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II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Art. 5º A adesão à proposta de transação relativa a débito objeto de discussão

judicial fica sujeita à apresentação, pelo devedor, de cópia do requerimento de desistência
das ações, impugnações ou recursos relativos aos créditos transacionados, com pedido de
extinção do respectivo processo com resolução de mérito, nos termos da alínea "c" do
inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de
Processo Civil.

Parágrafo único. A cópia do requerimento de que trata o caput, protocolado
perante o juízo, deverá ser apresentada exclusivamente pela plataforma REGULARIZE da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados
do decurso do prazo de diferimento previsto no art. 4º, inciso III, desta Portaria.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º A adesão à transação extraordinária proposta pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional implica manutenção automática dos gravames decorrentes de
arrolamento de bens, de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas
administrativamente ou nas ações de execução fiscal ou em qualquer outra ação
judicial.

Parágrafo único. Em caso de bens penhorados ou oferecidos em garantia de
execução fiscal, é facultado ao sujeito passivo requerer a alienação por iniciativa particular,
nos termos do art. 880 do Código de Processo Civil, para fins de amortização ou liquidação
de saldo devedor transacionado.

Art. 7º Para todas as modalidades de transação extraordinária previstas nesta
Portaria, havendo a indicação de pelo menos uma inscrição com histórico de parcelamento
rescindido, a entrada referida no inciso I do art. 4º desta Portaria será equivalente a 2%
(dois por cento) do valor consolidado das inscrições objeto da transação.

Art. 8º À transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União aplica-
se, no que couber, a Portaria PGFN nº 9.917, de 14 de abril de 2020, em especial as
hipóteses e os procedimentos de rescisão previstos em seus arts. 48 a 56.

Art. 9º O prazo para adesão à transação extraordinária de que trata esta
Portaria ficará aberto até 30 de junho de 2020.

Art. 10. A transação extraordinária prevista nesta Portaria não exclui a
possibilidade de adesão às demais modalidades de transação previstas na Portaria PGFN nº
9.917, de 14 de abril de 2020.

Art. 11. Fica revogada a Portaria PGFN nº 7.820, de 18 de março de 2020.
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE LEVI MELLO DO AMARAL JUNIOR

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO
E GOVERNO DIGITAL

SECRETARIA DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL

PORTARIA Nº 9954, DE 15 DE ABRIL DE 2020

Prorroga, excepcionalmente no ano de 2020, o prazo
para a comprovação das despesas efetuadas pelo
servidor, previsto no art. 30 da Portaria Normativa
SEGRT nº 1, de 9 de março de 2017.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL, DA SECRETARIA
ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL, DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, inciso I, alíneas "g" e "h",
do Anexo I, do 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, na Portaria n° 356/GM/MS, de 11 de março de
2020 e na Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, resolve:

Art. 1º.O prazo para comprovação das despesas efetuadas pelo servidor com
assistência à saúde, que trata o art. 30 da Portaria Normativa SEGRT nº 1, de 9 de março
de 2017, para fins de ressarcimento do auxílio de caráter indenizatório, excepcionalmente
no ano de 2020, fica prorrogado até o último dia útil do mês de agosto.

Art. 2º. Esta Portaria entre 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

SUPERINTENDÊNCIA EM ALAGOAS

PORTARIA Nº 8.757, DE 28 DE MARÇO DE 2020

O SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA
UNIÃO, DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO, DESINVESTIMENTO E MERCADOS,
DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA no uso da atribuição que lhe confere o art. 102 do Anexo
I do Decreto 9.745, de 8 de abril de 2019, com fundamento no disposto no Parágrafo
único do art. 5º do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, no art. 10-A da
Lei nº 9.636, de 15 maio de 1998, no § 2º do art. 9º da Portaria nº 89, de 15 de abril
de 2010, e nos elementos que integram o Processo nº 04982.001742/2013-20, resolve:

Art. 1º Declarar de interesse do serviço público, para fins de regularização
fundiária de interesse social, o imóvel da União, classificado como ilha situada em rio
federal com influência de maré denominado Ilha dos Pilombeteiros localizado no Rio São
Francisco, ao norte da cidade de Penedo, no estado de Alagoas, limitando-se a oeste com o
rio São francisco e a Norte, Sul e Leste com braços (canais de pequena profundidade) do rio
São Francisco, perfazendo um perímetro de 2.853,95m e área total de 23,83 ha, cadastrado
no sistema SIAPA sob o RIP nº 2833.0100019-62, e devidamente registrado no Cartório de
Registros de Imóvel da Comarca de Penedo, Alagoas, sob a Matrícula nº 11.796.

Art. 2º O imóvel descrito no art. 1º é de interesse público na medida em que
será destinado à preservação ambiental, ao cultivo de subsistência, à utilização
sustentável dos recursos naturais presentes no local e ao apoio à pesca artesanal, em
benefício das 19 famílias de baixa renda vinculadas a Colônia de Pesca Z-12-Penedo-
AL.

Art. 3º A SPU/AL remeterá ofício informando o teor desta Portaria ao Ofício
de Registro de Imóveis da Circunscrição e ao Município de Penedo-AL.

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

FERNANDO ANTON BASUS BISPO

SUPERINTENDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO

PORTARIA Nº 9.455, DE 14 DE ABRIL DE 2020

O SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO,
DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO, DESINVESTIMENTO E MERCADOS, DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência que lhe foi subdelegada pelo art. 1º,
inciso I, da Portaria MP nº 54, de 22 de fevereiro de 2016, tendo em vista o disposto no
art. 31, inciso I, da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, e no art. 17, inciso I, alínea "f",
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assim como nos elementos que integram o
Processo Administrativo nº 04967.015680/2013-21, e

Considerando a deliberação do Comitê Central de Alienação de Imóveis da
União - CCA, criado pela Portaria ME nº 55, de 2 de julho de 2019, constante de Ata de
Reunião realizada em 31 de março de 2020, que faz parte do Processo Administrativo SEI
nº 10154.143034/2019-14, resolve:

Art. 1º Autorizar a doação com encargos ao Município do Rio de Janeiro, do
imóvel de propriedade da União, classificado como nacional interior, localizado na Praia
dos Gaegos em frente à Avenida das Canárias, s/n, Vila Joaniza, Ilha do Governador,
Município do Rio de Janeiro - RJ, com área de 153.731,10 m², inscrito sob o RIP SPIUnet
nº 6001.04938.500-4, e devidamente registrado no 11° Ofício de Registro de Imóveis do
Rio de Janeiro, sob a matrícula n° 131.730.

Parágrafo único. A área acima mencionada apresenta características e
confrontações constantes da matrícula do imóvel.

Art. 2º A doação a que se refere o art. 1º destina-se à regularização fundiária
e urbanística, com a finalidade específica de reconhecimento do direito à moradia em
benefício das 1.500 famílias de baixa renda ocupantes do imóvel.

§ 1º O prazo para a elaboração do projeto de regularização fundiária é de 02
(dois) anos, contados a partir da assinatura do contrato.

§ 2º O prazo para conclusão da implantação da infraestrutura essencial e
titulação final em nome das famílias é de 5 (cinco) anos, contados a partir da assinatura do
contrato, prorrogável por iguais e sucessivos períodos a critério da União, conforme análise
de oportunidade e conveniência.

Art. 3º O donatário obriga-se a:
I - administrar, guardar, zelar, fiscalizar e controlar o imóvel doado, devendo

conservá-lo, tomando as providências administrativas e judiciais para tal fim;
II - transferir gratuitamente o domínio pleno (a propriedade) e as obrigações

relativas às parcelas dos imóveis, especificados no art. 1º, ao beneficiário final da
Regularização Fundiária de Interesse Social que utilizar o imóvel para sua moradia e de sua
família, e que também deve atender aos seguintes requisitos, conforme exige o art. 31, §
5°, da Lei n° 9.636/1998: possuir renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-
mínimos e não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural;

III - inserir cláusula de inalienabilidade por um período de 5 (cinco) anos,
conforme estabelece o art. 31, § 4°, inciso II (parte final), da Lei n° 9.636/1998, nos
contratos de transferência gratuita do domínio pleno ao beneficiário final da Regularização
Fundiária de Interesse Social;

IV - promover a alienação onerosa quando se tratar de famílias que não
atendam aos requisitos do art. 31, § 5º, da Lei nº 9.636/1998, observada a legislação sobre
os procedimentos licitatórios. Nestes casos, o produto da venda deve ser destinado à
instalação de infraestrutura, equipamentos básicos ou de melhorias necessárias ao
desenvolvimento do projeto de regularização fundiária.

V - elaborar o projeto de regularização fundiária nos termos da Lei nº 13.465,
de 11 de julho de 2017, e do Decreto nº 9.310, de 15 de março de 2018.

VI - manter cadastro municipal atualizado das áreas supramencionadas.
VII - proceder ao registro do contrato de doação com encargos, assim como dos

títulos firmados com os beneficiários finais, nas matrículas dos imóveis; e
VIII - as transferências de que tratam o inciso II do caput deste artigo deverão

ser feitas preferencialmente em nome da mulher, conforme o disposto no art. 10, XI, da
Lei 13.465/2017

Art. 4º Os encargos de que trata o art. 2° desta Portaria serão permanentes e
resolutivos, revertendo automaticamente o imóvel ao Patrimônio da União, sem direito do
donatário a qualquer indenização, inclusive por obras realizadas, independentemente de
ato especial, se:

I - não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação, estipulada no
artigo 2° desta Portaria;

II - cessarem as razões que justificaram a doação;
III - ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da

prevista no artigo 2° da presente Portaria; ou,
IV - ocorrer inadimplemento de cláusulas contratuais.
Art. 5º A presente doação não exime o donatário de obter todos os

licenciamentos, autorizações e alvarás necessários à implantação e execução do projeto,
bem como de observar rigorosamente a legislação e os respectivos regulamentos das
autoridades competentes e dos órgãos ambientais.

Art. 6º Responderá o donatário, judicial e extrajudicialmente, por quaisquer
reivindicações que venham a ser efetuadas por terceiros, concernentes ao imóvel de que
trata esta Portaria, inclusive por benfeitorias nele existentes.

Art. 7º Fica o beneficiário final impedido de alienar o imóvel por um período de
cinco anos, a contar da data de assinatura do contrato de doação, o que deverá estar
expresso em cláusula contratual.

Art. 8º Esta Portaria torna sem efeito a Portaria nº 156 de 31 de agosto de 2015.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO ANTON BASUS BISPO

PORTARIA Nº 9.463, DE 7 DE ABRIL DE 2020

O SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO,
DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO, DESINVESTIMENTO E MERCADOS, DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência que lhe foi subdelegada pelo art. 1º,
inciso I, da Portaria MP nº 54, de 22 de fevereiro de 2016, tendo em vista o disposto no
art. 31, inciso I, da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, no art. 17, inciso I, alínea "f", da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no art. 8º da Lei nº 13.240/2015, assim como nos
elementos que integram o Processo Administrativo nº 04967.004220/2009-91, e

Considerando a deliberação do Comitê Central de Alienação de Imóveis da
União - CCA, criado pela Portaria ME nº 55, de 2 de julho de 2019, constante de Ata de
Reunião realizada em 31 de março de 2020, que faz parte do Processo Administrativo SEI
nº 10154.143034/2019-14, resolve:

Art. 1º Autorizar a doação com encargos ao Município do Rio de Janeiro, do
imóvel de propriedade da União, classificado como terreno de marinha com acrescido de
marinha, localizado na Avenida dos Democráticos, s/n, Manguinhos, Município do Rio de
Janeiro - RJ, com área de 118.227 m², inscrito sob o RIP SIAPA nº 6001.0124942-84, e
devidamente registrado no Sexto Serviço Registral de Imóveis do Rio de Janeiro, no Livro
2, Ficha 01, sob a matrícula n° 117.405.

Parágrafo único. A área acima mencionada apresenta características e
confrontações constantes da matrícula do imóvel.

Art. 2º A doação a que se refere o art. 1º destina-se à regularização fundiária
e urbanística, com a finalidade específica de reconhecimento do direito à moradia em
benefício das 1.230 famílias de baixa renda ocupantes do imóvel.

Art. 3º O donatário obriga-se a:
I - administrar, guardar, zelar, fiscalizar e controlar o imóvel doado, devendo

conservá-lo,tomando as providências administrativas e judiciais para tal fim;
II - transferir gratuitamente o domínio pleno (a propriedade) e as obrigações

relativas às parcelas dos imóveis, especificados no art. 1º, ao beneficiário final da
Regularização Fundiária de Interesse Social que utilizar o imóvel para sua moradia e de sua
família, e que também deve atender aos seguintes requisitos, conforme exige o art. 31, §
5°, da Lei n°9.636/1998: possuir renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-
mínimos e não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural;

III - inserir cláusula de inalienabilidade por um período de 5 (cinco) anos,
conforme estabelece o art. 31, § 4°, inciso II (parte final), da Lei n° 9.636/1998, nos
contratos de transferência gratuita do domínio pleno ao beneficiário final da Regularização
Fundiária de Interesse Social;

IV - promover a alienação onerosa quando se tratar de famílias que não
atendam aos requisitos do art. 31, § 5º, da Lei nº 9.636/1998, observada a legislação sobre
os procedimentos licitatórios. Nestes casos, o produto da venda deve ser destinado à
instalação de infraestrutura, equipamentos básicos ou de melhorias necessárias ao
desenvolvimento do projeto de regularização fundiária;

V - elaborar o projeto de regularização fundiária nos termos da Lei nº 13.465,
de 11 de julho de 2017, e do Decreto nº 9.310, de 15 de março de 2018;


