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Art. 10. Compete ao INSS, enquanto gestor do FRGPS, no prazo de até 90
(noventa) dias, contados do recebimento da notificação da Secretaria de Coordenação e
Governança do Patrimônio da União, anuir previamente à destinação não onerosa dos
imóveis do FRGPS sob gestão da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio
da União, permitida a anuência por grupos ou lotes de imóveis.
§ 1º A anuência que trata o caput constitui ato de governança estritamente
relacionado à conveniência da operação, não envolvendo análise técnica do
procedimento, de competência da Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União.
§ 2º Para cumprimento do caput, a Superintendência do Patrimônio da União
no Estado encaminhará o expediente à respectiva Superintendência Regional do INSS, que
o instruirá e o encaminhará à Direção Central do INSS, para obtenção de anuência.
Art. 11. Para a alienação dos imóveis funcionais residenciais não operacionais
pertencentes ao FRGPS, a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União deverá observar, no que couber:
I - o direito de preferência estabelecido pela Lei nº 8.025, de 12 de abril 1990,
pela Lei nº 9.702, de 1998, pelo Decreto nº 7.236 de 19 de julho de 2010; e
II - a existência de decisão judicial em vigor que garanta eventual direito de
preferência ao ocupante do imóvel ou a aplicação de regra específica de alienação.
CAPÍTULO V
DA RECOMPOSIÇÃO AO FRGPS
Art. 12. É vedada a destinação não onerosa de imóveis não operacionais
pertencentes ao FRGPS sem a devida recomposição ao respectivo fundo.
Art. 13. Na hipótese de a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio
da União dar destinação não onerosa aos imóveis, a União recomporá o FRGPS por meio de
permuta de imóveis com valor equivalente, estabelecido em laudo de avaliação.
§ 1º A permuta que trata o caput poderá ser composta por um único imóvel
ou lotes de imóveis de propriedade da União ou das pessoas interessadas na
operação.
§ 2º A destinação não onerosa de imóveis para atendimento de interesse dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios poderá ocorrer somente após a permuta
de que trata o caput, cabendo ao ente federativo interessado a recomposição patrimonial
à União, exceto quando a recomposição for dispensada por lei.
§ 3º Caberá à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União garantir que os imóveis envolvidos na permuta possuam valor equivalente aos
imóveis que deixarão de integrar o FRGPS.
§ 4º Os imóveis a serem recebidos em permuta serão levados ao
conhecimento do Presidente do INSS, que poderá afetar os imóveis como operacionais ao
fim do processo de permuta.
§ 5º Os imóveis recebidos em permuta pelo FRGPS serão classificados
automaticamente como não operacionais e permanecerão sob a gestão da Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União, devendo esta oficiar o INSS para
conhecimento da finalização da alienação.
Art. 14. As normas de permuta a que se submetem os imóveis da União
aplicam-se, no que couber, aos imóveis do FRGPS geridos pela Secretaria de Coordenação
e Governança do Patrimônio da União.
CAPÍTULO VI
REVERSÃO PARA FINS OPERACIONAIS
Art. 15. Os imóveis não operacionais que se tornem necessários à prestação
de serviços aos segurados e beneficiários do Regime Geral de Previdência Social serão
revertidos à gestão do INSS mediante Portaria de Reversão a ser emitida pelo
Superintendente do Patrimônio da União no Estado.
§ 1º Para fins de cumprimento do caput, o Presidente do INSS ou o Secretário
Especial de Previdência e Trabalho oficiarão a respectiva Superintendência do Patrimônio
da União no Estado com o pedido de reversão.
§ 2º Estando o imóvel a ser revertido destinado a terceiros, o INSS será
oficiado pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União para que
anua, enquanto gestor do FRGPS, com o pagamento de eventuais indenizações devidas ao
ocupante, a serem suportadas pelo FRGPS.
§ 3º Publicada a portaria de reversão, o INSS deverá cadastrar o novo ocupante
como unidade gestora do imóvel no SPIUnet, no prazo de até 60 (sessenta) dias.
§ 4º É vedada a reversão de imóvel não operacional do FRGPS sob gestão da
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União que seja objeto de
licitação em curso, cujo pedido de reversão tenha sido protocolado após a publicação do
edital de licitação.
CAPÍTULO VII
DOS PROCEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E CONTÁBEIS
Art. 16. Os recursos financeiros resultantes das destinações onerosas dos
imóveis não operacionais do FRGPS, deverão ser repassados a este nos termos da
legislação vigente, cujo procedimento será detalhado em cada contrato de destinação
onerosa.
Art. 17. As taxas de ocupação vencidas ou geradas pela ocupação irregular de
imóvel do FRGPS não poderão ser abatidas por meio de acréscimos ou decréscimos ao
valor definido pelo laudo de avaliação dos imóveis envolvidos na permuta imobiliária que
trata o art. 13, conforme vedação do art. 44 da Lei complementar n° 101, de 4 de maio
de 2000.
Art. 18. É vedada a dação em pagamento de bem imóvel para custear as taxas
provenientes da permissão de uso ou da cessão onerosa de imóveis do FRGPS geridos
pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União.
Art. 19. Caberá ao FRGPS arcar com as despesas decorrentes da conservação,
da avaliação e da administração dos seus imóveis sob gestão da Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União, nos termos da programação
financeira anual definida em decreto.
§ 1º As despesas a serem pagas à conta do FRGPS mencionadas no caput
serão informadas com antecedência de 15 (quinze) dias antes do vencimento, pela
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União ao INSS, de acordo com
fluxo de processo a ser definido em ato conjunto, com a indicação do tipo de despesa,
identificação do objeto ou do documento de origem da cobrança, data de vencimento e
valor devido.
§ 2º O INSS providenciará a descentralização de crédito orçamentário, bem
como o repasse de recursos para pagamento das despesas, em favor da Unidade Gestora
e Gestão indicada pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União,
no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento das informações sobre as
despesas a serem pagas, salvo nos casos de atendimento de decisão judicial, onde prazo
será para 5 (cinco) dias úteis.
§ 3º Ficam a cargo de quem der causa, eventuais multas, juros de mora e
outras penalidades.
§ 4º Quando não for possível atribuir a causa de eventual atraso a um dos
órgãos subscritores deste ato, após devido processo de apuração de responsabilidade, a
despesa correrá pelo FRGPS.
§ 5º Até que se realize a regulamentação prevista no caput, as despesas
operacionais relacionadas aos imóveis não operacionais pertencentes ao FRGPS correrão
à conta do orçamento do INSS, nos limites estabelecidos no orçamento.
Art. 20. A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União
deverá comunicar o INSS a conclusão do processo de alienação de imóveis integrante do
FRGPS que estavam sob sua gestão para fins de atualização dos registros contábeis.
§ 1º Os registros contábeis serão realizados pelo INSS, a partir das
informações e documentos fornecidos pela Secretaria de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União, de modo a garantir a fidedignidade das informações constantes nos
Demonstrativos Contábeis.
§ 2º Os registros relativos à cobrança de taxas de ocupação, locação ou
qualquer outra forma de utilização onerosa deverão ser encaminhados mensalmente à
DGPA do INSS, de acordo com fluxo de processo a ser definido em ato conjunto.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21. O INSS e a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União compartilharão entre si informações referentes aos imóveis não operacionais do
FRGPS, mesmo que fora da sua gestão.
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Art. 22. Casos omissos serão resolvidos por ato conjunto do Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União, do INSS e da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho.
Art. 23. Os anexos desta Portaria serão publicados nos endereços
www.patrimoniodetodos.gov.br ou www.imóveis.economia.gov.br.
Art. 24. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
BRUNO BIANCO LEAL
Secretário Especial de Previdência e Trabalho
MAURO BENEDITO DE SANTANA FILHO
Secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União
LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES
Presidente do INSS
(*) Republicada por ter saído, no DOU de 19 de fevereiro de 2021, seção 1, páginas
85/86, com incorreção do original.
PORTARIA SEPRT/ME Nº 6.114, DE 24 DE MAIO DE 2021
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência de
que trata o inciso I do art. 28 da Portaria GME n° 406, de 8 de dezembro de 2020,
publicada no DOU de 9 de dezembro de 2020, seção 1, páginas 220/223 - (Processo nº
10132.100253/2021-73), resolve
Art. 1º Estabelecer que, para o mês de maio de 2021, o valor médio da renda
mensal do total de benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é de R$
1.415,94 (um mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e quatro centavos).
Art. 2º O INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência DATAPREV adotarão as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO BIANCO LEAL

SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
DESPACHOS DE 24 DE MAIO DE 2021
O Coordenador-Geral de Recursos da Secretaria do Trabalho/ME, no uso de sua
competência, prevista no Art. 32, inciso I, alíneas "a", "b" e "f", anexo IX, da Portaria Nº
1.153, de 30 de outubro de 2017, com Amparo no Art. 50, §1º, da Lei 9.784/99, decidiu os
processos de auto de Infração ou notificação de débito nos seguintes termos:
1) Em apreciação de recurso voluntario:
1.1 Pela procedência de auto infração ou da notificação de débito.
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Nº Processo
46204.012849/2015-25

AI
208526641

2

46204.012852/2015-49

208526617

3

46204.012853/2015-93

208526595

4
5
6
7

46204.013073/2015-61
46204.013074/2015-13
47904.003844/2015-87
46204.012613/2015-99

208570721
208570713
206274432
208501045

8

46204.012614/2015-33

208517961

9

46204.012615/2015-88

208518398

10

46204.012616/2015-22

208518461

11

46204.012622/2015-80

208503625

12

46204.012623/2015-24

208569120

13

46204.012624/2015-79

208569138

14

46204.012625/2015-13

208569146

15

46204.012626/2015-68

208570225

16

46204.011286/2018-09

215823923

17

46204.011107/2016-63

210219980

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

46204.001078/2016-21
46204.001079/2016-76
46204.001080/2016-09
46204.001081/2016-45
46204.001082/2016-90
46204.001084/2016-89
46204.012963/2015-55
46204.012964/2015-08
46204.012965/2015-44
46204.012966/2015-99
46204.012967/2015-33
46204.012976/2015-24
46204.012977/2015-79
46204.001101/2016-88

208762574
208762566
208762558
208762591
208762582
208762604
208527010
208526943
208526978
208526871
208526986
208501851
208526536
208751530

32

46204.001102/2016-22

208761420

33

46204.001103/2016-77

208761438

34

46204.001105/2016-66

208761454

35

46204.001107/2016-55

208761471

36

46204.001109/2016-44

208762141

37

46204.001110/2016-79

208762159

38

46204.001111/2016-13

208762132
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Empresa
BTU
Bahia
Transportes
Urbanos Ltda
BTU
Bahia
Transportes
Urbanos Ltda
BTU
Bahia
Transportes
Urbanos Ltda
Coletivos Sao Cristovao Ltda
Coletivos Sao Cristovao Ltda
Coletivos Sao Cristovao Ltda
Empresa de Transportes Uniao
Ltda
Empresa de Transportes Uniao
Ltda
Empresa de Transportes Uniao
Ltda
Empresa de Transportes Uniao
Ltda
Empresa de Transportes Uniao
Ltda
Empresa de Transportes Uniao
Ltda
Empresa de Transportes Uniao
Ltda
Empresa de Transportes Uniao
Ltda
Empresa de Transportes Uniao
Ltda
Fundacao de Apoio a Pesquisa
e a Extensao
Instituto
Mantenedor
de
Ensino Superior da Bahia Ltda
- Me
Odm Transportes Ltda
Odm Transportes Ltda
Odm Transportes Ltda
Odm Transportes Ltda
Odm Transportes Ltda
Odm Transportes Ltda
Odm Transportes Ltda
Odm Transportes Ltda
Odm Transportes Ltda
Odm Transportes Ltda
Odm Transportes Ltda
Odm Transportes Ltda
Odm Transportes Ltda
Otima Transportes de Salvador
Spe S/A
Otima Transportes de Salvador
Spe S/A
Otima Transportes de Salvador
Spe S/A
Otima Transportes de Salvador
Spe S/A
Otima Transportes de Salvador
Spe S/A
Otima Transportes de Salvador
Spe S/A
Otima Transportes de Salvador
Spe S/A
Otima
Transportes
De
Salvador Spe S/A

UF
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
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