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SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

PORTARIA No- 356, DE 3 DE JULHO DE 2015

O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA SUBSTITUTO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso da com-
petência que lhe confere a Portaria STN nº 475, de 30 de outubro de 2007 e o artigo 1º da 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 tendo em vista o disposto na Portaria MEFP nº 547, de 23 de julho de
1992, na Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, e na Portaria nº 91, de 24 de abril de 1992, do Ministro de Estado da
Agricultura e da Reforma Agrária, resolve

Art. 1º Declarar o valor nominal reajustado dos Títulos da Dívida Agrária, a partir de janeiro de 1989, para o mês de julho de
2015:

VALOR DE REFERÊNCIA
Base maio/92
Cruzeiros

VALOR NOMINAL REAJUSTADO
Reais

79.297,75 95,16

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

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS

SUBSECRETARIA DA DÍVIDA PÚBLICA

PORTARIA No- 355, DE 2 DE JULHO DE 2015

O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA SUBSTITUTO, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso da com-
petência que lhe confere a Portaria STN no 123, de 23 de abril de 2015, tendo em vista o disposto na Portaria nº 143, de 12 de março de 2004,
e na Portaria MF nº 183, de 31 de julho de 2003, e de acordo com o disposto na Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995, na Resolução CMN
nº. 2.471, de 26 de fevereiro de 1998 e na Portaria MF nº538/09, de 12 de fevereiro de 2009, resolve:

Art. 1º Autorizar o cancelamento de 44 (quarenta e quatro) Certificados do Tesouro Nacional - CTN, observando-se as seguintes
características:

TÍTULO DATA DE EMIS-
SÃO

DATA DE VENCI-
M E N TO

PREÇO UNITÁRIO
EM 01/07/2015

QUANTIDADE FINANCEIRO (R$)

ECTN 9810 01/10/1998 01/10/2018 2.722,94 44 11 9 . 8 0 9 , 3 6

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

ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS

PORTARIA No- 357, DE 03 DE JULHO DE 2015

O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA SUBSTITUTO, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso da com-
petência que lhe confere a Portaria STN no 123, de 23 de abril de 2015, tendo em vista o disposto na Portaria nº 143, de 12 de março de 2004,
e 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 454.700.572 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, setecentos mil, quinhentos e setenta e dois)
Certificados Financeiros do Tesouro, Série E, Sub-série 1 - CFT-E1, no valor de R$ 1.441.225.753,52 (hum bilhão, quatrocentos e quarenta e
um milhões, duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), a serem colocados em favor do Fundo
de Financiamento Estudantil - Fies, observadas as seguintes condições:

I - Código do ativo, agente de custódia, data de emissão, data de vencimento, quantidade e valor:

TÍTULO AGENTE DE CUSTÓDIA DATA DE EMISSÃO DATA DE VENCIMENTO QUANTIDADE VALOR EM R$
HCFTEE0145 CAIXA 01/01/2015 01/01/2045 262.653.155 832.509.379,89
HCFTEE0145 BANCO DO BRASIL 01/01/2015 01/01/2045 192.047.417 608.716.373,63

TO TA L 454.700.572 1.441.225.753,52

II - data-base: 1º de julho de 2000;
III - forma de colocação: direta, em favor do interessado;
IV - modalidade: nominativa;
V - valor nominal na data-base: R$ 1,00;
VI - valor nominal em 1º de julho de 2015: R$ 3,169615;
VII - taxa de juros: não há;
VIII - atualização do valor nominal: mensalmente, pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado - IGP-M do mês anterior,

divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV;
IX - resgate do principal: em parcela única, na data do seu vencimento, sem prejuízo de resgate antecipado.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS

PORTARIA No- 358,DE 3 DE JULHO DE 2015

O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA SUBSTITU-
TO, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso da
competência que lhe confere a Portaria STN no 123, de 23 de abril de
2015, a Portaria STN no 143, de 12 de março de 2004, e tendo em
vista o disposto na Portaria MF no 183, de 31 de julho de 2003, e em
conformidade com a Lei nº 12.688, de 18 de julho 2012, com a
Portaria Interministerial MF/ME nº 376, de 18 de setembro de 2014,
e com a Portaria GM/MF nº 350, de 2 de setembro de 2014, re-
solve:

Art. 1º Autorizar a emissão de 4.362 (quatro mil, trezentos e
sessenta e dois) Certificados Financeiros do Tesouro, Série B - CFT-
B, no valor de R$ 5.579.290,58 (cinco milhões, quinhentos e setenta
e nove mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), a
serem colocados em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, observadas as seguintes condições:

I - forma de colocação: direta, ao par, em favor do FNDE;
II - modalidade: nominativa;
III - valor nominal na data-base: múltiplo de R$1.000,00 (mil

reais);
IV - data-base: 1º de julho de 2000;
V - data de emissão: 1º de janeiro de 2015;
VI - prazo: 15 anos
VII - valor nominal em 01.07.2015: R$ 1.279,09 (hum mil,

duzentos e setenta e nove reais e nove centavos);
VIII - taxa de juros: não há;
IX - atualização do valor nominal: pelo índice calculado com

base na TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, desde a data-
base do certificado;

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

ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA PASSOS

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL

RETIFICAÇÃO

1. Na Portaria nº 144, de 30 de junho de 2015, publicada no
Diário Oficial da União, de 01 de julho de 2015, Seção 1, pág. 31, no
Art. 1º, onde se lê: Autorizar o empenho e repasse de recursos ao
Estado do Piauí, no valor de R$ 6.494.710,80 (seis milhões, qua-
trocentos e noventa e quatro mil, setecentos e dez reais e oitenta
centavos)..., leia-se: Autorizar o empenho e repasse de recursos ao
Estado do Piauí, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de
reais)...

Ministério da Integração Nacional
.

Ministério da Justiça
.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 851, DE 03 DE JUNHO DE 2015

Altera a vigência da Portaria Interminis-
terial n° 2.320, de 30 de dezembro de 2014,
que institui o Sistema Protocolo Integrado
no âmbito dos órgãos e entidades da Ad-
ministração Pública Federal.

OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E DO PLA-
NEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições
que lhes conferem o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Cons-
tituição, o Decreto n° 6.061, de 15 de março de 2007, e o Decreto n°
8.189, de 21 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto nos arts.
1°, 4° e 18 da Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991, no Decreto n°
1.094, de 23 de março de 1994, no Decreto n° 4.915, de 12 de
dezembro de 2003, e no Decreto n° 7.579, de 11 de outubro de 2011,
resolvem:

Art. 1° O inciso II do art. 11 da Portaria Interministerial n°
2.320, de 30 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte
alteração:

" A r t . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................
I - ...........................................................................................
II - em 1° de janeiro de 2016, para as demais disposições."

(NR)
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

JOSÉ EDUARDO CARDOSO
Ministro de Estado da Justiça

NELSON BARBOSA
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento

e Gestão

PORTARIA No- 810, DE 2 DE JULHO DE 2015

Dispõe sobre convalidação do emprego da
Força Nacional de Segurança Pública em
apoio ao Sistema Prisional do Estado do
Rio Grande do Norte.

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 Convênio de
Cooperação Federativa nº 21, de 20 de novembro de 2012, celebrado
entre a União e o Estado do Rio Grande do Norte; e

Considerando a manifestação do Governador do Estado do
Rio Grande do Norte, Robinson Faria, contida no Ofício nº 159/2015-
GE, de 23 de abril de 2015, quanto à necessidade de prorrogar o
emprego da Força Nacional de Segurança Pública - FNSP, tendo em
vista a decretação de situação de emergência no Sistema Prisional
naquele Estado, resolve:

Art. 1º Autorizar a prorrogação do emprego da Força Na-
cional de Segurança Pública - FNSP, em caráter episódico e pla-
nejado, em consonância com a Secretaria de Segurança Pública e da
Defesa Social, a partir da publicação da Portaria Nº 804, de 26 de
junho de 2015, e por mais 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
desta, nas ações de policiamento ostensivo, na modalidade de Rádio
Patrulhamento, nos perímetros externos dos estabelecimentos prisio-
nais da Capital e Região Metropolitana do Rio Grande do Norte.

Art. 2º A operação terá o apoio logístico nos termos do
Acordo de Cooperação Técnica firmado entre os entes da federação,
caso em que o solicitante deverá dispor de infraestrutura necessária à
instalação de base administrativa, bem como permissão de acesso aos
sistemas de informações e ocorrências, no âmbito da Segurança Pú-
blica, durante a vigência desta Portaria.

Art. 3º 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 29 de novembro de 2004.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO
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