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Art. 1.º Aprovar o acordo judicial do imóvel rural deno-
minado "Atalho", com área registrada de 290,2366 hectares e medida
de 288,9493 hectares, localizado no município de Pacatuba, Micror-
região de Japaratuba, Estado de Sergipe, de propriedade da Senhora
Ana Claudia Machado Costa Moraes, devidamente registrado no Car-
tório de Registro de Imóveis da Comarca de Pacatuba, sob o n.º 479,
Livro 2, cadastrado no INCRA sob o código 265.071.035.920-4, pelo
valor total de R$ 1.246.101,06 (um milhão, duzentos e quarenta e seis
mil, cento e um reais e seis centavos), sendo R$ 1.038.805,19 (um
milhão, trinta e oito mil, oitocentos e cinco reais e dezenove cen-
tavos) referentes a terra nua, a serem pagos em Títulos da Dívida
Agrária - TDA, conforme preceitua o § 4º , do art. 5º, da Lei 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, a serem lançados nominativos a Ana
Cláudia Machado Costa Moraes, CPF Nº 585.357.565-15 e R$
207.295,87 ( duzentos e sete mil, duzentos e noventa e cinco mil e
oitenta e sete centavos) em moeda corrente, para pagamento das
benfeitorias, já depositados em juízo.

Art. 2.º Encaminhar à Diretoria de Obtenção de Terras e
Implantação de projetos de Assentamento - DT, para Autorizar a
Diretoria de Administração e Finanças - DA a adotar as providências
necessárias ao cancelamento dos Títulos da Dívida Agrária, outrora
emitido em nome de Juarez Alves da Costa;

Art. 3.º Encaminhar à Diretoria de Obtenção de Terras e
Implantação de projetos de Assentamento - DT, para Autorizar as
providências necessárias ao lançamento dos Títulos da Dívida Agrária
- TDA, retroativos a data do depósito inicial, referente ao valor de
1.038.805,19 (um milhão, trinta e oito mil, oitocentos e cinco reais e
dezenove centavos), após a descapitalização dos juros compensatórios
de 6% ao ano, até a data do depósito inicial, nominativos a Ana
Cláudia Machado Costa, CPF Nº 585.357.565-15.

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

LEONARDO GÓES SILVA

COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL

RESOLUÇÃO No- 1, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014

O COMITÊ DE DECISÃO REGIONAL - CDR da Supe-
rintendência Regional do INCRA no estado de Sergipe, em cum-
primento ao disposto no inciso I do art. 9.° da ESTRUTURA RE-
GIMENTAL DO INCRA, aprovada pelo Decreto n.º 5.735, de 27 de
março de 2006, por seu Coordenador, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo inciso I do art.° 7.° da Estrutura Regimental, bem
como pelas disposições contidas na PORTARIA INCRA/P/N.º
288/2006, de 13 de julho de 2006, publicada no D.O.U. de 17 de
julho de 2006, e tendo em vista a decisão adotada em sua 14.ª
Reunião, realizada em 09 de outubro de 2006;

Considerando o interesse desta Autarquia em desapropriar
imóvel rural denominado "ATALHO", com área registrada de
290,3366 hectares e medida de 288,9493 hectares, localizado no mu-
nicípio de Pacatuba, Microrregião Japaratuba, Estado de Sergipe, de
propriedade de Ana Claudia Machado Costa Moraes, devidamente
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pa-
catuba, sob o n.º 479, Livro 2, cadastrado no INCRA sob o código
265.071.035.920-4, para fins de assentamento de trabalhadores rurais,
de acordo com as metas estabelecidas no Programa de Reforma Agrá-
ria;

Considerando que o processo do acordo judicial do imóvel
rural "Atalho" foi instruído de acordo com a Instrução Normativa nº
34/2006, publicada no DOU de 08 de junho de 2006, que estabelece
critérios para regularização de acordo judicial nas ações de obtenção
de terras, de conformidade com o contido em seu capítulo II;

Considerando que a desapropriação do imóvel visa atender
as demandas da Reforma Agrária no Estado de Sergipe, solucionando
um conflito social a anos existentes na gleba, possibilitando o as-
sentamento de 16 (dezesseis) famílias;

Considerando que o imóvel apresenta características físicas e
edafo-climáticas favoráveis a implantação de projeto de assentamen-
to, sua localização próxima a diversos outros projetos de assenta-
mento, além de outros atributos que favorecem o desenvolvimento da
agricultura familiar;

Considerando que os valores apurados na Avaliação rea-
lizada em 08 de setembro de 2014, pela da Superintendência Regional
de Sergipe, referente à área medida a ser adquirida (288,9493 hec-
tares), atinge o total de R$ 1.246.101,06 ( um milhão, duzentos e
quarenta e seis mil, cento e um reais e seis centavos), sendo R$
1.038.805,19 ( um milhão, trinta e oito mil, oitocentos e cinco reais e
dezenove centavos) referentes a terra nua e R$ 207.295,87 (duzentos
e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos)
correspondentes às benfeitorias;

Considerando que o valor proposto para desapropriação do
imóvel que é de R$ 1.246.101,06 (um milhão, duzentos e quarenta e
seis mil, cento e um reais e seis centavos), estabelecido através do
limite médio do campo de arbítrio da avaliação administrativa, por-
tanto, dentro da alçada do Comitê de Decisão Regional, conforme
Anexo I da Instrução Normativa n.º 62, publicada no DOU de 21 de
junho de 2010;

Considerando que o valor apurado encontra-se abaixo do
parâmetro Médio da Planilha de Preços Referenciais de Terras e
Imóveis Rurais, atualizada em maio de 2014 pela Superintendência
Regional do Estado de Sergipe;

Considerando que o acordo judicial significa racionalidade
no emprego dos recursos públicos, visando minimizar os custos de
obtenção de terras anuais;

Considerando, finalmente, a proposição da Procuradoria Fe-
deral Especializada após consulta a Divisão de Obtenção de Terras e
Implantação de Projetos de Assentamento, ambas vinculadas a esta
unidade regional, no processo administrativo n.º 54370.000786/2014-
90, resolve:

Art. 1.º Aprovar o acordo Judicial referente ao imóvel rural
"ATALHO", com área medida de 288,9493 hectares, localizado no
município de Pacatuba, Microrregião de Japaratuba, Estado de Ser-
gipe, de propriedade de Ana Cláudia Machado Costa, portadora do
CPF nº 585.357.565-15, devidamente, cadastrado no INCRA sob o
código 265.071.035.920-4, pelo valor total de R$ 1.246.101,06 (um
milhão, duzentos e quarenta e seis mil, cento e um reais e seis
centavos), sendo R$ 1.038.805,19 (um milhão, trinta e oito mil, oi-
tocentos e cinco reais e dezenove centavos) referentes a terra nua, a
serem pagos em Títulos da Dívida Agrária - TDA, com prazo de
resgate de até 05 (cinco) anos, retroativos a data do depósito inicial,
e R$ 207.295,87 (duzentos e sete mil, duzentos e noventa e cinco
reais e oitenta e sete centavos) em moeda corrente, para pagamento
das benfeitorias, condicionado à disponibilidade orçamentária.

Art. 2º Autorizar as providências necessárias ao lançamento
dos Títulos da Dívida Agrária - TDA, referente ao valor de
1.038.805,19 (um milhão, trinta e oito mil, oitocentos e cinco reais e
dezenove centavos), após a descapitalização dos juros compensatórios
de 6% ao ano, até a data do depósito inicial, nominativos a Ana
Cláudia Machado Costa, CPF Nº 585.357.565-15.

Art. 3.º Determinar à Divisão de Obtenção de Terras e Im-
plantação de Projetos de Assentamento e à Procuradoria Federal Es-
pecializada, a adotarem, no âmbito das competências desta unidade
regional, as providências necessárias para a consecução do objetivo
previsto no Art. 1.º.

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

LEONARDO GOES SILVA
Coordenador do Comitê

SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

PORTARIA No- 204, DE 16 DE OUTUBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer Técnico nº 1260/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS,
exarado nos autos do Processo nº 71000.102927/2009-78, resolve:

Art. 1º Deferir a renovação da certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pelo Serviço de Obras So-
ciais, CNPJ: 53.898.292/0001-98, com sede em Penapolis/SP, pelo
período de 01/01/2010 a 31/12/2014, nos termos do §3º, do art. 3º, do
Decreto nº 2.536/98 e do § único, do art. 38-A, da Lei nº
12.101/09.

Art. 2º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o artigo 24, § 1º, da Lei nº
12.101/09.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 205, DE 16 DE OUTUBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando a decisão exarada nos
autos do Mandado de Intimação nº 68326-41.2014.4.01.3400, ver-
sando sobre o requerimento de certificação nos autos do Processo nº
71000.096495/2010-92, sob os fundamentos constantes no Parecer
Técnico nº 848/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, resolve:

Art. 1º Deferir a concessão da certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela Associação Grupo Chi-
marrão da Amizade, CNPJ 90.093.634/0001-29, Canoas/RS, por aten-
der o disposto no art. 18, da Lei nº 12.101/09, com validade de 03
(três) anos, a contar da data desta publicação no DOU, nos termos do
art. 5º do Decreto nº 8.242/2014.

Art. 2º O pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o art. 24, § 1º, da Lei nº
12.101/09.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 206, DE 16 DE OUTUBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 149/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, exarado nos autos do Processo nº
71010.000548/2009-25, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71010.000548/2009-25.

Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome

.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS/MDS n° 1.245 de 21/11/2012, DOU 23/11/2012, que indeferiu
o pedido de concessão da certificação de entidade beneficente de
assistência social.

Art. 3º Deferir a concessão de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pela ASSOCIAÇÃO CO-
MUNITÁRIA DO BAIRRO NOVA GAMELEIRA E ADJACÊN-
CIAS, CNPJ: 17.515.636/0001-79, Belo Horizonte/MG, com validade
de 03 (três) anos, a contar da data desta publicação, nos termos do
§2º, do art. 3º, do Decreto nº 2.536/98.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o art. 24, § 1º, da Lei nº
12.101/09.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS/MDS nº 1.245 de
21/11/2012, DOU 23/11/2012

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 207, DE 16 DE OUTUBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 150/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, exarado nos autos do Processo nº
71010.000728/2007-45, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71010.000728/2007-45.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS/MDS n° 698 de 09/08/2012, DOU 10/08/2012, que indeferiu o
pedido de concessão da certificação de entidade beneficente de as-
sistência social.

Art. 3º Deferir a concessão de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pelo CENTRO DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL DIVINA MISERICÓRDIA, CNPJ:
77.667.855/0001-03, Curitiba/PR, com validade de 03 (três) anos, a
contar da data desta publicação, nos termos do §2º, do art. 3º, do
Decreto nº 2.536/98.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o art. 24, § 1º, da Lei nº
12.101/09.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS/MDS nº 698 de
09/08/2012, DOU 10/08/2012.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 208, DE 16 DE OUTUBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 145/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, exarado nos autos do Processo nº
71000.058736/2009-61, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
71000.058736/2009-61.

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS/MDS nº 938 de 12/09/2012, DOU de 14/09/2012, que in-
deferiu o pedido de renovação da certificação de entidade beneficente
de assistência social.

Art. 3º Deferir a renovação de certificação de entidade be-
neficente de assistência social requerida pelo CENTRO DE INTE-
GRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANEIRO - CIEE,
CNPJ: 33.661.745/0001-50, Rio de Janeiro/RJ, pelo período de
01/01/2011 a 31/12/2015, nos termos do art. 3º, §3º do Decreto nº
2.536/98 e do § único, do art. 38-A, da Lei nº 12.101/2009.

Art. 4º Novo pedido de renovação de certificação de entidade
beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer
dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de
sua validade, em conformidade com o artigo 24, § 1º, da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 6º Fica revogada a Portaria SNAS/MDS nº 938 de
12/09/2012, DOU de 14/09/2012.

DENISE RATMANN ARRUDA COLIN

PORTARIA No- 209, DE 16 DE OUTUBRO DE 2014

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria nº
710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos cons-
tantes no Parecer de Recurso nº 101/2014/CG-
CEB/DRSP/SNAS/MDS, exarado nos autos do Processo nº
71000.102503/2009-11, resolve:

Art. 1º Admitir o recurso interposto nos autos do processo nº
7 1 0 0 0 . 1 0 2 5 0 3 / 2 0 0 9 - 11 .

Art. 2º Reconsiderar a decisão proferida por meio da Portaria
SNAS/MDS nº 1.209 de 21/11/2012, DOU de 23/11/2012, que in-
deferiu o pedido de renovação da certificação de entidade beneficente
de assistência social.
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