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Art. 1° Autorizar o empenho e repasse de recurso adicional
ao Estado de Santa Catarina / SC, no valor de R$ 6.822.000,00 (seis
milhões, oitocentos e vinte e dois mil reais) para a execução de ações
de Socorro, Assistência às vítimas, conforme processo nº
59050.000195/2012-97.

Art. 2º Os recursos financeiros serão empenhados a título de
Transferência Obrigatória, conforme legislação vigente, observando a
classificação orçamentária: PT: 06.182.1029.22BO.0105; Natureza de
Despesa: 33.30.41; Fonte: 0388; UG: 530012; devendo ser assinada
pelo gestor financeiro e pelo ordenador de despesa, para prosse-
guimento do processo.

Art. 3° O repasse do recurso será executado em parcela
única.

Art. 4º 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 liberação dos recursos.

Art. 5º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos
transferidos está vinculada exclusivamente à execução das ações es-
pecificadas no art. 1° desta Portaria.

Art. 6º O proponente deverá apresentar prestação de contas
final no prazo de 30 dias a partir do término da execução das ações,
nos termos do Art. 14 do Decreto nº 7.257, de 4 de agosto de
2010.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.

ALEXANDRE NAVARRO GARCIA

PORTARIA No- 223, DE 11 DE ABRIL DE 2012

Autoriza empenho e transferência de recur-
sos para ações de Defesa Civil no Muni-
cípio de Alpercata / MG.

O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL, INTERINO no uso da atribuição que lhe confere o art. 87,
parágrafo único, inciso IV da Constituição, e tendo em vista o dis-
posto na Lei nº 12.340, de 01 de dezembro de 2010 e no Decreto nº
7.257, de 04 de agosto de 2010, tendo em vista o atendimento do
prazo legal estipulado para apresentação do plano de trabalho e da
Notificação Preliminar de Desastre/NOPRED, e o Decreto nº 6.532
de 05 de agosto de 2008 resolve:

Art. 1° Autorizar o empenho e repasse de recursos ao Mu-
nicípio de Alpercata / MG, no valor de R$ 798.880,50 (setecentos e
noventa e oito mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos),
para a execução de obras de recuperação de danos que foram oca-
sionados pelo desastre provocado por enchentes ou inundações gra-
duais, proposto no Plano de Trabalho juntado ao processo n°
59050.000187/2012-41.

Art. 2º Os recursos financeiros serão empenhados a título de
Transferência Obrigatória, conforme legislação vigente, observando a
classificação orçamentária: PT: 06.182.1029.22BO.0105; Natureza de
Despesa: 44.40.42; Fonte: 0388; UG: 530012; devendo ser assinada
pelo gestor financeiro e pelo ordenador de despesa, para prosse-
guimento do processo.

Art. 3º O Plano de Trabalho foi analisado e aprovado pela
área competente. Conforme cronograma de desembolso a liberação
será realizada em 02 (duas) parcelas. A liberação do restante do
recurso fica condicionada a apresentação e aprovação da prestação de
contas parcial.

Art. 4° 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 liberação da 1ª parcela dos recursos.

Art. 5º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos
transferidos está vinculada exclusivamente à execução das ações es-
pecificadas no art. 1° desta Portaria.

Art. 6º 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. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.

ALEXANDRE NAVARRO GARCIA

47º58'31,4"WGr, localizado na margem direita do Igarapé Ipitinga,
local onde já existe um marco de concreto, segue pela referida mar-
gem do igarapé, a jusante, até o ponto P-02, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 02º20'35,1"S e 47º57'03,8"WGr, localizado na
confluência do Igarapé Ipitinga com o Rio Maracaxi, daí segue pela
margem esquerda do citado rio, a montante, até o ponto P-03, de
coordenadas geográficas aproximadas 02º21'34,5"S e
47º57'23,6"WGr, localizado na confluência do Igarapé das Pedras;
daí, segue pela margem esquerda do citado igarapé, a montante, até o
ponto P-04, de coordenadas geográficas aproximadas 02º21'47,0"S e
47º58'40,8"WGr; daí, segue por uma linha reta até o ponto P-05, de
coordenadas geográficas aproximadas 02º20'59,8"S e
47º59'13,7"WGr, no local onde existe um marco de concreto com a
marcação "M-08"; daí, segue por uma linha reta até o ponto P-06, de
coordenadas geográficas aproximadas 02º20'54,6"S e
47º59'00,3"WGr; daí, segue por uma linha reta até o ponto P-07, de
coordenadas geográficas aproximadas 02º20'42,3"S e
47º58'46,1"WGr; daí, segue por uma linha reta até o ponto P-08, de
coordenadas geográficas aproximadas 02º20'41,7"S e
47º58'26,8"WGr; daí, segue por uma linha reta até o ponto P-01,
inicial desta descrição perimétrica. Obs.: 1- Base Cartográfica uti-
lizada na elaboração deste memorial: SA.23-Y-A-I - MI-0488 - Es-
cala 1:100.000 - DSG - Ano 1985. 2- As coordenadas geográficas
citadas neste memorial descritivo são referenciadas ao Datum Ho-
rizontal SAD-69.

Art. 2º A FUNAI promoverá a demarcação administrativa da
Terra Indígena ora declarada, para posterior homologação pela Pre-
sidenta da República, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei nº 6.001/73
e do art. 5º do Decreto nº 1.775/96.

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

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

DESPACHOS DO MINISTRO
Em 11 de abril de 2012

N° 576 - Ref.: Processo nº 08802.010181/2011-10. Interessado:
AFONSO CARRARA
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
1851 de 14 de julho de 2004, nos termos da NOTA N.º 821/2011, do
Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU nº
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 nº 9.784, de 1999.

N° 577 - Ref.: Processo nº 08802.011490/2011-15. Interessado: JAI-
ME PIASSI
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
1522 de 4 de julho de 2004, nos termos da NOTA N.º 822/2011, do
Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU nº
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 nº 9.784, de 1999.

N° 578 - Ref.: Processo nº 08802.012318/2011-71. Interessado(a):
LOURIVAL NUNES DA SILVA
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
2648 de 22 de dezembro de 2003, nos termos da NOTA N.º
593/2011, do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria
MJ-AGU nº 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e
direito passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao in-
teressado(a), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas
razões de defesa, nos termos da Lei nº 9.784, de 1999.

N° 579 - Ref.: Processo nº 08802.010933/2011-42. Interessado(a):
JACSON SILVA MOURA
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
2716 de 30 de dezembro de 2002, nos termos da NOTA N.º
591/2011, do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria
MJ-AGU nº 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e
direito passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao in-
teressado(a), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas
razões de defesa, nos termos da Lei nº 9.784, de 1999.

N° 580 - Ref.: Processo nº 08802.011188/2011-59. Interessado(a):
LUIZ BRASILIANO DE MACEDO
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
2835 de 20 de dezembro de 2002, nos termos da NOTA N.º
580/2011, do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria
MJ-AGU nº 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e
direito passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao in-
teressado(a), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas
razões de defesa, nos termos da Lei nº 9.784, de 1999.

N° 581 - Ref.: Processo nº 08802.010929/2011-84 Interessado(a):
JAIR DE LIMA NOGUEIRA
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
1782 de 5 de dezembro de 2002, nos termos da NOTA N.º 536/2011,
do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU
nº 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 nº 9.784, de 1999.

N° 582 - Ref.: Processo nº 08802.010376/2011-60. Interessado: AN-
TONINO DORNAS FILHO
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
1912 de 14 de julho de 2004, nos termos da NOTA N.º 946/2011, do
Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU nº
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 nº 9.784, de 1999.

N° 583 - Ref.: Processo nº 08802.012533/2011-71. Interessado: JU-
RACI SOUZA
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
2086 de 3 de dezembro de 2003, nos termos da NOTA N.º 539/2011,
do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU
nº 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 nº 9.784, de 1999.

N° 584 - Ref.: Processo nº 08802.010991/2011-76. Interessado(a):
JOSÉ BONFIM ROCHA
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
553 de 06 de fevereiro de 2004, nos termos da NOTA N.º 980/2011,
do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU
nº 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 nº 9.784, de 1999.

N° 585 - Ref.: Processo nº 08802.010921/2011-18. Interessado(a):
JAMIERSON FERREIRA DO NASCIMENTO
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
1189 de 5 de maio de 2004, nos termos da NOTA N.º 992/2011, do
Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU nº
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 nº 9.784, de 1999.

N° 586 - Ref.: Processo nº 08802.012019/2011-36. Interessado(a):
BORIS PAULO DOS SANTOS
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
2009 de novembro de 2003, nos termos da NOTA N.º 985/2011, do
Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU nº
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 nº 9.784, de 1999.

N° 587 - Ref.: Processo nº 08802.010637/2011-41. Interessado(a):
JOÃO SADI SILVA DE SOUZA
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
1986 de 28 de novembro de 2003, nos termos da NOTA N.º
983/2011, do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria
MJ-AGU nº 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e
direito passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao in-
teressado(a), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas
razões de defesa, nos termos da Lei nº 9.784, de 1999.

N° 588 - Ref.: Processo nº 08802.010103/2011-15. Interessado(a):
ADAILTON FERREIRA E OUTROS
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
562 de 6 de fevereiro de 2004, nos termos da NOTA N.º 984/2011, do
Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU nº
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 nº 9.784, de 1999.

N° 589 - Ref.: Processo nº 08802.010515/2011-55. Interessado(a):
BENEDITO MARQUEZINI
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
2000 de 28 de novembro de 2003, nos termos da NOTA N.º
986/2011, do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria
MJ-AGU nº 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e
direito passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao in-
teressado(a), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas
razões de defesa, nos termos da Lei nº 9.784, de 1999.

N° 590 - Ref.: Processo nº 08802.010884/2011-48. Interessado(a):
JORGE PEREIRA DA SILVA
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 595, DE 11 DE ABRIL DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o disposto no Decreto nº 1.775, de
8 de janeiro de 1996, e diante da proposta apresentada pela Fundação
Nacional do Índio - FUNAI, objetivando a definição de limites da
Terra Indígena MARACAXI, constante do processo FU-
N A I / 0 1 0 7 / 2 0 11 ,

CONSIDERANDO que a Terra Indígena localizada no mu-
nicípio de Aurora do Pará, Estado do Pará, ficou identificada nos
termos do § 1º do art. 231 da Constituição Federal e inciso I do art.
17 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, como sendo tra-
dicionalmente ocupada pelo grupo indígena Tembé;

CONSIDERANDO os termos do Despacho nº 05/PRES, de
26 de janeiro de 2011, do Presidente da FUNAI, publicado no Diário
Oficial da União de 27 de janeiro de 2011 e Diário Oficial do Estado
do Pará de 15 de fevereiro de 2011;

CONSIDERANDO que transcorridos os noventa dias de que
trata o § 8º art. 2º do Decreto nº 1775/96 não foram apresentadas
contestações ao relatório de identificação e delimitação da terra in-
dígena, resolve:

Art. 1º Declarar de posse permanente do grupo indígena
Tembé a Terra Indígena MARACAXI com superfície aproximada de
720 ha (setecentos e vinte hectares) e perímetro também aproximado
de 13 km (treze quilômetros), assim delimitada: Partindo do ponto P-
01, de coordenadas geográficas aproximadas 02º19'54,2"S e

Ministério da Justiça
.
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