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Parágrafo único. 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.

PAULO FONTOURA VALLE

PORTARIA Nº 156, DE 3 DE ABRIL DE 2014

O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem a Portaria MF nº 183, de 31 de julho de 2003, e a Portaria STN nº
143, de 12 de março de 2004, e tendo em vista as condições gerais de oferta de títulos públicos previstas na Portaria STN nº 538, de 03 de agosto de 2011, resolve:

Art. 1º Tornar públicas as condições específicas a serem observadas na oferta pública de Notas do Tesouro Nacional, série F, NTN-F, cujas características estão definidas no Decreto nº 3.859, de 04 de julho
de 2001:

I - data do acolhimento das propostas e do leilão: 03.04.2014;
II - horário para acolhimento das propostas: de 11h00 às 11h30;
III - divulgação do resultado do leilão: na data do leilão, a partir das 12h00, por intermédio do Banco Central do Brasil;
IV - data da emissão: 04.04.2014;
V - data da liquidação financeira: 04.04.2014;
VI - critério de seleção das propostas: melhor preço para o Tesouro Nacional;
VII - sistema eletrônico a ser utilizado: exclusivamente o módulo Oferta Pública Formal Eletrônica (OFPUB), nos termos do regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC);
VIII - quantidade máxima de propostas por instituição: 7 para instituições dealers (credenciadas) e 3 para instituições não dealers;
IX - características da emissão:

Título Código Selic Data do vencimento Taxa de juros (a.a.) Prazo (dias) Quantidade VN na data-base (R$) Adquirente
NTN-F 950199 01.01.2021 10,0% 2.464 750.000 1.000,000000 Público
NTN-F 950199 01.01.2025 10,0% 3.925 1.000.000 1.000,000000 Público

Parágrafo único. Os cupons de juros das NTN-F poderão ser negociados separadamente do principal, mantidas as características da emissão.
Art. 2º Na formulação das propostas deverá ser utilizado preço unitário com seis casas decimais, devendo o montante de cada proposta contemplar quantidades múltiplas de cinqüenta títulos.
Art. 3º As instituições credenciadas a operar com o DEMAB/BCB e com a CODIP/STN, nos termos da Decisão Conjunta nº 18, de 10 de fevereiro de 2010, poderão realizar operação especial, definida pelo

art. 1º, inciso I, do Ato Normativo Conjunto nº 29, de 6 de fevereiro de 2013, que consistirá na aquisição de NTN-F com as 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: 03.04.2014;
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: 04.04.2014;
V - características da emissão:

Título Código Selic Data do vencimento Taxa de juros (a.a.) Prazo (dias) Quantidade VN na data-base (R$)
NTN-F 950199 01.01.2021 10,0% 2.464 150.000 1.000,000000
NTN-F 950199 01.01.2025 10,0% 3.925 200.000 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.

PAULO FONTOURA VALLE

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 138, DE 2 DE ABRIL DE 2014

Altera os artigos 1º e 4º da Portaria nº 482,
de 29 de outubro de 2013, publicada no
DOU no dia 30 de novembro de 2014, que
convoca a 2ª Conferência Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil.

O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL, Interino, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I
e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:

Art. 1º O artigo 1º da Portaria nº 482/2013, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 1º Convocar a 2ª Conferência Nacional de Proteção e
Defesa Civil - 2ª CNPDC, a se realizar no período de 4 a 7 de
novembro de 2014, em Brasília, Distrito Federal, com o tema: "Pro-
teção e Defesa Civil: Um novo paradigma para o Sistema Nacio-
nal"."

Art. 2º O artigo 4º da Portaria nº 482/2013, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 4º. A etapa nacional será precedida de etapas pre-
paratórias municipais - 6 de novembro de 2013 a 15 de março de
2014, estaduais - de 20 de março a 7 de junho de 2014, livres - de 1º
de fevereiro a 15 de maio de 2014 e virtuais até 31 de agosto de
2014."

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

FRANCISCO JOSÉ COELHO TEIXEIRA

Ministério da Integração Nacional
.

Ministério da Justiça
.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 627, DE 3 DE ABRIL DE 2014

Dispõe sobre a prorrogação de atuação da
Força Nacional de Segurança Pública em
apoio ao Estado de Rondônia nas ações de
defesa civil e segurança pública em áreas
atingidas pela enchente do Rio Madeira.

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 de prorrogação do em-
prego da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), com o pro-
pósito de atuar nas ações de apoio às áreas afetadas pela enchente do
Rio Madeira no Estado de Rondônia, conforme solicitação contida no
Ofício nº 092/2014/SIBRA de 11 de março de 2014, resolve:

Art. 1º Autorizar a prorrogação do emprego da Força Na-
cional de Segurança Pública (FNSP), em caráter episódico e pla-
nejado, por mais 60 (sessenta) dias, a partir da data de vencimento da
Portaria nº 390, de 21 de fevereiro de 2014, para atuar em ações de
atendimento às pessoas e à infraestrutura dos locais afetados, bem
como auxílio na transferência de famílias afetadas pela enchente do
Rio Madeira, 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 per-
missão de acesso aos sistemas de informações e ocorrências no âm-
bito da Segurança Pública, durante a vigência da portaria autori-
zativa.

Art. 3° O número de integrantes da FNSP a ser disponi-
bilizado pelo Ministério da Justiça obedecerá ao planejamento de-
finido 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 pu-
blicação.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA Nº 628, DE 3 DE ABRIL DE 2014

Dispõe sobre a atuação da Força Nacional
de Segurança Pública nas ações de segu-
rança a serem desencadeadas no cumpri-
mento de decisão judicial na Terra Indígena
Marãiwatsédé.

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, Portaria nº 3.383, de
24 de outubro de 2013, e no § 2º do Art.10º do Capítulo III e Art.11º
desta; e

Considerando à necessidade do emprego da Força Nacional
de Segurança Pública (FNSP), com o propósito de atuar nas ações de
segurança a serem desencadeadas na localidade entre São Félix do
Araguaia e Alto da Boa Vista, Terra Indígena Marãiwatsédé, no
Estado do Mato Grosso, e em conformidade com a solicitação contida
no Ofício nº 22/2014 - SNAS/SG - PR, estabelece:

Art. 1º O emprego da Força Nacional de Segurança Pública
(FNSP), em caráter episódico e planejado, a partir de 25 de março de
2014, e por mais 10 (dez) dias, a contar da data de publicação desta
portaria, para atuar em ações de polícia ostensiva, na integridade
física das pessoas e do patrimônio, durante o cumprimento da decisão
judicial, a ser desencadeada na região entre São Félix do Araguaia e
Alto da Boa Vista, Terra Indígena Marãiwatsédé, no Estado do Mato
Grosso.
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