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Nº 38, segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014
características apresentadas abaixo, pelo preço médio de venda apurado na oferta pública de que trata o art. 1º desta Portaria:
I - data da operação especial: 20.02.2014;
II - horário para acolhimento das propostas: de 15h às
17h;
III - divulgação da quantidade total vendida: na data do
leilão, a partir das 17h, por intermédio do Banco Central do Brasil;
IV - data da liquidação financeira: 21.02.2014;
V - características da emissão:
Título
NTN-F
NTN-F

Código SeData do
lic
vencimento
950199
950199

01.01.2021
01.01.2025

Taxa de
juros
(a.a.)
10,0%
10,0%

Prazo
(dias)

Quantidade

VN na database (R$)

2.506
3.967

300.000
100.000

1.000,000000
1.000,000000

§ 1º. Os cupons de juros das NTN-F poderão ser negociados
separadamente do principal, mantidas as características da emissão.
§ 2º. Somente será realizada a operação especial se pelo
menos 50% do volume ofertado ao público for vendido.
Art. 4º A alocação da quantidade ofertada, conforme o disposto no art. 8º do mencionado Ato Normativo, obedecerá a seguinte
proporção:
I - 50% (cinqüenta por cento) às instituições "dealers" que
tenham alcançado a meta estabelecida no inciso I do art. 2º (grupo 1)
do referido Ato Normativo e;
II - 50% (cinqüenta por cento) às instituições "dealers" que
tenham alcançado a meta estabelecida no inciso II do art. 2º (grupo 2)
do referido Ato Normativo.
Parágrafo único. Dos títulos destinados a cada grupo, a quantidade máxima que poderá ser adquirida por cada instituição observará os critérios estabelecidos no art. 8º, § 1º, do mencionado Ato
Normativo, e será informada à instituição por meio do módulo OFDEALERS do SELIC.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos
transferidos está vinculada exclusivamente à execução das ações especificadas no art. 1° desta Portaria.
Art. 5º 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 nº 7.257, de 4 de agosto de 2010.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
ADRIANO PEREIRA JÚNIOR
PORTARIA N° 60, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014
Reconhece estado de calamidade pública
no município de Pedro Canário - ES.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria
Ministerial nº 1.763-A, de 07 de novembro de 2008, publicada no
Diário Oficial da União, Seção 2, de 23 de dezembro de 2008, e
Considerando o Decreto Municipal nº 369, de 09 de outubro
de 2013, de Pedro Canário - ES,
Considerando o Decreto Estadual nº 2523, de 11 de novembro de 2013, do Estado do Espírito Santo,
Considerando ainda as demais informações constantes no
processo nº 59050.001390/2013-15, resolve:
Art. 1º Reconhecer, em decorrência de estiagem, COBRADE: 1.4.1.1.0, o estado de calamidade pública no Município de Pedro
Canário - ES.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 62, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014

Ministério da Integração Nacional
GABINETE DO MINISTRO
DESPACHO DO MINISTRO
Em 20 de fevereiro de 2014

Nº 3 - Processo nº 28110.FO.0275/88-0. INTERESSADOS: Indústrias
Químicas Xilolite S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
62.477.088/0001-94 e Ministério da Integração Nacional - Departamento Financeiro e de Recuperação de Projetos - DFRP. ASSUNTO: Recurso Administrativo com fulcro no art. 56 da Lei nº 9.784, de
29 de janeiro de 1999. DECISÃO: Conheço do recurso administrativo
(fls. 3250 a 3264, com anexos às fls. 3265 a 3340), e dou-lhe provimento parcial, mantendo a decisão inicialmente tomada, ex-vi Despacho nº 603, de 09 de outubro de 2013 (fl. 3212 - frente e verso) e
Portaria nº 24, de 09 de outubro de 2013 (fl. 3213), ambos do DFRP,
"mas que seja aberto prazo para defesa e produção de provas pela
Recorrente", ex-vi Parecer Conjur/MI nº 77, de 29 de janeiro de 2014
(fls. 3360 a 3362 - frente e verso).
FRANCISCO JOSÉ COELHO TEIXEIRA
Interino

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO
E DEFESA CIVIL

Autoriza empenho e transferência de recursos para ações de Defesa Civil à Prefeitura
Municipal de Nova Prata do Iguaçu- PR.
A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, neste ato representado pelo SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, nomeado pelo Decreto de 16 de outubro de 2013, publicado no D.O.U., de 17 de
outubro de 2013, Seção II, consoante delegação de competência conferida pela Portaria nº 477, de 05 de julho de 2011, publicada no
D.O.U., de 06 de julho de 2011, 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 repasse de recursos ao Município de Nova Prata do Iguaçu - PR, no valor de R$ 63.000,00
(sessenta e três mil reais), para a execução de ações de Socorro,
Assistência às vítimas e Restabelecimento de serviços essenciais, conforme processo nº 59050.001076/2013-32.
Art. 2º Os recursos financeiros serão empenhados a título de
Transferência Obrigatória, conforme legislação vigente, observando a
classificação orçamentária: PT: 06.182.2040.22BO.6501; Natureza de
Despesa: 3.3.40.41; Fonte: 0329; UG: 530012.
Art. 3° Considerando a natureza e o volume de ações a
serem implementadas, o prazo de execução das obras e serviços é de
365 dias, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da
União - D.O.U.
Art. 4º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos
transferidos está vinculada exclusivamente à execução das ações especificadas no art. 1° desta Portaria.
Art. 5º 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 nº 7.257, de 4 de agosto de 2010.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.

PORTARIA Nº 57, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014
Autoriza empenho e transferência de recursos para ações de Defesa Civil à Prefeitura
Municipal de São Lourenço do Sul - RS.
A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, neste ato representado pelo SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, nomeado pelo Decreto de 16 de outubro de 2013, publicado no D.O.U., de 17 de
outubro de 2013, Seção II, consoante delegação de competência conferida pela Portaria nº 477, de 05 de julho de 2011, publicada no
D.O.U., de 06 de julho de 2011, 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 repasse de recursos ao Município de SÃO LOURENÇO DO SUL - RS, no valor de R$
183.420,00 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e vinte reais),
para a execução de ações de Socorro, Assistência às vítimas e Restabelecimento de serviços essenciais, conforme processo nº
59050.000007/2014-92.
Art. 2º Os recursos financeiros serão empenhados a título de
Transferência Obrigatória, conforme legislação vigente, observando a
classificação orçamentária: PT: 06.182.2040.22BO.6501; Natureza de
Despesa: 3.3.40.41; Fonte: 0329; UG: 530012.
Art. 3° Considerando a natureza e o volume de ações a
serem implementadas, o prazo de execução das obras e serviços é de
365 dias, a partir da publicação desta portaria no Diário Oficial da
União - D.O.U.

ADRIANO PEREIRA JÚNIOR

.

Ministério da Justiça
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 389, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014
Dispõe sobre a atuação da Força Nacional
de Segurança Pública em apoio ao estado
da Bahia nas ações de combate à violência
na região sul do Estado.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 11.473, de 10
de maio de 2007, no Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004,
na Portaria nº 3.383, de 24 de outubro de 2013, no Acordo de
Cooperação Federativa da Força Nacional de Segurança Pública nº
18/2012, celebrado entre a União e o Estado da Bahia, publicado no
Diário Oficial da União nº 227, de 26 de novembro de 2012; e
Considerando a manifestação expressa do Governador do
Estado da Bahia, quanto à necessidade de emprego da Força Nacional
de Segurança Pública (FNSP), com o propósito de apoiar na preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio frente aos conflitos fundiários envolvendo indígenas e produtores rurais assentados, causando ameaça a paz e a ordem nos
municípios de Buerarema, Una e Ilhéus, na região sul da Bahia,
conforme solicitação contida no Ofício nº 36/2014-GE, de 12 de
fevereiro de 2014, resolve:
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Art. 1º Autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança
Pública (FNSP), em caráter episódico e planejado, por 90 (noventa)
dias, a contar da data de publicação desta, para atuar em apoio às
forças de segurança pública da Bahia em ações de preservação da
ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio frente aos
conflitos fundiários envolvendo indígenas e produtores rurais assentados, causando ameaça a paz e a ordem nos municípios de Buerarema, Una e Ilhéus, na região sul da Bahia.
Art. 2º A operação terá o apoio logístico e a supervisão dos
órgãos de segurança pública do Ente Federado solicitante, nos termos
do convênio de cooperação firmado entre as partes, bem como permissão de acesso aos sistemas de informações e ocorrências no âmbito da Segurança Pública, durante a vigência da portaria autorizativa.
Art. 3° O número de policiais a ser disponibilizado pelo
Ministério da Justiça obedecerá ao planejamento definido pelos entes
envolvidos na operação.
Art. 4º O prazo do apoio prestado pela FNSP poderá ser
prorrogado, se necessário, conforme o art. 4º, § 3º, inciso I, do
Decreto nº 5.289, de 2004.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ EDUARDO CARDOZO
PORTARIA Nº 390, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014
Dispõe sobre a atuação da Força Nacional
de Segurança Pública em apoio ao Estado
de Rondônia nas ações de busca e salvamento em áreas atingidas pela enchente do
Rio Madeira/RO.

ADRIANO PEREIRA JÚNIOR

PAULO FONTOURA VALLE

.

ISSN 1677-7042

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 11.473, de 10
de maio de 2007, no Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004,
no Decreto nº 7.957, de 12 de março de 2013, na Portaria nº 3.383,
de 24 de outubro de 2013, no Acordo de Cooperação Federativa da
Força Nacional de Segurança Pública celebrado entre a União e o
Estado de Rondônia; e
Considerando a manifestação expressa do Governador do
Estado de Rondônia, quanto à necessidade do emprego da Força
Nacional de Segurança Pública (FNSP), com o propósito de atuar nas
ações de apoio às áreas afetadas pela enchente do Rio Madeira no
Estado de Rondônia, conforme solicitação contida no Ofício nº
027/2014-GG/RO de 18 de fevereiro de 2014, resolve:
Art. 1º Autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança
Pública (FNSP), em caráter episódico e planejado, pelo período de 30
dias, a contar da data de publicação desta portaria, para atuar em
ações de atendimentos às pessoas e à infraestrutura dos locais afetados, bem como auxílio na transferência de famílias afetadas pela
enchente do Rio Madeira/RO, controle e segurança de rodovias.
Art. 2º A operação terá o apoio logístico e a supervisão dos
órgãos de segurança pública do Ente Federado solicitante, nos termos
do convênio de cooperação firmado entre as partes, bem como permissão de acesso aos sistemas de informações e ocorrências no âmbito da Segurança Pública, durante a vigência da portaria autorizativa.
Art. 3° O número de policiais a ser disponibilizado pelo
Ministério da Justiça obedecerá ao planejamento definido pelos entes
envolvidos na operação.
Art. 4º O prazo do apoio prestado pela FNSP poderá ser
prorrogado, se necessário, conforme o art. 4º, § 3º, inciso I, do
Decreto nº 5.289, de 2004.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ EDUARDO CARDOZO
o-

PORTARIA N 391, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 37ª Sessão de Turma, realizada no dia 10 de
outubro de 2013, no Requerimento de Anistia nº 2006.01.53640,
resolve:
Declarar anistiado político PAULO DE PAULA SANT'ANNA, portador do CPF nº 022.982.520-68, e conceder reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única, no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 1º, incisos I e II c/c
artigo 4º, § 2º, da Lei n.º 10.559, de 13 de novembro de 2002.
JOSÉ EDUARDO CARDOZO
o-

PORTARIA N 392, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 35ª Sessão de Turma, realizada no dia 26 de
setembro de 2013, no Requerimento de Anistia nº 2007.01.57702,
resolve:
Declarar anistiado político "post mortem" CARLOS CORREA FLORES, filho de ALAYDE CORREA FLORES, e conceder à
VERA REGINA GUERREIRO DE LEMOS, portadora do CPF nº
460.794.830-68, e aos demais dependentes, se houver, reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única, no valor cor-
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