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SECRETARIA DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 44, DE 10 DE JUNHO DE 2020

Altera a Instrução Normativa nº 1, de 31 de agosto de
2018, que estabelece orientação, critérios e
procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos
e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC, relativos à
implementação de Programa de Gestão, de que trata o
§ 6º do art. 6º do Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de
1995.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO E DESEMPENHO DE PESSOAL, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 138, incisos II e III, do Anexo I ao Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e
considerando o disposto no § 6º do art. 6º do Decreto nº 1.590, de 1995, resolve:

Art. 1º A Instrução Normativa nº 1, de 31 de agosto de 2018, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 13 ...........................................................................................................
........................................................................................................................
III - prever percentual mínimo ou máximo de servidores participantes em cada

unidade, bem como a necessidade de fixação de tempo mínimo de desempenho das atividades
do servidor no órgão;" (NR)

"Art. 26 ..........................................................................................................
Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso IV do caput poderá ser afastada

quando o ocupante do cargo de comissão ou função de confiança:
a) possuir vínculo efetivo com a administração;
b) exercer atividades compatíveis com o regime de trabalho do programa de

gestão; e
c) não tiver subordinados sob sua chefia direta em regime presencial de trabalho." (NR)
"Art. 34-A O órgão ou entidade integrante do SIPEC que já possua programa de

gestão instituído, poderá solicitar sua validação ao órgão central do SIPEC, desde que apresente
justificativas fundamentadas que comprovem que, considerando suas características e
especificidades, a readequação do seu Programa de Gestão às regras estabelecidas nesta
Instrução Normativa ocasionaria retrocesso ou prejuízo aos resultados atingidos." (NR)

Art. 2º Fica revogado o inciso II do art. 26 da Instrução Normativa nº 1, de 31 de
agosto de 2018.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra 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 SÃO PAULO

PORTARIA Nº 12.979, DE 26 DE MAIO DE 2020

O SUPERINTENDENTE DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM SÃO PAULO, no uso da
competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 9550, de 08 de abril de 2020,
Portaria SPU nº 83, de 28 de agosto de 2019, e tendo em vista o disposto no art. 6,
Decreto-Lei nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987, bem como os elementos que
integram o Processo nº 10154.109917/2020-21, resolve:

Art. 1º Autorizar a passagem de rede de drenagem de águas pluviais,
proveniente do Residencial Campo Alegre no município de Campinas, em terreno da
União, bem não operacional da extinta RFFSA cadastrado sob BP n° 3.161.066-0000,
transferido ao patrimônio da União pelo TT nº 50/2008.

Art. 2º O requerente sr. Francisco José Gonçalves Meirelles por meio da
P.P.K.D. Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA realizará as obras, consistindo em
passagem de rede enterrada de águas pluviais, totalizando uma área de intervenção de
597,08 m², cruzando o antigo leito em direção à represa do Rio Capivari-Mirim.

Art. 3º Após conclusão da obra em área da União, o requerente deverá
fornecer à Superintendência do Patrimônio da União em São Paulo uma via da planta
cadastral da referida rede de águas pluviais.

Art. 4º A presente autorização se dá em caráter precário e revogável a
qualquer momento, não implicando na constituição de nenhum direito sobre a área ou
constituição de domínio, não gerando direitos a quaisquer indenizações sobre
benfeitorias.

Art. 5º O requerente deverá obter todas as permissões, autorizações e/ou
licenças necessárias.

Art. 6º Esta portaria revoga a Nº 2 de 30 de janeiro de 2018, publicada no
DOU de 01 de fevereiro de 2018.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DENIS FABRISIO DE OLIVEIRA SELYMES

Ministério da Economia

SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO,
GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

SECRETARIA ESPECIAL DE FAZENDA
DESPACHO DE 9 DE JUNHO DE 2020

Processo nº 17944.101322/2020-70
Interessado: Município de Timbó-SC
Assunto: Minuta de contrato de garantia, a ser celebrado entre a União e o

Município de Timbó-SC, com a interveniência da Caixa Econômica Federal- CAIXA, e minuta de
contrato de contragarantia, a ser celebrado entre a União e a municipalidade, com a
interveniência da Caixa Econômica Federal-CAIXA e do Banco do Brasil S.A, referentes a
Contrato de Financiamento a ser firmado entre o Município e a CAIXA, no valor de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), cujos recursos serão destinados a investimentos em
melhoria da infraestrutura do Município, tais como construção, readequação, conclusão e/ou
reforma de prédios e espaços públicos, aquisição de veículos, máquinas e/ou equipamentos e
investimento na infraestrutura e pavimentação, no âmbito do Programa FINISA -
Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, conforme autorizados pelas Leis Municipais
nº 3.080, de 19 de setembro de 2019 e nº 3.096, de 31 de outubro de 2019.

Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certifico o cumprimento das condições estabelecidas
no art. 1º da Portaria ME nº 198, de 25 de abril de 2019, ressalvada a necessidade de
verificação, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do disposto nos incisos II e III do §5º
do art. 1º da Portaria MF nº 151, de 12 de abril de 2018, além da formalização do respectivo
contrato de contragarantia.

WALDERY RODRIGUES JÚNIOR
Secretário Especial

DESPACHO DE 9 DE JUNHO DE 2020

Processo nº 17944.101489/2020-31
Interessado: Município de Itatiaia - RJ
Assunto: Minutas de contrato de garantia, a ser celebrado entre a União e o

Município de Itatiaia - RJ, com a interveniência do Banco do Brasil S.A. (SEI nº 7197828) e
minuta de contrato de contragarantia, a ser celebrado entre a União e a municipalidade,
com a interveniência do Banco do Brasil S.A e da Caixa Econômica Federal - da CAIXA (SEI
nº 7703697), referentes a Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito, a ser
firmado entre o Município de Itatiaia - RJ e o Banco do Brasil S.A, no valor de R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais), cujos recursos serão destinados a investimentos na
infraestrutura urbana e social, realização de asfaltamento e recapeamento em diversas vias
públicas, construção e reforma de estruturas de praças, incluindo a sua iluminação,
conforme autorização dada pela Lei Municipal nº 1.058, de 18 de março de 2020 (SEI nº
7197556).

Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certifico o cumprimento das condições
estabelecidas no art. 1º da Portaria ME nº 198, de 25 de abril de 2019, ressalvada a
necessidade de verificação, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do disposto nos
incisos II e III do §5º do art. 1º da Portaria MF nº 151, de 12 de abril de 2018, além da
formalização do respectivo contrato de contragarantia.

WALDERY RODRIGUES JÚNIOR
Secretário Especial

DESPACHO DE 9 DE JUNHO DE 2020

Processo nº 17944.101672/2020-36
Interessado: Município de Goioerê - PR
Assunto: Minuta de contrato de garantia, a ser celebrado entre a União e o

Município de Goioerê - PR, com a interveniência da Caixa Econômica Federal- CAIXA, e
minuta de contrato de contragarantia, a ser celebrado entre a União e a municipalidade,
com a interveniência da Caixa Econômica Federal-CAIXA e do Banco do Brasil S.A, referentes
a Contrato de Financiamento a ser firmado entre o Município e a CAIXA, no valor de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), cujos recursos serão destinados à pavimentação e/ou
recape e galerias de águas pluviais em vias do Município, conforme autorizado pelas Leis
Municipais nº 2.707, de 18 de dezembro de 2019 e nº 2.708, de 6 de fevereiro de 2020.

Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certifico o cumprimento das condições
estabelecidas no art. 1º da Portaria ME nº 198, de 25 de abril de 2019, ressalvada a
necessidade de verificação, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do disposto nos
incisos II e III do §5º do art. 1º da Portaria MF nº 151, de 12 de abril de 2018, além da
formalização do respectivo contrato de contragarantia.

WALDERY RODRIGUES JÚNIOR
Secretário Especial

DESPACHO DE 9 DE JUNHO DE 2020

Processo nº 17944.102048/2020-36
Interessado: Município de Paranavaí - PR.
Assunto: Contrato de Garantia, a ser firmado entre a União e o Município de Paranavaí

- PR, com a interveniência da Caixa Econômica Federal e Contrato de Vinculação de Receitas e de
Cessão e Transferência de Crédito, em Contragarantia, a ser firmado entre a União e o Município
de Paranavaí - PR, com a interveniência do Banco do Brasil S/A e da Caixa Econômica Federal -
CAIXA, ambos relativos a Contrato de Financiamento a ser celebrado entre o Município de
Paranavaí - PR e a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e
quinhentos mil reais), cujos recursos serão destinados à pavimentação, recapeamento e drenagem
de vias urbanas, obras de iluminação pública e aquisição de imóveis (desapropriações).

Despacho: Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, certifico o cumprimento das condições
estabelecidas no art. 1º da Portaria ME nº 198, de 25 de abril de 2019.

WALDERY RODRIGUES JÚNIOR
Secretário Especial

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA
ATO COTEPE/PMPF Nº 17, DE 10 DE JUNHO DE 2020

Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.

O Diretor do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CON FA Z ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100411/2020-03, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito

Federal adotarão, a partir de 16 de junho de 2020, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
. PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL
. ITEM UF G AC GAP DIESEL S10 ÓLEO DIESEL GLP (P13) GLP Q AV AEHC GNV GNI ÓLEO COMBUSTÍVEL
. (R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ kg) (R$/ kg) (R$/ litro) (R$/ litro) (R$/ m³) (R$/ m³) (R$/ litro) (R$/ Kg)
. 1 AC *4,4087 *4,4087 *3,9117 *3,9032 *6,5286 *6,5286 - **3,7833 - - - -
. 2 AL 4,2102 4,2417 3,2990 3,2960 - 4,9585 2,1728 3,4964 3,5462 - - -
. 3 AM **4,3014 **4,3014 **3,4414 **3,2995 - *5,9217 - **3,3219 2,2974 1,4797 - -
. 4 AP *3,0820 *3,0820 *3,1940 *3,1290 **6,3069 **6,3069 - *3,8350 - - - -
. 5 BA 4,4020 5,2000 3,3930 3,3410 4,7800 4,7800 - 3,4070 2,4400 - - -
. 6 CE 4,4500 4,6600 3,7078 3,6022 4,9300 4,9300 - 3,5345 - - - -
. 7 DF *3,8390 *6,1490 *3,2700 *3,1810 **5,5454 **5,5454 - **2,8230 **3,5980 - - -
. 8 ES *3,8144 **5,9658 **3,0853 **2,7997 **5,0228 **5,0228 - **3,2605 - - - -
. 9 GO *3,8704 **5,0871 *3,0499 *2,9633 **5,3977 **5,3977 - *2,5783 - - - -
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