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CONVÊNIOS 
 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

 
GABINETE DA MINISTRA 

PORTARIA Nº 103, DE 10 DE ABRIL DE 2013 
 
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi 
delegada pelo art. 1º, inciso I, do Decreto nº 3.125, de 29 de 
julho de 1999, tendo em vista o disposto nos arts. 18, inciso I e 
§ 5º, e 19, incisos III e V, alínea "a", da Lei nº 9.636, de 15 de 
maio de 1998, no art. 96 do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de 
setembro de 1946, no art. 17, § 2º,inciso I, da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e nos elementos que integram o 
Processo nº 04916.003658/2011-72, resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a cessão de uso em condições especiais, 
sob o regime de arrendamento, ao Município de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte, do imóvel de marinha e 
acrescidos, com área total de 1.301,91m², situado na orla da 
praia de Pitangui, naquele Município, com os seguintes limites 
e confrontações: Partindo do ponto P5, de coordenadas: X= 
254339.04 e Y=9377152.10, daí seguindo com 7,5m, até o 
ponto P6 de coordenadas: X=254346.50 e Y=9377151.29, daí 
seguindo com 7,5m até o ponto P7 de coordenadas: 
X=254353.55 e Y=9377148.72, daí seguindo com 1,31m até 
o ponto P8 de coordenadas X=254354.72 e Y=9377148.13, 
daí seguindo com 13,81m até o ponto P9 de coordenadas: 
X=254366.16 e Y=9377140.39, daí seguindo com 5,38m até o 
Ponto P10 de coordenadas:X=254370.25 e Y=9377136.90, 
daí seguindo com 1,79m até o Ponto P11 de coordenadas: 
X=254369.25 e Y=9377135.42, daí seguindo com 6,55m até o 
ponto P12 de coordenadas: X= 254371.70 e Y=9377129.35, 
daí seguindo com 35,91m até o Ponto P13 de coordenadas: 
X=254378.56 e Y=9377094.10, daí seguindo com 10,6m até o 
Ponto P14 de coordenadas: X=254378.87 e Y=9377083.50, 
daí seguindo com 28,64m até o Ponto P15 de coordenadas: 
X=254377.23 e Y=9377054.92, daí seguindo com 46,45m 
até o Ponto P16 de coordenadas: X=254351.74 e 
Y=9377093.75, daí seguindo com 29,39m até o Ponto P2, 
deste ponto seguindo com 30,65m até o Ponto P17 de 
coordenadas: X= 2543351.32 e Y=9377144.56, daí seguindo 
com 3,42m até o Ponto P18 de coordenadas: X=254348.96 e 
Y=9377142.09, daí seguindo com 0,37m até o Ponto P19 de 
coordenadas: X=254348.76 e Y=9377141.77, daí seguindo 
com 1,85m até o Ponto P20 de coordenadas: X=254347.41 
e Y=9377143.04, daí seguindo com 4.66m até o Ponto P21 de 
coordenadas: X=254345.03 e Y=9377150.35, daí seguindo 
com 6,41m até o Ponto P22 de coordenadas: 254339.54 e 
Y=93777150.35, daí seguindo com 1,81m até o Ponto Inicial 
P5 de coordenadas já mencionadas,limitando-se frente com a 
Praia de Pitangui, com 31,39m;Lado direito com Área Pública, 
com 29,81m; Lado Esquerdo com a Praia de Pitangui, com 
30,20m; Fundos com a Rua Projetada, com 31,16m, fechando 
um polígono de área de 1.301,91m². 
 
Art. 2º A área a que se refere o art. 1º destina-se à 
urbanização de trecho da orla da praia de Pitangui, no 
Município cessionário. 
 
§ 1º Da área total cedida, 203,00m² destinam-se à construção 

de sete quiosques que serão posteriormente explorados 
comercialmente. 
 
§ 2º Em virtude do emprego de atividades lucrativas em 
parcela da área cedida, o valor da retribuição a ser paga à 
cedente pelo cessionário, bem como os fatores de correção e 
revisão, deverão constar expressamente de cláusula 
contratual. 
 
§ 3º Fica concedido prazo de carência de 2 (dois) anos, 
contado da assinatura do respectivo contrato de cessão, para 
início do pagamento das retribuições devidas. 
 
Art. 3º É fixado o prazo de 1 (um) ano, a contar da data de 
assinatura do respectivo contrato de cessão, para que o 
cessionário inicie a implantação do projeto, e de 2 (dois) anos 
para o cumprimento dos objetivos previstos, ressalvado, para 
este último prazo, a possibilidade de prorrogação, por igual 
período, caso haja fatos supervenientes que a justifiquem e 
desde que requerido pelo cessionário tempestivamente. 
 
Art. 4º A presente cessão terá vigência de 20 anos, a contar 
da data da assinatura do contrato, prorrogáveis por iguais e 
sucessivos períodos, a critério de conveniência deste 
Ministério. 
 
Art. 5º Fica o cessionário autorizado a locar ou arrendar 
partes do imóvel cedido e benfeitorias eventualmente 
aderidas, desnecessárias ao seu uso imediato, desde que 
observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, 
sempre que houver condições de competitividade, aplicando 
eventuais recursos auferidos na própria área cedida. 
Art. 6º A cessão a que se refere o art. 1º não exime o 
interessado de obter todas as licenças, outorgas, autorizações 
e alvarás necessários ao empreendimento, bem como de 
observar rigorosamente a legislação aplicável, dentro do prazo 
estipulado no art. 3ºdesta Portaria. 
Art. 7º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
 

MIRIAM BELCHIOR 

Publicado no D.O.U, nº69, p.89 de 11 de abril de 2013 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
NO RIO GRANDE DO NORTE 

EXTRATO DE CONVÊNIO 
 

Espécie: Convênio Sem Repasse de Recurso firmado entre o 
INCRA e a Prefeitura Municipal de Extremoz/RN. CNPJ: 
08.204.497/0001-71, registrado sob o CRT/RN/02.000/2013. 
Objeto: Desenvolver ações de manutenção do Sistema 
Nacional de Cadastro Rural - SNCR, com a prestação de 
informações e formulários aos interessados sobre quaisquer 
questões relacionadas ao cadastramento de imóveis rurais e 
emissão de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR 
a cargo do INCRA/RN, que possibilitem cumprir o estabelecido 
no art. 46 da Lei 4.504/64; no art. 52 do Decreto 55.891 de 32 
de março de 1965, e no Parágrafo 2º do art.1 da Lei 8.022, de 
12 de abril de 1990, com a conjugação de esforços materiais e 
humanos para a execução das atividades. Vigência: 05 (cinco) 
anos a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE 
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Publicado no D.O.U, nº72, p.161 de 16 de abril de 2013 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
 
Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 710035/2008. 
Processonº 23400.005139/2007-17. 
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
- FNDE,CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 
153173, 
Gestão: 15253, e o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 
CNPJ/MF nº 08.204.497/0001-71. 
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio. 
Vigência: 98 dias, de 23/02/2013 até 31/05/2013. 
Data e Assinaturas: 22/02/2013 - JOSÉ CARLOS 
WANDERLEY DIAS DE FREITAS, Presidente, CPF nº 

388.266.584-04, KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO - 
Prefeito, CPF nº 502.774.644-04. 
 

Publicado no D.O.U, nº38, p.38  de 26 de abril de 2013 

 
 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

NORTEC-NORTE Engenharia Civil LTDA, CNPJ: 
24.186.553.0001-49, torna público que está requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano – SEMUR a Licença Simplificada - LS para um 
empreendimento destinado ao uso Residencial,com 122 
unidades e área de 4,3 ha denominado de Loteamento Vitória 
Régia localizado na Rua 31 de Março – Carão – Extremoz/RN. 
José Martins Proprietário 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DE EXTREMOZ 

 

GILMARA DA SILVA COSTA 
 

DIRETORA GERAL 
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