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PORTARIA SEST/SEDDM/ME Nº 5.847, DE 29 DE JUNHO DE 2022

Aprova o quantitativo de pessoal próprio da Empresa
de Tecnologia e Informações da Previdência Social -
Dataprev.

O SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS DA
SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO, DESINVESTIMENTO E MERCADOS DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 1º
do Decreto nº 3.735, de 24.1.2001, por delegação da Portaria nº 250, de 23.8.2005, e no
Anexo I, art. 98, inciso VI, letra g, do Decreto nº 9.745, de 8.4.2019, resolve:

Art. 1º Fixar o limite para o quantitativo de pessoal próprio da Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev, conforme disposto no quadro
abaixo: em 3.297 empregados, sendo 3.252 do quadro permanente e 45 do quadro
temporário de anistiados.

. Empresa Quadro Permanente Quadro em Extinção Quadro Total

. Dataprev 3.252 45 3.297

Parágrafo Primeiro: As vagas destinadas aos empregados
temporários/readmitidos sob a condição de anistiados ou reintegrados, cujos quantitativos
estão especificados nesta Portaria como "Quadro em Extinção", deverão ser extintas ao
término dos contratos de seus atuais ocupantes.

Art. 2º Para fins de controle do limite do quantitativo de pessoal das empresas
estatais federais são considerados:

I - os empregados efetivos admitidos por concurso público;
II - os empregados efetivos admitidos sem concurso público antes de

5.10.1988;
III - os empregados que possuem cargos, empregos ou funções

comissionadas;
IV - os empregados que estão cedidos ou disponibilizados para outros órgãos

ou entidades;
V - os empregados cedidos ou requeridos de outros órgãos ou entidades;
VI - os empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 11.5.1994;
VII - os empregados readmitidos e reintegrados;
VIII - os empregados contratados por prazo determinado (temporários);
IX - os empregados ou servidores movimentados para compor força de trabalho

conforme disposto no art. 93, § 7º, da Lei nº 8.112/90; e
X - os empregados com contrato de trabalho interrompido ou suspenso, à

exceção dos empregados com contrato de trabalho suspenso por motivo de aposentadoria
por invalidez.

Art. 3º Compete à Dataprev gerenciar o seu quadro de pessoal próprio,
praticando atos de gestão para contratar ou desligar empregados, desde que observado o
limite estabelecido no Art. 1º, as dotações orçamentárias aprovadas para cada exercício,
bem como as demais normas legais pertinentes.

Art. 4º Fica revogado o quadro de pessoal da Dataprev determinado por meio
da Portaria nº 3.165, de 17 de março de 2021.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO MOURA DE ARAUJO FARIA

PORTARIA SEST/SEDDM/ME Nº 5.848, DE 29 DE JUNHO DE 2022

Aprova o quantitativo de pessoal próprio da
Autoridade Portuária de Santos - SPA.

O SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS
DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO, DESINVESTIMENTO E MERCADOS DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 1º do Decreto nº 3.735, de 24.1.2001, por delegação da Portaria nº 250, de
23.8.2005 e no Anexo I, art. 98, inciso VI, letra g, do Decreto nº 9.745, de 8.4.2019,
resolve:

Art. 1º Fixar o limite para o quadro de pessoal próprio da Autoridade
Portuária de Santos - SPA, conforme disposto no quadro abaixo:

. Empresa Quadro Permanente Quadro em Extinção Quadro Total

. SPA 1.076 60 1.136

Parágrafo Primeiro: As vagas destinadas aos empregados
temporários/readmitidos sob a condição de anistiados ou reintegrados, cujos
quantitativos estão especificados nesta Portaria como "Quadro em Extinção", deverão
ser extintas ao término dos contratos de seus atuais ocupantes.

Art. 2º Para fins de controle do limite do quantitativo de pessoal das
empresas estatais federais são considerados:

I - os empregados efetivos admitidos por concurso público;
II - os empregados efetivos admitidos sem concurso público antes de

5.10.1988;
III - os empregados que possuem cargos, empregos ou funções

comissionadas;
IV - os empregados que estão cedidos ou disponibilizados para outros

órgãos ou entidades;
V - os empregados cedidos ou requeridos de outros órgãos ou entidades;
VI - os empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 11.5.1994;
VII - os empregados readmitidos e reintegrados;
VIII - os empregados contratados por prazo determinado (temporários);
IX - os empregados ou servidores movimentados para compor força de

trabalho conforme disposto no art. 93, § 7º, da Lei nº 8.112/90; e
X - os empregados com contrato de trabalho interrompido ou suspenso, à

exceção dos empregados com contrato de trabalho suspenso por motivo de
aposentadoria por invalidez.

Art. 3º Compete à SPA - gerenciar o seu quadro de pessoal próprio,
praticando atos de gestão para contratar ou desligar empregados, desde que
observado o limite estabelecido no Art. 1º, as dotações orçamentárias aprovadas para
cada exercício, bem como as demais normas legais pertinentes.

Art. 4º Fica revogado o quadro de pessoal da SPA, aprovado por meio da
Portaria nº 13, de 7 de junho de 2019.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO MOURA DE ARAUJO FARIA

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO
DA UNIÃO

PORTARIA SPU/ME Nº 5.849, DE 29 DE JUNHO DE 2022

Altera a Portaria SPU/ME nº 657, de 25 de janeiro de
2022, que estabelece os prazos e as condições para o
lançamento e cobrança das taxas de ocupação e foros
de terrenos da União, relativo ao ano de 2022.

O SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO,
SUBSTITUTO, DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO, DESINVESTIMENTO E
MERCADOS, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 102 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 08 de abril de 2019, alterado pelo Decreto nº
11.036, de 7 de abril de 2022, e da competência que lhe foi subdelegada pelo inciso IV do
art. 2º da Portaria SEDDM/ME 12.485, de 20 de outubro de 2021, e tendo em vista o
disposto nos art. 2º e 6º-D do Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, e no §
9º do art. 11-B da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, resolve:

Art. 1º A Portaria SPU/ME nº 657, de 25 de janeiro de 2022, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 2º O pagamento dos foros e das taxas de ocupação de terrenos da União,
relativo ao ano de 2022, poderá ser realizado em cota única, com vencimento em 31 de
agosto de 2022."

"Art. 4º A critério do ocupante ou foreiro, o pagamento de que trata o art. 2º
desta Portaria poderá ser efetuado em até cinco cotas sucessivas, vencendo-se a primeira
na mesma data prevista para pagamento da cota única, dia 31 de agosto, e as demais nos
dias 30 de setembro, 31 de outubro, 30 de novembro e 29 de dezembro de 2022,
observadas as seguintes condições:

I - o pagamento em até cinco cotas se aplica a débitos de valor igual ou
superior a R$ 200,00 (duzentos reais); e"

"Art. 7º ...............................................................................................................
§ 1º A partir de 1º de agosto de 2022, os ocupantes ou foreiros poderão emitir

o documento de arrecadação diretamente no site da Secretaria de Coordenação e
Governança do Patrimônio da União - SPU, no endereço eletrônico:
www.patrimoniodetodos.gov.br, opção "Emitir DARF para Pagamento de Taxas sobre
Imóvel da União", ou por meio do aplicativo SPUApp, disponível na loja Play Store, para
dispositivo Android e na loja APP Store, para dispositivos IOS da Apple."

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARTIM RAMOS CAVALCANTI

PORTARIA SPU/ME Nº 5.797, DE 28 DE JUNHO DE 2022

O SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
SUBSTITUTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESESTATIZAÇÃO, DESINVESTIMENTO E
MERCADOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso da competência que lhe foi
subdelegada pela Portaria SEDDM/ME nº 12.485, de 20 de outubro de 2021, e tendo em
vista o disposto no art. 31 da Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, no art. 17, inciso I,
alínea "b" da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e considerando a deliberação pelo
Grupo Especial de Destinação Supervisionada - GE-DESUP 2 - DIN, por meio da Ata de
Reunião de 24 de junho de 2022 (Processo nº º 19739.132973/2021-43), bem como nos
elementos que integram o Processo Administrativo nº 11452.002425/0025, resolve:

Art. 1º Autorizar a doação com encargo ao Município de Içara/SC do imóvel da
União, conceituado como nacional interior, classificado como urbano, com área de 1.512
m² e benfeitorias que somam 730,00 m², situado na Rua Atílio Daminelli, esquina com Rua
Chico Mendes, s/n, Içara, Estado de Santa Catarina, registrado no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Içara/SC, sob a matrícula nº 10.085 e inscrito sob o RIP nº
8137.00004.500-3.

Art. 2º A Doação que se refere o art. 1º, destinar-se-á à continuidade do
funcionamento do Centro de Educação Infantil Aquarela e do Centro de Convivência de
Idosos, a contar da data da assinatura do Contrato de Doação.

Art. 3º O encargo de que trata o art. 2º será permanente e resolutivo,
revertendo automaticamente o imóvel ao patrimônio da União se não for cumprida a
finalidade da doação, se não subsistirem as razões que a justificaram, se ao imóvel, no
todo ou em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista, se houver inobservância
de qualquer condição nela expressa, ou ainda, se ocorrer inadimplemento de cláusula
contratual.

Art. 4º Fica o donatário responsável pela regularização do imóvel no Cartório de
Registro de Imóveis.

Art. 5º A presente doação não exime o donatário de obter todos os
licenciamentos, autorizações e alvarás necessários à implantação e à 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 Os direitos e as obrigações mencionados nesta Portaria não excluem
outros, explícita ou implicitamente decorrentes do contrato de doação e da legislação
pertinente.

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

MARTIM RAMOS CAVALCANTI


