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IV - liberação do servidor quando a realização das atividades inerentes a cursos,
concursos públicos ou exames vestibulares ocorrerem durante o horário de trabalho, na
forma prevista no inciso III do caput do art. 7º do Decreto n° 6.114, de 2007.

CAPÍTULO III
CO N T R AT AÇÕ ES
Art. 8º Fica subdelegada a competência para autorizar a celebração de novos

contratos administrativos ou prorrogação dos contratos em vigor relativos a atividades de
custeio com valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), às seguintes
autoridades, em seu âmbito de atuação:

I - Secretário Especial Adjunto;
II - Secretário de Gestão;
III - Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal; e
IV - Secretário de Governo Digital.
Parágrafo único. A competência de que trata o caput, para os contratos com

valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), poderá ser subdelegada a
ocupante de cargo em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, código
DAS 101, nível 4 ou superior, ou de Função Comissionada do Poder Executivo - FCPE, de
mesmo nível.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º Ficam convalidados os atos de concessão de diárias e passagens,

concessão de GSISTE, fixação de exercício e cessão das carreiras, de que trata o art. 6º,
realizados entre o dia 31 de janeiro de 2020 e a data de publicação desta portaria que
tenham apresentado, exclusivamente, vício de competência em sua expedição.

Art. 10 Ficam revogadas:
I - Portaria n° 94, de 15 de fevereiro de 2019;
II - Portaria n° 104, de 18 de fevereiro de 2019;
III - Portaria n° 2.708, de 19 de setembro de 2019; e
IV - Portaria n° 9.632, de 7 de novembro de 2019.
Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO SPENCER UEBEL

SECRETARIA DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Estabelece orientações aos órgãos e entidades do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública
Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do COVID-19,
relacionadas ao processo de recadastramento de
aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 138, inciso I, alínea "g", do Anexo I ao Decreto nº 9.745, de 8 de
abril de 2019, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e
na Portaria n° 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, resolve:

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece orientações aos órgãos e entidades
do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de
proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), relacionadas ao processo de
recadastramento de aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis.

Art. 2º Fica suspensa, por cento e vinte dias, a exigência de recadastramento
anual de aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis de que trata a Portaria nº
363, de 28 de novembro de 2016 e a Orientação Normativa nº 1, de 2 de Janeiro de
2017.

§ 1º A suspensão de que trata o caput não afeta a percepção de proventos ou
pensões pelos beneficiários.

§ 2º O disposto no caput não se aplica ao recadastramento de aposentado,
pensionista ou anistiado político cujo pagamento do benefício esteja suspenso na data de
publicação desta Instrução Normativa.

Art. 3º Durante o período de que trata o art. 2º, fica suspensa a realização de
visitas técnicas para fins de comprovação de vida.

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

WAGNER LENHART

SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO,
DESINVESTIMENTO E MERCADOS
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO

E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
PORTARIA Nº 5.186, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO,
DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO, DESINVESTIMENTOS E MERCADOS, DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência que lhe foi subdelegada pelo art. 1º,
inciso III, da Portaria nº 54, de 22 de fevereiro de 2016, tendo em vista o disposto nos arts.
18, inciso I e § 5º, e 19, inciso III, da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, no art. 96 do
Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, no art. 17, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, bem como nos elementos que integram o Processo Administrativo
nº 04936.004757/2013-03, e considerando a deliberação do Comitê Central de Destinação
dos Imóveis da União - CCD, criado pela Portaria nº 83, de 28 de agosto de 2019, constante
de Ata de Reunião realizada em 4 de fevereiro de 2020, que faz parte do Processo
Administrativo nº 10154.142925/2019-45, resolve:

Art. 1º Autorizar a cessão de uso em condições especiais ao MUNICÍPIO DE
GUARATUBA de imóvel de propriedade da União, com área de terreno com 1.588,45m²
sem benfeitorias, localizado na Rua Coronel Afonso Botelho s/nº, no município de
Guaratuba, Estado do Paraná.

Parágrafo único. O imóvel assim se descreve e caracteriza: Inicia-se no ponto
0pp (Coordenadas UTM/SAD69 -742918,96E, 7136205,18N), localizado no alinhamento
predial leste da Trav. Dr. Luiz Xavier a 37,40 m da confluência desta com a Rua da Praça
Cel. Alexandre Mafra, deste segue medindo 8,05 m, confrontando com terreno de marinha
até encontrar o ponto 01 (Coordenadas UTM/SAD69 - 742914,08E, 7136211,58N),deste
segue medindo 6,20 m, confrontando com terreno de marinha até encontrar o ponto 02
(Coordenadas UTM/SAD69 - 742918,74E, 7136215,67N); deste segue medindo 67,55 m em
linha curva confrontando coma Baia de Guaratuba até encontrar o ponto 03 (Coordenadas
UTM/SAD69 - 742855,21E, 7136221,36N);deste segue medindo 39,00 m confrontando com
terrenos de marinha até encontrar o ponto 04(Coordenadas UTM/SAD69 - 742878,35E,
7136189,94N); deste segue medindo 14,95 m confrontando com terreno de marinha até
encontrar o ponto 05 (Coordenadas UTM/SAD69 -742890,37E, 7136198, 70N);deste segue
medindo 12,05 m confrontando com terreno de marinha até encontrar o ponto 06
(Coordenadas UTM/SAD69 - 742897,53E, 7136189,00N); deste segue medindo 26,85 m
confrontando com terrenos de marinha até encontrar o ponto de partida, fechando assim
o poligonal, com área de 1.588,45 m² e perímetro de 190,85m.

Art. 2º O imóvel a que se refere o art. 1º destina-se à construção e
funcionamento do Terminal Turístico Pesqueiro.

Art. 3º O prazo da cessão será de 20 (vinte) anos contados a partir da
assinatura do Contrato, prorrogável por igual período a critério da Administração se for de
interesse do Cessionário, mediante manifestação escrita com antecedência mínima de 180
(cento e oitenta) dias antes do termo final do prazo estabelecido.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data
da assinatura do contrato de cessão, para a implantação da construção e funcionamento
do Terminal Turístico Pesqueiro.

Art. 4º Durante o prazo previsto no art. 3º fica o Cessionário obrigado à pagar
à União o valor anual de R$ 6.807,59 (seis mil oitocentos e sete reais e cinquenta e nove
centavos), que deverá ser recolhido diretamente à União em parcelas mensais e sucessivas
vencíveis no último dia útil de cada mês, no valor de R$ 567,30 (quinhentos e sessenta e
sete reais e trinta centavos).

§ 1º As parcelas mensais não pagas até a data do vencimento, serão acrescidas
de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia
de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento), e juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente, do primeiro dia do mês posterior ao vencimento até o mês
anterior ao efetivo pagamento, acrescida de 1% (um por cento) relativo ao mês do
pagamento.

§ 2º O valor anual convencionado, a título de retribuição pelo uso do imóvel,
será corrigido a cada 12 (doze) meses, utilizando-se a variação Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, ou índice que vier a substituí-lo, e poderá ser revisto a qualquer tempo,
desde que comprovada a existência de fatores supervenientes que alterem o equilíbrio
econômico do contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 5º Fica o Cessionário autorizada a locar ou arrendar partes do imóvel
cedido e benfeitorias eventualmente aderidas, nos limites estabelecidos em contrato,
observados os procedimentos licitatórios previsto em lei.

Art. 6º A assinatura do contrato fica condicionada à obtenção, pelo pretenso
cessionário, de todos os licenciamentos, autorizações, documentos e alvarás necessários ao
funcionamento do empreendimento, de que trata o art. 2º desta Portaria, bem como à
rigorosa observância das normas legais e regulamentares aplicáveis.

Art. 7º O pretenso cessionário deverá, após convocação, comparecer à
Superintendência do Patrimônio da União no Paraná, no prazo de 30 (trinta) dias, para a
assinatura do contrato de cessão de uso onerosa, em condições especiais, sob pena de
revogação desta Portaria.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO ANTON BASUS BISPO

SECRETARIA ESPECIAL DE FAZENDA
DESPACHO DE 16 DE MARÇO DE 2020

Processo nº 17944.100508/2020-10
Interessado: Município de Doutor Pedrinho - SC.
Assunto: Contrato de Garantia, a ser firmado entre a União e o Município de Doutor

Pedrinho - SC, com a interveniência da Caixa Econômica Federal - CAIXA, e Contrato de Vinculação de
Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito, em Contragarantia, a ser firmado entre a União e o
Município de Doutor Pedrinho - SC, com a interveniência do Banco do Brasil S/A, ambos relativos a
Contrato de Financiamento a ser celebrado entre o Município de Doutor Pedrinho - SC e a CAIXA, no
valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), cujos recursos serão destinados, no
âmbito do Programa FINISA, à execução obras de mobilidade urbana, infraestrutura e saneamento.

Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certifico o cumprimento das condições
estabelecidas no art. 1º da Portaria ME nº 198, de 25 de abril de 2019, ressalvada a
necessidade de verificação, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do disposto nos
incisos II e III do § 5º do art. 1º da Portaria MF nº 151, de 12 de abril de 2018, além da
formalização do respectivo contrato de contragarantia.

WALDERY RODRIGUES JÚNIOR
Secretário Especial

DESPACHO DE 16 DE MARÇO DE 2020

Processo nº 17944.104568/2019-60
Interessados: Município de Água Doce - SC e Caixa Econômica Federal.
Assunto: Contrato de Garantia a ser firmado entre a União e o Município de Água

Doce, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, e Contrato de Vinculação de Receitas
e de Cessão e Transferência de Crédito, em Contragarantia, a ser firmado entre a União e o
Município de Água Doce, ambos relativos a Contrato de Financiamento a ser celebrado entre
o município e a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais), cujos recursos são destinados à pavimentação asfáltica de logradouros do Município
no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA .

Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certifico o cumprimento das condições
estabelecidas no art. 1º da Portaria ME nº 198, de 25 de abril de 2019, ressalvada a
necessidade de verificação, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do disposto nos
incisos II e III do § 5º do art. 1º da Portaria MF nº 151, de 12 de abril de 2018, além da
formalização do respectivo contrato de contragarantia.

WALDERY RODRIGUES JÚNIOR
Secretário Especial

DESPACHO DE 16 DE MARÇO DE 2020

Processo nº 17944.103979/2019-38
Interessado: Município de Ubaíra-BA
Assunto: Contrato de Garantia, a ser firmado entre a União e o Município de

Ubaíra-BA, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, e Contrato de Vinculação de
Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito, em Contragarantia, a ser firmado entre a
União e o Município de Ubaíra-BA, com a interveniência do Banco do Brasil S.A, ambos
relativos a Contrato de Financiamento a ser celebrado entre o Município e a Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), cujos recursos serão destinados
ao Programa de Investimentos nas áreas de Infraestrutura e Logística Urbana no Município.

Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certifico o cumprimento das condições
estabelecidas no art. 1º da Portaria ME nº 198, de 25 de abril de 2019, ressalvada a
necessidade de verificação, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do disposto nos
incisos II e III do §5º do art. 1º da Portaria MF nº 151, de 12 de abril de 2018, além da
formalização do respectivo contrato de contragarantia.

Revogo o Despacho Ministerial de 30 de dezembro de 2019, publicado no DOU
de 30 de dezembro de 2019, Seção 1, Edição Extra.

WALDERY RODRIGUES JÚNIOR
Secretário Especial

DESPACHO DE 16 DE MARÇO DE 2020

Processo nº 17944.104445/2019-29
Interessado: Município de Piraquara-PR.
Assunto: Contrato de Garantia, a ser firmado entre a União e o Município de

Piraquara-PR, com a interveniência da Caixa Econômica Federal, e Contrato de Vinculação
de Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito, em Contragarantia, a ser firmado entre
a União e o Município de Piraquara-PR, com a interveniência do Banco do Brasil S/A e da
Caixa Econômica Federal, ambos relativos a Contrato de Financiamento a ser celebrado
entre o Município de Piraquara-PR e a Caixa Econômica Federal, no valor de R$
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), cujos recursos serão destinados à
infraestrutura urbana e rural naquela municipalidade.

Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional
(6794417) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (6869804), certifico o
cumprimento das condições estabelecidas no art. 1º da Portaria ME nº 198, de 25 de abril
de 2019, ressalvada a necessidade de verificação, pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, do disposto nos incisos II e III do § 5º do art. 1º da Portaria MF nº 151, de 12
de abril de 2018, além da formalização do respectivo contrato de contragarantia.

WALDERY RODRIGUES JÚNIOR
Secretário Especial
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