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ANEXO II

LIMITES PARA EMPENHO
R$ 1,00

ÓRGÃOS LIMITE

20000 - Presidência da República 924.596.000

22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 385.674.000

24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 430.177.000

25000 - Ministério da Fazenda 830.741.168

26000 - Ministério da Educação 6.063.765.000

28000 - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 194.818.000

30000 - Ministério da Justiça e Cidadania 733.150.000

32000 - Ministério de Minas e Energia 198.421.000

35000 - Ministério das Relações Exteriores 661.300.000

37000 - Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União 39.631.000

39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 515.554.000

40000 - Ministério do Trabalho 247.788.692

42000 - Ministério da Cultura 314.550.000

44000 - Ministério do Meio Ambiente 410.288.000

47000 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 209.368.000

51000 - Ministério do Esporte 80.041.000

52000 - Ministério da Defesa 1.035.573.000

53000 - Ministério da Integração Nacional 207.600.000

54000 - Ministério do Turismo 55.641.000

55000 - Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 843.946.140

56000 - Ministério das Cidades 197.221.000

60000 - Gabinete da Vice-Presidência da República 2.378.000

63000 - Advocacia-Geral da União 295.208.000

TO TA L 14.877.430.000

PORTARIA Nº 29, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017

Institui a Comissão Permanente de Avalia-
ção de Documentos Sigilosos do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Ges-
tão - CPADS/MP.

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, DE-
SENVOLVIMENTO E GESTÃO, Interino, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e
considerando o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, e no art. 34 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, e no
Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012, resolve:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Permanente de Avaliação
de Documentos Sigilosos do Ministério do Planejamento, Desen-
volvimento e Gestão - CPADS/MP.

Art. 2º Compete à CPADS/MP:
I - opinar sobre a informação produzida no âmbito de sua

atuação para fins de classificação em qualquer grau de sigilo;
II - assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade

hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação ou
reavaliação de informação classificada em qualquer grau de sigilo;

III - propor o destino final das informações desclassificadas,
indicando os documentos para guarda permanente, observado o dis-
posto na Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;

IV - subsidiar a elaboração do rol anual de informações
desclassificadas e documentos classificados em cada grau de sigilo, a
ser disponibilizado na internet;

V - assessorar a autoridade de monitoramento quanto ao
cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma
eficiente e adequada aos objetivos da Lei nº 12.527, de 18 de no-
vembro de 2011; e

VI - elaborar o seu regimento interno.
Art. 3º A CPADS/MP será composta pelos seguintes membros:
I - da Secretaria-Executiva do Ministério do Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão:
a) o Diretor de Planejamento e Gestão, que a coordenará;
b) o Coordenador de Documentação e Informação da Co-

ordenação-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da
Diretoria de Planejamento e Gestão;

c) o Chefe do Serviço de Arquivo da Coordenação de Do-
cumentação e Informação da Coordenação-Geral de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional da Diretoria de Planejamento e Gestão;

d) o Coordenador de Transparência e Acesso à Informação
da Diretoria de Planejamento e Gestão; e

e) o Coordenador-Geral de Serviços de Tecnologia da In-
formação da Diretoria de Tecnologia da Informação ;

II - do Gabinete do Ministro de Estado do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão: o Assessor Especial de Controle Interno;
e

III - da Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão: o Coordenador-Geral Jurídico de Atos
Normativos.

§ 1º Cada membro da CPADS/MP terá um suplente, que será
indicado pelo titular da respectiva unidade e designado pelo Se-
cretário-Executivo Adjunto do Ministério do Planejamento, Desen-
volvimento e Gestão.

§ 2º A Coordenação de Documentação e Informação da
Coordenação-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
da Diretoria de Planejamento e Gestão da Secretaria-Executiva do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão exercerá a
função de Secretaria-Executiva da CPADS/MP e prestará o apoio
técnico e logístico necessário aos seus trabalhos.

Art. 4º A CPADS/MP poderá convidar representantes das
unidades do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
para prestar esclarecimentos, sempre que necessário para o cum-
primento de suas atribuições.

Art. 5º A participação na CPADS/MP não ensejará qualquer
remuneração, sendo considerada serviço público relevante.

Art. 6º A organização e o funcionamento da CPADS/MP
serão definidos em seu regimento interno.

Art. 7º A autoridade classificadora deverá informar men-
salmente à CPADS/MP:

I - o rol das informações desclassificadas, que deverá conter
o Número Único de Protocolo (NUP); e

II - o rol das informações classificadas em cada grau de
sigilo, que deverá conter:

a) código de indexação de documento;
b) categoria na qual se enquadra a informação;
c) indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação; e
d) data da produção, data da classificação e prazo da classificação.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Fica revogada a Portaria MP nº 191, de 18 de junho de 2015.

DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Art. 1o Autorizar o Governo do Estado da Bahia, por in-
termédio da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da
Bahia - CERB, a realizar obras de implantação/ampliação do Sistema
de Abastecimento de Água na localidade de Cumuruxatiba, subdis-
trito do Município de Prado/BA, no tocante as áreas de domínio da
União, de acordo com relatórios e projetos anexados ao processo
administrativo n° 04941.200553/2015-86.

Art. 2º - A presente autorização se dá em caráter precário,
podendo ser revogado a qualquer tempo, ante a necessidade da Ad-
ministração ou a inobservância dos termos da presente portaria.

Art. 3º - A presente autorização não implica na transferência
de posse ou domínio por parte da União sobre a área a qualquer
título.

Art. 4º - As obras ficam condicionadas ao cumprimento
rigoroso das recomendações técnicas, urbanísticas e ambientais emi-
tidas pelos órgãos competentes.

Parágrafo Único. O interessado responderá judicial e ex-
trajudicialmente, por quaisquer reivindicações que venham ser efe-
tuadas por terceiros, concernentes ao imóvel de que trata esta Por-
taria, inclusive por benfeitorias nele existentes.

Art. 5º - Durante o período a que se refere a presente Por-
taria, fica a CERB, obrigada a afixar às suas expensas, placa de
publicidade, nos termos da Portaria SPU nº. 122, de 13 de Junho de
2000, observado o art. 73, inciso IV, alínea "b" da Lei 9.504, de 30 de
Setembro de 1997.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALEXSANDRO FREITAS SILVA

SUPERINTENDÊNCIA EM MINAS GERAIS

PORTARIA Nº 34, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
EM MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições, em conformidade
com o art. 30 do Anexo I do Decreto nº 8.188 de 21 de Junho de
2016,art. Nº 53, da Portaria MP nº 152, de 05 de Maio de 2016,
Regimento Interno da Secretaria do Patrimônio da União, tendo em
vista delegação de competência conferida pela Portaria SPU nº 200,
de 29/06/2010, publicada no Diário Oficial da União nº 123, de
30/06/2010, Seção 2, página 75, e dos elementos que integram o
Processo nº 04926.0009169/2016-54, resolve:

Art. 1º Autorizar a cessão de uso gratuito, à Prefeitura do
Município de Guaxupé-MG da área de 1.529,00m² do imóvel per-
tencente a União, situado à Rua Capitão Machado, nº 8 no município
de Guaxupé-MG.

Art. 2º A cessão a que se refere o art. 1º tem como objetivo
a instalação das Secretarias de Desenvolvimento Social e Secretaria
de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Município.

Parágrafo único. O prazo para a cessão será de 20 (vinte)
anos, contados da assinatura do respectivo contrato, prorrogável por
igual período.

Art. 3º Responderá a cessionária, judicial e extrajudicial-
mente, por quaisquer reivindicações que venham a ser efetuadas por
terceiros, concernentes à área de que trata esta Portaria, inclusive por
benfeitorias nela existentes.

Art. 4º Os direitos e obrigações mencionados nesta Portaria
não excluem outros, explícita ou implicitamente, decorrentes do con-
trato de concessão e da legislação pertinente.

Art. 5º A cessão tornar-se-á nula, independentemente de ato
especial, sem direito a cessionária 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. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ROGÉRIO VEIGA ARANHA

SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO

PORTARIA Nº 11, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017

O SECRETÁRIO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, DO MI-
NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GES-
TÃO, no uso de suas atribuições e em conformidade com o disposto
no art. 5º, parágrafo único do Decreto-Lei nº 2.398/87, com redação
dada pelo art. 33 da Lei nº 9.636/98, tendo em vista o art. 14 da Lei
nº 11.483, de 31 de maio de 2007, assim como nos elementos que
integram o processo nº 04977.209922/2015-99, resolve:

Art. 1º Declarar de interesse do serviço público para fins de
Regularização Fundiária de Interesse Social os seguintes imóveis da
União, classificados como próprios nacionais, provenientes do patri-
mônio da extinta Rede Ferroviária Federal SA - RFFSA, localizados
no Município da Estância Turística de Olímpia, Estado de São Paulo:

I - um imóvel entre as ruas Ivo Fernandes de Melo, Rua XV
de Novembro, Rua Miguel Irano, Rua Washington Luiz, Distrito de
Ribeiro dos Santos, com área de 9.437, 15 m², objeto da matrícula nº
45.364 do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca, ca-
dastrado sob o RIP nº 6779.00014.500-0; e

II- outro imóvel entre as avenidas Ângelo de Quadros Bit-
tencourt e Cláudia Ledesmamiessa, com área de 75.348, 04 m², objeto
da matrícula nº 45.365 do Cartório de Registro de Imóveis daquela
Comarca, cadastrado sob o RIP nº 6779.00016.500-1.

Art. 2º Os imóveis descritos nos incisos I e II do art. 1º é de
interesse público na medida em que será destinado à implantação de
projeto de regularização fundiária de interesse social em favor de apro-
ximadamente 418 (quatrocentas e dezoito) famílias de baixa renda.

Art. 3º A Secretaria do Patrimônio da União no Estado de
São Paulo - SPU/SP dará conhecimento do teor desta Portaria ao
serviço do Ofício de Registro de Imóveis da circunscrição e à Pre-
feitura Municipal.

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

SIDRACK DE OLIVEIRA CORREIA NETO

SUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA

PORTARIA Nº 2, DE 1 DE FEVEREIRO DE 2017

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
NO ESTADO DA BAHIA, no uso da competência que lhe foi atri-
buída pelo art. 2º, inciso VII, da Portaria nº 200, de 29 de junho de
2010, c/c art. 1º, inciso VII, da Portaria MP nº 211, publicada no
DOU de 29 de abril de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 6º,
Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987 e demais elementos
que integram o Processo de n° 04941.200553/2015-86, resolve:
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