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SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
DIRETORIA DE AUTORIZAÇÕES

PORTARIA No- 260, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

O DIRETOR DE AUTORIZAÇÕES DA SUPERINTEN-
DÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da com-
petência delegada pelo Superintendente da Susep, por meio da Por-
taria n.º 5.961, de 24 de julho de 2014, tendo em vista o disposto na
alínea "a" do artigo 36 do Decreto-Lei n.º 73, de 21 de novembro de
1966 e o que consta do processo SUSEP n.º 15414.004317/2015-15,
resolve,

Art. 1.º Aprovar a transferência da carteira de seguro ha-
bitacional relativa às apólices 1240091, 1240113, 1240130, 1240156
e 1240172, de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SE-
GUROS, CNPJ n.º 33.041.062/0001-09, com sede na cidade do Rio
de Janeiro - RJ, para PAN SEGUROS S.A., CNPJ n.º
33.245.762/0001-07, com sede na cidade de São Paulo - SP, nos
termos do contrato de cessão e transferência parcial de carteira de
seguro habitacional e outras avenças e segundo aditivo ao contrato de
cessão e transferência parcial de carteira de seguro habitacional e
outras avenças firmados em 8 de julho de 2015 e 22 de dezembro de
2015.

Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FLÁVIO GIRÃO GUIMARÃES

"Art. 8º Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de
2018." (NR)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO
Ministro de Estado da Justiça

VALDIR MOYSÉS SIMÃO
Ministro de Estado do Planejamento,

Orçamento e Gestão

PORTARIA No- 2.149, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição, regulamentado pela 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 jul-
gamento proferido pela Comissão de Anistia, na 33ª Sessão de Turma
da Caravana da Anistia, realizada na cidade de Belém/PA, no dia 11
de dezembro de 2015, no Requerimento de Anistia nº 2013.01.72197,
resolve:

Declarar anistiado político LAURO INOCENCIO DE SOU-
ZA E SILVA SOBRINHO, portador do CPF nº 545.118.798-34, con-
ceder reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação
mensal, permanente e continuada, no valor de R$ 1.557,50 (um mil,
quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), com efeitos
financeiros retroativos da data do julgamento em 11.12.2015 a
04.04.2008, perfazendo um total retroativo de R$ 155.594,25 (cento e
cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e
cinco centavos), nos termos do artigo 1º, incisos I e II da Lei nº
10.559, de 13 de novembro de 2002.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA No- 2.150, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição, regulamentado pela 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 jul-
gamento proferido pela Comissão de Anistia, na 34ª Sessão de Tur-
ma, realizada no dia 15 de dezembro de 2015, no Requerimento de
Anistia nº 2002.01.06578, resolve:

Ratificar a condição de anistiado político de HENRIQUE
AFONSO FURTADO LEITE, portador do CPF nº 925.092.588-34, e
conceder reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação
mensal, permanente e continuada, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), com efeitos financeiros retroativos da data do julgamento em
15.12.2015 a 06.02.1991, perfazendo um total de R$ 646.266,67
(seiscentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e
sessenta e sete centavos), nos termos do artigo 1º, incisos I e II, da
Lei n.º 10.559, de 13 de novembro de 2002.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA No- 2.151, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atri-
buições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias da Constituição, regulamentado pela Lei nº 10.559,
de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de no-
vembro de 2002, e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 22ª Sessão Plenária, realizada no dia 15 de de-
zembro de 2015, no Requerimento de Anistia nº 2004.09.47320, resolve:

Dar provimento ao Recurso interposto por CRISTINA CON-
CEIÇÃO DE ABREU BATISTA, portadora do CPF nº 601.133.407-
53, ratificar a condição de anistiada política; determinar à Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT que realize a complemen-
tação da remuneração referente ao cargo de Agente de Correios NM-
51, no valor de R$ 563,44 (quinhentos e sessenta e três reais e
quarenta e quatro centavos); determinar ao Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão-MPOG o pagamento de efeitos finan-
ceiros retroativos da data do julgamento em 15.12.2015 a 09.01.1990,
perfazendo um total retroativo de R$ 189.945,01 (cento e oitenta e
nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e um centavo), nos
termos do artigo 1º, incisos I e II, da Lei n.º 10.559, de 13 de
novembro de 2002.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA No- 2.152, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição, regulamentado pela 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 jul-
gamento proferido pela Comissão de Anistia, na 33ª Sessão de Turma
da Caravana da Anistia, realizada na cidade de Belém/PA, no dia 11
de dezembro de 2015, no Requerimento de Anistia nº 2012.01.71491,
resolve:

Declarar anistiada política SILVANA SUELY FERREIRA
GARCIA, portadora do CPF nº 293.710.312-04, 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

PORTARIA No- 2.153, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, regu-
lamentado pela 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 30ª
Sessão de Turma da 91ª Caravana da Anistia, realizada na cidade de
Santos/SP, no dia 19 de novembro de 2015, no Requerimento de
Anistia nº 2012.01.70929, resolve:

declarar anistiado político EUZEBIO FLORENCIO DA SIL-
VA, portador do CPF nº 802.171.848-04, conceder reparação eco-
nômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e
continuada, no valor de R$ 1.887,00 (um mil, oitocentos e oitenta e
sete reais), com efeitos financeiros retroativos da data do julgamento
em 19.11.2015 a 24.05.2007, perfazendo um total retroativo de R$
208.261,90 (duzentos e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e
noventa centavos), e contagem de tempo, para todos os efeitos, do
período compreendido de 05.08.1985 a 27.08.1985, nos termos do
artigo 1º, incisos I, II e III, da Lei n.º 10.559, de 13 de novembro de
2002.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA No- 2.154, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição, regulamentado pela 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 jul-
gamento proferido pela Comissão de Anistia, na 29ª Sessão de Turma
da 91ª Caravana da Anistia, realizada na cidade de Santos/SP, no dia
19 de novembro de 2015, no Requerimento de Anistia nº
2010.01.67327, resolve:

Declarar anistiado político VANDERLEI VITALINO DA
SILVA, portador do CPF nº 093.552.198-49, e conceder reparação
econômica, de caráter indenizatório, em prestação única, no valor
correspondente a 90 (noventa) salários mínimos, equivalente nesta
data a R$ 70.920,00 (setenta mil, novecentos e vinte reais), nos
termos do artigo 1º, incisos I e II, c/c artigo 4º, § 1º, da Lei n.º
10.559, de 13 de novembro de 2002.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA No- 2.155, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição, regulamentado pela 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 jul-
gamento proferido pela Comissão de Anistia, na 31ª Sessão de Turma
da 91ª Caravana da Anistia, realizada na cidade de Santos/SP, no dia
20 de novembro de 2015, no Requerimento de Anistia nº
2014.01.73261, resolve:

Declarar anistiada política MARIA VANETE SANTOS DA
SILVA, portadora do CPF nº 058.181.268-97, conceder reparação
econômica, de caráter indenizatório, em prestação única, no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), e contagem de tempo, para todos os
efeitos, do período compreendido de 23.06.1982 a 05.10.1988, nos
termos do artigo 1º, incisos I, II e III, c/c artigo 4º, § 2º, da Lei n.º
10.559, de 13 de novembro de 2002.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA No- 2.156, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição, regulamentado pela 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 jul-
gamento proferido pela Comissão de Anistia, na 33ª Sessão de Turma
da Caravana da Anistia, realizada na cidade de Belém/PA, no dia 11
de dezembro de 2015, no Requerimento de Anistia nº 2008.01.61182,
resolve:

Declarar anistiado político AUGUSTO CASSIO PORTU-
GAL GOMES, portador do CPF nº 896.758.358-34, conceder re-
paração econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal,
permanente e continuada, no valor de R$ 1.967,00 (um mil, no-
vecentos e sessenta e sete reais), com efeitos financeiros retroativos
da data do julgamento em 11.12.2015 a 12.05.2003, perfazendo um
total retroativo de R$ 321.702,85 (trezentos e vinte e um mil, se-
tecentos e dois reais e oitenta e cinco centavos), contagem de tempo,
para todos os efeitos, do período compreendido de 13.06.1980 a
05.10.1988, e matrícula para conclusão do Curso de Geografia na
Universidade de São Paulo, com aproveitamento dos créditos an-
teriores, nos termos do artigo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei nº
10.559, de 13 de novembro de 2002.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA No- 2.157, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, regu-
lamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO
E DEFESA CIVIL

PORTARIA No- 284, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2015

Autoriza o empenho e a transferência de
recursos para ações de Defesa Civil no Mu-
nicípio de Laranjeiras do Sul - PR.

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INTEGRA-
ÇÃO NACIONAL, neste ato representado pelo SECRETÁRIO NA-
CIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, nomeado pelo De-
creto de 16 de outubro de 2013, publicado no D.O.U., de 17 de
outubro de 2013, Seção II, consoante delegação de competência con-
ferida pela Portaria nº 195, de 14 de agosto de 2015, publicada no
D.O.U., de 17 de agosto de 2015, 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 Mu-
nicípio de Laranjeiras do Sul - PR, no valor de R$ 120.345,60 (cento
e vinte mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos),
para a execução de ações de Resposta, conforme processo n°
59204.603261/2015-27.

Art. 2º Os recursos financeiros serão empenhados a título de
Transferência Obrigatória, Classificação orçamentária; PT:
06.182.2040.22BO.6503; Natureza de Despesa: 3.3.40.41; Fonte:
0100; 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
180 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 es-
pecificadas 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 04 de agosto de 2010.

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

ADRIANO PEREIRA JÚNIOR

Ministério da Integração Nacional
.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 2.162,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 2015

Altera a data de início da vigência da Por-
taria Interministerial nº 2.321, de 30 de de-
zembro de 2014, que define os procedi-
mentos relativos à utilização do Número
Único de Protocolo - NUP no âmbito dos
órgãos e entidades da Administração Pú-
blica Federal e dá outras providências.

OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E DO PLANE-
JAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso da atribuição que lhes
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição da República,
o Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, e o Decreto nº 8.578, de 26
de novembro de 2015, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º, 4º e 18 da
Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, no Decreto nº 1.094, de 23 de março
de 1994, e no Decreto nº 4.915, de 12 de dezembro de 2003, resolvem:

Art. 1º O art. 8º da Portaria Interministerial nº 2.321, de 30
de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte alteração:

Ministério da Justiça
.
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