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Nº 137, quarta-feira, 19 de julho de 2017
PORTARIA N o- 232, DE 18 DE JULHO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições, e tendo
em vista a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº
6.944, de 21 de agosto de 2009, resolve:
Art. 1º Autorizar a realização de concurso público para o
provimento de 300 (trezentos) cargos de Auditor Fiscal Federal Agropecuário - Médico Veterinário, do quadro de pessoal do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Art. 2º O provimento dos cargos a que se refere o art. 1º
dependerá de prévia autorização do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e está condicionado:
I - à existência de vagas na data de publicação edital de
abertura das inscrições para o concurso público; e
II - à declaração do ordenador de despesa responsável, quando do provimento dos cargos, sobre a adequação orçamentária e
financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a
origem dos recursos a serem utilizados.
Art. 3º A responsabilidade pela realização do concurso público será do Secretário-Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a quem caberá editar as respectivas normas,
mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários, de acordo com as disposições do Decreto nº
6.944, de 21 de agosto de 2009.
Art. 4º O prazo para a publicação do edital de abertura do
concurso público será de até 6 (seis) meses, contado a partir da
publicação desta Portaria.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DYOGO OLIVEIRA

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUPERINTENDÊNCIA NA PARAÍBA
PORTARIA N o- 114, DE 14 DE JULHO DE 2017
O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi subdelegada pelo art. 1º,
inciso III, da Portaria MP nº 54, de 22 de fevereiro de 2016, e tendo
em vista o disposto no art. 18, inciso I, da Lei nº 9.636, de 15 de
maio de 1998, no art. 17, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e nos elementos que integram o Processo Administrativo nº 04931.001486/2013-76, resolve:
Art. 1º Autorizar a cessão de uso gratuita, ao Município de
Cabedelo, no Estado da Paraíba, do imóvel com área de 501.172,21
m², situado às margens da rodovia BR-230, KM 03, em local conhecido como Parque Natural Municipal (antiga Mata do Estado),
naquele Município, registrado sob a Matrícula nº 14.681, do Serviço
Notarial do 1º Oficio e Registral daquela Comarca.
Art. 2º A cessão a que se refere o art. 1º destina-se a resguardar os atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção
integral da flora, da fauna e das belezas naturais, com objetivos
educacionais, recreativos e científicos, protegendo o Bioma da Mata
de Restinga no Município.
Parágrafo único. A desocupação da área descrita no art. 1º, a
qual possui o objetivo de assegurar a destinação prevista no caput
deste dispositivo, deverá ser finalizada no prazo de 3(três) meses,
contado a partir da assinatura do instrumento contratual.
Art. 3º O prazo da presente cessão gratuita é de 20 (vinte)
anos, a contar da data de assinatura do contrato.
Art. 4º Responderá o cessionário, judicial e extrajudicialmente, por quaisquer reivindicações que venham a ser efetuadas por
terceiros, concernentes ao imóvel de que trata esta Portaria.
Art. 5º Os direitos e obrigações mencionados nesta Portaria
não excluem outros explícita ou implicitamente decorrentes do contrato de cessão e da legislação pertinente.
Art. 6º A cessão tornar-se-á nula, independentemente de ato
especial, sem direito do 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. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO

SUPERINTENDÊNCIA NO PIAUÍ
PORTARIA N o- 68, DE 6 DE JULHO DE 2017
A SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
PIAUÍ, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria
MP nº 200, de 29 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da
União de 30 de junho de 2010, e tendo em vista o disposto nos art.
18, inciso II, e art. 40 da lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 c/c art.
7º do Decreto-Lei 271, de 28 de fevereiro de 1967 e no art. 17, inciso
I, alínea f, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assim como os
elementos que integram o processo nº 04911.000363/2012-75 , resolve:
Art. 1° Autorizar a Concessão de Direito Real de Uso, para
ANTONIO ROQUE DOS SANTOS, CPF nº 865.480.183-20 do imóvel de propriedade da União, classificado como Nacional Interior,
localizado na Avenida Geraldo Laura, nº 663, Centro, município de
Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, com área de 388,22m², inscrito
sob o RIP nº 0288.0100019-01.

Parágrafo único. A área acima mencionada apresenta as seguintes características: COORDENADAS SIRGAS 2000 Z 24 240187.76,9675917.91;
240196.42,9675917.63;
240194.58,9675945.34;
240192.54,9675946.50;
240185.12,9675947.29; 240186.30,9675929.50
Art. 2º A cessão a que se refere o art. 1º destina-se à regularização fundiária, com a finalidade específica de reconhecimento
do direito à moradia em benefício de família de baixa renda ocupante
do imóvel que deve comprovar renda familiar não superior a cinco
salários mínimos.
Art. 3º O prazo da concessão é indeterminado.
Art. 4º Fica o beneficiário impedido de transferir o imóvel
sem a autorização prévia da SPU.
Art. 5º A concessão tornar-se-á nula, 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 Os direitos e obrigações mencionadas nesta portaria
não excluem outros, explícita ou implicitamente, decorrentes do contrato de concessão e da legislação pertinente.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALINNE CASTELO BRANCO GIBSON
PORTARIA N o- 69, DE 6 DE JULHO DE 2017
A SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
PIAUÍ, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria
MP nº 200, de 29 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da
União de 30 de junho de 2010, e tendo em vista o disposto nos art.
18, inciso II, e art. 40 da lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 c/c art.
7º do Decreto-Lei 271, de 28 de fevereiro de 1967 e no art. 17, inciso
I, alínea f, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assim como os
elementos que integram o processo nº 04911.000867/2011-12 , resolve:
Art. 1° Autorizar a Concessão de Direito Real de Uso, para
CEZARIA LOURENCO DE FREITAS, CPF nº 273.947.513-68 do
imóvel de propriedade da União, classificado como Nacional Interior,
localizado na Travessa Regino Mendes, nº 16, Centro, município de
Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, com área de 597,33 m², inscrito
sob o RIP nº 0288.0100255-92.
Parágrafo único. A área acima mencionada apresenta as seguintes características: COORD. UTM SIRGAS 2000 Z 24 239940.17,9676079.67;
239931.63,9676080.36;
239931.60,9676080.99;
239926.06,9676081.04;
239926.10,9676048.62;
239929.84,9676037.62;
239941.01,9676038.11
Art. 2º A cessão a que se refere o art. 1º destina-se à regularização fundiária, com a finalidade específica de reconhecimento
do direito à moradia em benefício de família de baixa renda ocupante
do imóvel que deve comprovar renda familiar não superior a cinco
salários mínimos.
Art. 3º O prazo da concessão é indeterminado.
Art. 4º Fica o beneficiário impedido de transferir o imóvel
sem a autorização prévia da SPU.
Art. 5º A concessão tornar-se-á nula, 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 Os direitos e obrigações mencionadas nesta portaria
não excluem outros, explícita ou implicitamente, decorrentes do contrato de concessão e da legislação pertinente.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALINNE CASTELO BRANCO GIBSON
PORTARIA N o- 70, DE 6 DE JULHO DE 2017
A SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
PIAUÍ, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria
MP nº 200, de 29 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da
União de 30 de junho de 2010, e tendo em vista o disposto nos art.
18, inciso II, e art. 40 da lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 c/c art.
7º do Decreto-Lei 271, de 28 de fevereiro de 1967 e no art. 17, inciso
I, alínea f, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assim como os
elementos que integram o processo nº 04911.000820/2011-41 , resolve:
Art. 1° Autorizar a Concessão de Direito Real de Uso, para
MARIA MARTINS SOBRINHO, CPF nº 482.140.603-97 do imóvel
de propriedade da União, classificado como Nacional Interior, localizado na Avenida João Jorge, nº 930, Centro, município de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, com área de 375,47 m², inscrito sob
o RIP nº 0288.0100220-62.
Parágrafo único. A área acima mencionada apresenta as seguintes características: COORD. UTM SIRGAS 2000 Z 24 240806.51,9675622.91
240802.53,9675623.53;
240784.78,9675615,16;
240789.25,9675608.42;
240791.65,9675609.62;
240796.53,9675599.73; 240813.87,9675609.96.
Art. 2º A cessão a que se refere o art. 1º destina-se à regularização fundiária, com a finalidade específica de reconhecimento
do direito à moradia em benefício de família de baixa renda ocupante
do imóvel que deve comprovar renda familiar não superior a cinco
salários mínimos.
Art. 3º O prazo da concessão é indeterminado.
Art. 4º Fica o beneficiário impedido de transferir o imóvel
sem a autorização prévia da SPU.
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Art. 5º A concessão tornar-se-á nula, 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 Os direitos e obrigações mencionadas nesta portaria
não excluem outros, explícita ou implicitamente, decorrentes do contrato de concessão e da legislação pertinente.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALINNE CASTELO BRANCO GIBSON
PORTARIA N o- 71, DE 6 DE JULHO DE 2017
A SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
PIAUÍ, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria
MP nº 200, de 29 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da
União de 30 de junho de 2010, e tendo em vista o disposto nos art.
18, inciso II, e art. 40 da lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 c/c art.
7º do Decreto-Lei 271, de 28 de fevereiro de 1967 e no art. 17, inciso
I, alínea f, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assim como os
elementos que integram o processo nº 04911.000532/2011-96 , resolve:
Art. 1° Autorizar a Concessão de Direito Real de Uso, para
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA VERAS, CPF nº 350.208.303-72
do imóvel de propriedade da União, classificado como Nacional Interior, localizado na Praça Santa Luzia, nº 73, Centro, município de
Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, com área de 166,66 m², inscrito
sob o RIP nº 0288.0100326-10.
Parágrafo único. A área acima mencionada apresenta as seguintes características: COORDENADAS. UTM SIRGAS 2000 Z 24
240952.01,9675273.31;
240956.06,9675266.09;
240942.77,9675260.12;
240932.42,9675256.68;
240930.76,9675261.97; 240937.00,9675264.23
Art. 2º A cessão a que se refere o art. 1º destina-se à regularização fundiária, com a finalidade específica de reconhecimento
do direito à moradia em benefício de família de baixa renda ocupante
do imóvel que deve comprovar renda familiar não superior a cinco
salários mínimos.
Art. 3º O prazo da concessão é indeterminado.
Art. 4º Fica o beneficiário impedido de transferir o imóvel
sem a autorização prévia da SPU.
Art. 5º A concessão tornar-se-á nula, 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 Os direitos e obrigações mencionadas nesta portaria
não excluem outros, explícita ou implicitamente, decorrentes do contrato de concessão e da legislação pertinente.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALINNE CASTELO BRANCO GIBSON
PORTARIA N o- 72, DE 6 DE JULHO DE 2017
A SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
PIAUÍ, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria
MP nº 200, de 29 de junho de 2010, publicada no Diário Oficial da
União de 30 de junho de 2010, e tendo em vista o disposto nos art.
18, inciso II, e art. 40 da lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 c/c art.
7º do Decreto-Lei 271, de 28 de fevereiro de 1967 e no art. 17, inciso
I, alínea f, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assim como os
elementos que integram o processo nº 04911.001211/2011-17 , resolve:
Art. 1° Autorizar a Concessão de Direito Real de Uso, para
ANGELITA CASTRO DAS MERCEDES, CPF nº 692.050.513-49 do
imóvel de propriedade da União, classificado como Nacional Interior,
localizado na Rua Manoel Monte, nº 121, Centro, município de Cajueiro da Praia, Estado do Piauí, com área de 312,93 m², inscrito sob
o RIP nº 0288.0100183-83.
Parágrafo único. A área acima mencionada apresenta as seguintes características: COORDENADAS UTM SIRGAS 2000 Z 24
240169.12,9675906.11;
240169.30,9675904.41;
240170.72,9675904.69;
240169.43,9675916.41;
240175.96,9675916.94;
240175.64,9675922.08;
240176.40,9675941.70;
240175.63,9675947.64;
240164.72,9675946.90.
Art. 2º A cessão a que se refere o art. 1º destina-se à regularização fundiária, com a finalidade específica de reconhecimento
do direito à moradia em benefício de família de baixa renda ocupante
do imóvel que deve comprovar renda familiar não superior a cinco
salários mínimos.
Art. 3º O prazo da concessão é indeterminado.
Art. 4º Fica o beneficiário impedido de transferir o imóvel
sem a autorização prévia da SPU.
Art. 5º A concessão tornar-se-á nula, 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 Os direitos e obrigações mencionadas nesta portaria
não excluem outros, explícita ou implicitamente, decorrentes do contrato de concessão e da legislação pertinente.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALINNE CASTELO BRANCO GIBSON
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