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XIII - forma de colocação: direta, em favor do interessado, não podendo ser colocada por valor
inferior ao par, em quantidade equivalente ao necessário para atender ao Programa de Financiamento às
Exportações - PROEX.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO FONTOURA VALLE

PORTARIA Nº 796, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011

O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIO-
NAL, no uso da competência que lhe confere a Portaria STN nº 143, de 12 de março de 2004, tendo em
vista o disposto na Portaria MF nº 183, de 31 de julho de 2003, e em conformidade com a Lei nº 10.184,
de 12 de fevereiro de 2001, e com o Decreto nº 3.859, de 4 de julho de 2001, resolve:

Art. 1º Autorizar a emissão de Notas do Tesouro Nacional - Série "I", NTN-I, no valor de R$
26.472.037,40 (vinte e seis milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, trinta e sete reais e quarenta
centavos), referenciadas a 15 de novembro de 2011, a serem utilizadas no pagamento de equalização das
taxas de juros dos financiamentos à exportação de bens e serviços brasileiros amparados pelo Programa
de Financiamento às Exportações - PROEX.

Parágrafo único. Na emissão dos títulos mencionados no caput deste artigo serão observadas as
seguintes condições:

I - data-base: 1º de julho de 2000;
II - data de emissão: 15 de abril de 2001;
III - data de vencimento: a partir de 15 de janeiro de 2012 e todos os dias 15 dos meses

subsequentes em que vencerem as operações de crédito, até a última em 15 de setembro de 2021;
IV - quantidade: 11.893.616 (onze milhões, oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e

dezesseis) títulos;
V - taxa de juros: doze por cento ao ano, calculada sobre o valor nominal atualizado;
VI - valor nominal na data-base: R$ 1,00;
VII - valor nominal na data de emissão: R$ 1,198500;
VIII - preço unitário em 15.11.2011: R$ 2,225735;
IX - modalidade: nominativa e negociável;
X - atualização do valor nominal: pela variação da cotação de venda do dólar dos Estados

Unidos no mercado de câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo con-
sideradas as taxas médias dos dias úteis imediatamente anteriores às datas de emissão e de resgate do
título;

XI - pagamento de juros: na data de resgate do principal;
XII - resgate do principal: até a data de vencimento da correspondente parcela de juros de

financiamento à exportação;
XIII - forma de colocação: direta, em favor do interessado, não podendo ser colocada por valor

inferior ao par, em quantidade equivalente ao necessário para atender ao Programa de Financiamento às
Exportações - PROEX.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO FONTOURA VALLE

SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

PORTARIA No- 87, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Art. 12 da Portaria
nº 477, de 05 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 06 de julho de 2011, Seção 1,
página 79 e 80, tendo em vista o disposto no inciso II do art. 55, da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de
2010 (LDO-2011), e considerando a necessidade de adequar a programação orçamentária do De-
partamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, a fim de permitir a liberação de recursos por
meio de convênio celebrado com Município, resolve:

Art. 1º Promover, na forma do Anexo desta Portaria, a alteração da modalidade de aplicação de
dotações orçamentárias consignadas na Lei nº 12.381, de 09 de fevereiro de 20 11 .

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

MARIA CLARA NETTO OLIVEIRA

53000 - Ministério da Integração Nacional
53204- Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS

R$ 1,00
ANEXO

REDUÇÃO ACRÉSCIMO
Programa de Trabalho ESF FTE Modalidade Va l o r Modalidade Va l o r

18.544.0515.1851.0186 - Constru-
ção e Recuperação de Obras de
Infraestrutura Hídrica - Campo
Maior - PI.

F 500.000 500.000
100 4499.00 500.000 4440.00 500.000

To t a l 500.000 500.000

J U S T I F I C AT I VA : A alteração orçamentária visa permitir a aplicação de recursos por meio de con-
vênio celebrado com o Município de Campo Maior/PI. - Emenda nº 24450009.

PORTARIA No- 89, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Art. 12 da Portaria
nº 477, de 05 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 06 de julho de 2011, Seção 1,
página 79 e 80, tendo em vista o disposto no inciso II do art. 55, da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de
2010 (LDO-2011), e considerando a necessidade de adequar a programação orçamentária da Companhia
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, a fim de permitir a
aplicação direta de recursos, resolve:

Art. 1º Promover, na forma do Anexo desta Portaria, a alteração da modalidade de aplicação de
dotações orçamentárias consignadas na Lei nº 12.381, de 09 de fevereiro de 20 11 .

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

MARIA CLARA NETTO OLIVEIRA

53000 - Ministério da Integração Nacional
53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

R$ 1,00
ANEXO

REDUÇÃO ACRÉSCIMO
Programa de Trabalho ESF FTE Modalidade Va l o r Modalidade Va l o r

15.244.1025.7k66.0031 - Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sus-
tentável Local Integrado - No Es-
tado de Minas Gerais.

F 150.000 150.000
100 4440.00 150.000 4490.00 150.000

To t a l 150.000 150.000

J U S T I F I C AT I VA : A alteração orçamentária visa permitir a aplicação direta de recursos no Estado de
Minas Gerais. - Emenda nº 20750001.

RETIFICAÇÃO

No Anexo da Portaria nº 68, de 7 de novembro de 2011, publicada no DOU de 9 de novembro
de 2011, Seção 1, pág. 22, que promoveu a alteração da Modalidade de Aplicação de dotações
orçamentárias consignadas da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
- CODEVASF,

Onde se lê:

F 190.000 190.000
100 4499.00 190.000 4440.00 190.000

To t a l 190.000 190.000

Leia-se:

F 294.737 294.737
100 4499.00 294.737 4440.00 294.737

To t a l 294.737 294.737

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 2.659, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011

Dispõe sobre a renovação do emprego do efetivo de Policiais Civis da Força
Nacional de Segurança Pública no Estado do Rio Grande do Norte.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e considerando a
manifestação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, expressando a vontade de concretizar a
necessária cooperação federativa (art. 1º da Lei nº 11.473/2007) para executar atividades e serviços
imprescindíveis à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio da
Unidade Federativa citada.

CONSIDERANDO a voluntariedade manifestada pela Exma. Sra. Rosalba Ciarlini Rosado,
Governadora do Estado do Rio Grande do Norte (art. 4º, do Decreto nº 5.289/2004) para a preservação
da ordem pública naquele ente Federado, (Ofício nº 301/2011-GE, de 07 de novembro de 2011),
resolve:

Art. 1º Prorrogar o emprego do efetivo de Policiais Civis da Força Nacional de Segurança
Pública em caráter episódico e planejado em consonância com as Corporações Estaduais envolvidas (art.
4º, parágrafo 1º e 2º, do Decreto nº 5.289/2004) a fim de preservar a ordem pública, a incolumidade das
pessoas e do patrimônio, através de Ações de Polícia Judiciária, no Estado do Rio Grande do Norte, em
apoio à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social local, com o objetivo de contribuir nas
investigações policiais em curso e pendentes, sob o apoio logístico e supervisão da Polícia Civil do Rio
Grande do Norte, preconizado no Dec. nº 7.318, de 28 de setembro de 2010.

Art. 2º O número de policiais a ser disponibilizado pelo Ministério da Justiça obedecerá a
planejamento definido pelos entes envolvidos na operação.

Art. 3º O prazo, no qual serão realizadas as atividades da Força Nacional, será de 90 (noventa)
dias, prorrogáveis se necessário, (art. 4º, parágrafo 3º, I, do Decreto 5.289/2004).

Art. 4º A ligação da Força Nacional de Segurança Pública será realizada através da Secretaria
de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte.

Art. 5º Nortearão as ações da Força Nacional os dispostos na lei nº 11.473, de 10 de maio de
2007, o Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004, com as alterações previstas no Decreto nº 7.318,
de 28 de setembro de 2010.

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

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

DESPACHOS DO MINISTRO
Em 29 de novembro de 2011

No- 1.669 - Ref.: Processo nº 08802.010853/2011-97. Interessado(a): Josemir Rodrigues e Dutra
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia. Decisão: Autorizo a abertura de processo de
anulação da Portaria nº 1251 de 8 de outubro de 2002, nos termos da NOTA n.º 446/2011, do Grupo de
Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU n.º 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões
de fato e direito passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao interessado(a), para que, no prazo
de 10 (dez) dias, apresente suas razões de defesa, nos termos da Lei n.º 9.784, de 1999.

No- 1.670 - Ref.: Processo nº 08802.010852/2011-42. Interessado(a): Josué Guerson
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia. Decisão: Autorizo a abertura de processo de
anulação da Portaria nº 713 de 25 de abril de 2005, nos termos da NOTA n.º 447/2011, do Grupo de
Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU n.º 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões
de fato e direito passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao interessado(a), para que, no prazo
de 10 (dez) dias, apresente suas razões de defesa, nos termos da Lei n.º 9.784, de 1999.

Ministério da Justiça
.

Ministério da Integração Nacional
.
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