservância acar-
retará as devidas sanções legais;

Art. 3º - A outorga da Permissão de Uso atribui ao MU-
NICÍPIO DE FLORINÓPOLIS, a obrigação, além de outras expressas
nessa Portaria, do pagamento do valor correspondente à R$ 500,00
(quinhentos reais), em favor da União, referente a custos adminis-
trativos e publicação de Portaria, no código GRU 18856-5, UG
20.1013, emitida mediante quitação do débito e apresentação do com-
provante de pagamento a essa Superintendência, para publicação da
Portaria de Permissão de Uso.

Art. 5º - A presente Portaria de Permissão de Uso entra em
vigor a partir da data de sua assinatura.

ISOLDE ESPINDOLLA

PORTARIA No- 26, DE 6 DE SETEMBRO DE 2012

A Superintendente do Patrimônio da União no Estado de
Santa Catarina, no uso da competência que lhe foi atribuída pela
Portaria SPU/MP no 6, de 31/01/2001, publicada no Diário Oficial da
União - DOU de 1º/02/2001, com respaldo no artº.22 da Lei 9.636, de
15/05/1998, regulamentada pelo Decreto 3.725, de 10/01/2001, re-
solve:

Art.1º - Autorizar a PERMISSÃO DE USO, a título gratuito
e precário, de área de propriedade da União, com 10.716,00 m² (dez
mil e setecentos dezesseis metros quadrados) localizada no Pontal
Norte da Praia Central do município de Balneário Camboriú/SC, para
o evento: "CARNAMBORIÚ 2012"destinado para promover o evento
de natureza cultural e recreativa. Sendo o prazo de vigência de
17/02/2012 à 21/02/2012, para a pessoa jurídica de direito público,
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ sob CNPJ nº
83.102.285/0001-07, instalada na Rua Dinamarca, 320 - Bairro das
Nações - Balneário Camboriú, SC, (47) 3267-7084. Neste ato re-
presentada pelo Prefeito Municipal, Sr. Edson Renato Dias (CPF:
648.581.209-10). O evento "CARNAMBORIÚ 2012"para a tempo-
rada de verão, conforme usos acima especificados, está de acordo
com os elementos devidamente identificados e caracterizados no pro-
cesso sob nº. 04972-001298/2012-81.

Art. 2º - O permissionário se compromete às normas e con-
dições vigentes quanto à:

I - Cumprimento do prazo de vigência da permissão de uso
que será no dia 17 de fevereiro de 2012 à 21 de fevereiro de 2012, na
área especificada;

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
.
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