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Art. 3º O Plano de Trabalho foi analisado e aprovado pela área técnica
competente, com cronograma de desembolso previsto para liberação dos recursos em
duas parcelas nos termos do art. 14 da Portaria n. 624, de 23 de novembro de 2017.

Art. 4º A liberação dos recursos da União somente será efetuada após
atendimento, pelo ente federado, do disposto no § 2° do art. 13 da Portaria n. 624, de 23
de novembro de 2017.

Art. 5º Considerando a natureza e o volume de ações a serem implementadas,
o prazo de execução será de 365 dias, a partir da publicação desta portaria no Diário
Oficial da União (DOU).

Art. 6º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos transferidos está
vinculada, exclusivamente, à execução das ações especificadas no art. 1° desta Portaria e
no Plano de Trabalho aprovado, devendo obedecer ao disposto no Decreto n. 7.983, de 8
de abril de 2013.

Art. 7º O proponente deverá apresentar prestação de contas final no prazo de
30 dias contados do término da vigência ou do último pagamento efetuado, quando este
ocorrer em data anterior ao encerramento da vigência, nos termos do art. 21 da Portaria
n. 624, de 23 de novembro de 2017.

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

ALEXANDRE LUCAS ALVES

PORTARIA Nº 1.999, DE 20 DE AGOSTO DE 2019

Autoriza o empenho e a transferência de recursos ao
Estado do Rio Grande do Norte - RN, para execução
de ações de Defesa Civil.

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
neste ato representado pelo SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL,
nomeado pela Portaria n. 830, de 25 de janeiro de 2019, publicada no DOU, de 25 de
janeiro de 2019, Seção II, Edição Extra A, consoante delegação de competência conferida
pela Portaria n. 412, de 12 de fevereiro de 2019, publicada no DOU, de 19 de fevereiro de
2019, Seção 1, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.340, de 01 de dezembro de 2010,
na Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 e no Decreto nº 7.257, de 04 de agosto de 2010,
resolve:

Art. 1° Autorizar o empenho e o repasse de recursos ao Estado do Rio Grande
do Norte-RN, no valor de R$ 414.692,57 (quatrocentos e quatorze mil seiscentos e noventa
e dois reais e cinquenta e sete centavos), para a execução de ações de resposta, conforme
processo n. 59052.003310/2019-31.

Art. 2° Os recursos financeiros serão empenhados a título de Transferência
Obrigatória, conforme legislação vigente, observando a classificação orçamentária: PT:
06.182.2040.22BO.0001; Natureza de Despesa: 3.3.30.41; Fonte: 100; UG: 530012.

Art. 3° Considerando a natureza e o volume de ações a serem implementadas,
o prazo de execução será de 180 dias, a partir da publicação desta portaria no Diário
Oficial da União (DOU).

Art. 4° A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos transferidos está
vinculada exclusivamente à execução das ações especificadas no art. 1° desta Portaria.

Art. 5° O proponente deverá apresentar prestação de contas final no prazo de
30 dias a partir do término da vigência, nos termos do art. 14 do Decreto n. 7.257, de 4
de agosto de 2010.

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE LUCAS ALVES

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
ÁREA DE REGULAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO
ATOS DE 19 DE AGOSTO DE 2019

O SUPERINTENDENTE ADJUNTO REGULAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ÁGUAS - ANA, torna público que, no exercício da competência delegada pelo art. 3º
da Resolução ANA nº 74, de 01/10/2018, nos termos do art. 12, V, da Lei nº 9.984,
de 17/07/2000, com fundamento nas Resoluções ANA nº 1.938 e 1.939, de
30/10/2017, resolveu emitir as outorgas de direito de uso de recursos hídricos à:

Nº 1.709 - SIMONE CASSIANO DOS SANTOS, rio São Francisco, Município de
PETROLINA/PE, irrigação.

Nº 1.710 - CLAUDECI AMARO DA SILVA, UHE Luiz Gonzaga, Município de
PETROLÂNDIA/PE, irrigação.

Nº 1.711 - HELENA MARGARIDA RODRIGUES E SOUZA, UHE Luiz Gonzaga, Município de
PETROLÂNDIA/PE, irrigação.

Nº 1.712 - JOSE CARLOS DA SILVA, UHE Luiz Gonzaga, Município de TACARATU/PE, irrigação.

Nº 1.713 - FRANCISCO MAURICIO CAVALCANTE, UHE Luiz Gonzaga, Município de
PETROLÂNDIA/PE, irrigação.

Nº 1.714 - VICENTE DA COSTA COELHO, UHE Luiz Gonzaga, Município de TACARATU/PE, irrigação.

Nº 1.715 - ANDERSON NIPPES, rio Doce, Município de MARILÂNDIA/ES, irrigação.

Nº 1.716 - PEDRO LOYOLA DOS SANTOS, Rio Jequitinhonha, Município de CORONEL
MURTA/MG, irrigação.

Nº 1.717 - EDICLECIO JOSE DE SA, UHE Luiz Gonzaga, Município de GLÓRIA/BA, irrigação.

Nº 1.718 - IZAIAS MOREIRA DA SILVA, Rio São Francisco, Município de JUAZEIRO/BA, irrigação.

Nº 1.719 - JOSIMAR VIEIRA DE CALDAS, Rio São Francisco, Município de SANTA MARIA
DA BOA VISTA/PE, irrigação.

Nº 1.720 - AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA, Rio Paraíba do Sul, Município de
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, irrigação.

Nº 1.721 - JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO, Rio São Francisco, Município de PETROLINA/PE, irrigação.

Nº 1.722 - JOSILDO DE SOUSA DA SILVA, Rio São Francisco, Município de
PETROLINA/PE, irrigação.

Nº 1.723 - MARIA MEDRADO DA SILVA, Rio São Francisco, Município de SANTA MARIA
DA BOA VISTA/PE, irrigação.

Nº 1.724 - MARIA TEREZA BENTO DE QUEIROZ PEREIRA DA SILVA, UHE Volta Grande,
Município de MIGUELÓPOLIS/SP, irrigação.

Nº 1.725 - FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA, Rio São Francisco, Município de
CURAÇÁ/BA, irrigação.

Nº 1.726 - FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA, Rio São Francisco, Município de
CURAÇÁ/BA, irrigação.

Nº 1.727 - MAURIVAN MANOEL DOS SANTOS, Rio São Francisco, Município de
JUAZEIRO/BA, irrigação.

Nº 1.728 - VITAL MARCELO MEDRADO FERREIRA FILHO, Rio São Francisco, Município de
CURAÇÁ/BA, irrigação.

Nº 1.729 - EDINALDO CARIRI DA CRUZ, Rio São Francisco, Município de SANTA MARIA
DA BOA VISTA/PE, irrigação.

Nº 1.730 - KEILA MARQUES DE SA, UHE Luiz Gonzaga, Município de Petrolândia/PE,
irrigação.

Nº 1.731 - FRANCYEPSON KENNEDY DE SOUZA AGUIAR, Rio São Francisco, Município de
PETROLINA/PE, irrigação.

Nº 1.732 - EMILIO ANTONIO CARADORI JUNIOR, Córrego São João da Grama e Ribeirão
Santa Bárbara, Município de ANDRADAS/MG, irrigação.

Nº 1.733 - EMILIO ANTONIO CARADORI JUNIOR, Rio Jaguari-mirim, Município de
ANDRADAS/MG, irrigação.

Nº 1.734 - JOAQUIM ALIPIO LUSTOSA DE CARVALHO, Rio São Francisco, Município de
PETROLINA/PE, irrigação.

Nº 1.735 - FRANCISCA ZENETE DE ALCANTARA CAVALCANTE, UHE Luiz Gonzaga,
Município de PETROLÂNDIA/PE, irrigação.

O inteiro teor das Outorgas, bem como as demais informações pertinentes
estarão disponíveis no site www.ana.gov.br.

PATRICK THOMAS

Ministério da Economia

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 424, DE 21 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre medidas de racionalização de gastos e
redução de despesas para o exercício de 2019 no
âmbito do Ministério da Economia, autarquias e
fundações vinculadas.

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos I e IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal,
considerando a necessidade de preservar os serviços de fiscalização, arrecadação e a
manutenção dos sistemas de Tecnologia da Informação (TI) relacionados a Gestão
Corporativa; Sistemas Estruturadores; Arrecadação Tributária e Aduaneira; Fazenda Pública
e Folha de Pagamento da Previdência Social, resolve:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre medidas de racionalização de gastos e
redução de despesas para o exercício de 2019 no âmbito do Ministério da Economia,
autarquias e fundações vinculadas.

Art. 2º A despesa a ser empenhada com a contratação de bens e serviços e a
concessão de diárias e passagens nacionais, nos itens e naturezas de despesa especificados
no Anexo I desta Portaria, no âmbito das unidades do Ministério da Economia, autarquias
e fundações vinculadas, no exercício de 2019, deverá observar o novo limite de empenho,
conforme estabelecido no Anexo II desta Portaria.

Parágrafo único. O limite de que trata o caput não se aplica às:
I - despesas custeadas com recursos de doações, convênios e acordos em geral;

e
II- despesas com a concessão de diárias e passagens nacionais classificadas nas

subfunções orçamentárias de normatização e fiscalização, bem como de representação
judicial e extrajudicial.

Art. 3º Fica suspensa, no exercício de 2019, a realização de novas contratações
relacionadas a:

I - serviços de consultoria;
II - treinamento e capacitação de servidores;
III - estágio remunerado;
IV - mão de obra terceirizada;
V - aquisição de bens e mobiliário;
VI - obras, serviços de engenharia, melhorias físicas e alterações de leiaute;
VII - desenvolvimento de software e soluções de informática;
VIII - diárias e passagens internacionais;
IX - insumos e máquinas de café; e
X - serviços de telefonia móvel e pacote de dados para servidores, exceto para

atividades de fiscalização.
§ 1º O disposto no caput não se aplica às contratações essenciais à segurança,

à saúde e à acessibilidade dos imóveis e às despesas financiadas com recursos de doações,
convênios e acordos em geral, nem constitui impeditivo à prorrogação de contratos
atualmente em vigor.

§ 2º O Ministro de Estado, considerando os aspectos de relevância e urgência,
poderá autorizar excepcionalidades pontuais, mediante demanda devidamente justificada,
relativas à suspensão prevista nos incisos VII e VIII do caput, respeitados os limites fixados
no Anexo II desta Portaria.

Art. 4º Os órgãos integrantes da estrutura do Ministério da Economia,
autarquias e fundações vinculadas constantes do Anexo II deverão adotar, no prazo de
trinta dias contado da publicação desta Portaria, as medidas necessárias à extinção dos
contratos vigentes em relação aos objetos especificados nos incisos VI e VII do art. 1º da
Portaria nº 179, de 22 de abril de 2019, e à redução dos valores de despesas levadas a
efeito a partir da publicação desta Portaria, nos percentuais estabelecidos no Anexo III.

Art. 5º As prorrogações e/ou substituições contratuais, em 2019, mencionadas
no inciso III do § 1º do art. 1º da Portaria nº 179, de 2019, referente aos contratos de
locação de imóveis, locação de veículos e locação de máquinas e equipamentos está
condicionada à redução do valor global contratado desses serviços em, no mínimo, 10%
(dez por cento).

Art. 6º De 26 de agosto de 2019 a 31 de dezembro de 2019, o horário de
funcionamento dos órgãos integrantes da estrutura do Ministério da Economia, autarquias
e fundações vinculadas referidos no Anexo II será das oito às dezoito horas.

§ 1º O horário previsto no caput não se aplica aos serviços essenciais, em
especial o atendimento ao público, e ao funcionamento dos gabinetes:

I - do Ministro de Estado;
II - do Secretário-Executivo;
III - dos Secretários Especiais;
IV - dos Secretários; e
V - da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
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