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Valor Nominal (em Taxa de Juros (a.
R$)
a.)
1.000,000000
Não há
1.000,000000
Não há
1.000,000000
10% a.a

ISSN 1677-7042

671

Art. 1º Tornar público, em cumprimento ao disposto no art. 3º da Portaria STN nº 649, de 20
de setembro de 2011, o preço unitário das Letras do Tesouro Nacional, LTN, a serem vendidas ao
Tesouro Nacional na oferta pública de Letras do Tesouro Nacional, LTN, a ser realizada em 21 de
setembro de 2011:

Art. 2º As características de rendimento, atualização do valor nominal, pagamento de principal
e de juros e modalidade obedecerão àquelas definidas no Decreto nº 3.859, de 4 de julho de 2001.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PAULO FONTOURA VALLE
PORTARIA Nº 650, DE 21 DE SETEMBRO DE 2011
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:

.

Ministério da Integração Nacional
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N o- 683, DE 21 DE SETEMBRO DE 2011
Autoriza empenho e transferência de recursos para ações de Defesa Civil no Município de Rolante / RS.

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

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 especificadas 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.
FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO

O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso IV da Constituição, e tendo em vista o disposto 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 resolve:
Art. 1° Autorizar o empenho e repasse de recursos ao Município de Rolante / RS, no valor de R$ 546.000,00 (quinhentos e
quarenta e seis mil reais), para a execução de obras de Reconstrução
e Recuperação, descrita no Plano de Trabalho juntado ao processo n°
59050.000791/2011-96.
Art. 2º Os recursos financeiros serão empenhados a título de
Transferência Obrigatória, conforme legislação vigente, observando a
classificação orçamentária: PT: 06.182.1029.22BO.0103; Natureza de
Despesa: 44.40.42; Fonte: 0388; UG: 530012; devendo ser assinada
pelo gestor financeiro e pelo ordenador de despesa, para prosseguimento 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 especificadas 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.
FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO
PORTARIA N o- 684, DE 21 DE SETEMBRO DE 2011
Autoriza empenho e transferência de recursos para ações de Defesa Civil no Município de Três Arroios / RS.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso IV da Constituição, e tendo em vista o disposto 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 resolve:
Art. 1° Autorizar o empenho e repasse de recursos ao Município de Três Arroios / RS, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e
vinte mil reais), para a execução de obras de Reconstrução e Recuperação, descrita no Plano de Trabalho juntado ao processo n°
59050.003090/2011-28.
Art. 2º Os recursos financeiros serão empenhados a título de
Transferência Obrigatória, conforme legislação vigente, observando a
classificação orçamentária: PT: 06.182.1029.22BO.0103; Natureza de
Despesa: 44.40.42; Fonte: 0388; UG: 530012; devendo ser assinada
pelo gestor financeiro e pelo ordenador de despesa, para prosseguimento 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.

PORTARIA N o- 685, DE 21 DE SETEMBRO DE 2011
Regulamenta o art. 14-A da Lei nº 7.827,
de 27 de novembro de 1989.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal, e, tendo em vista o disposto no art.
14-A da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, com a redação
dada pela Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007, resolve:
Art. 1º Estabelecer as diretrizes e orientações gerais para a
definição, pelo Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (CONDEL/SUDECO), das diretrizes
e prioridades, com vistas à elaboração da proposta de programação do
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) para
o exercício de 2012.
Art. 2º A formulação dos programas de financiamento do
FCO deverá observar:
I - as diretrizes estabelecidas no art. 3º da Lei nº 7.827,
alterado pela Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009;
II - sintonia com as orientações da Política Nacional de
Desenvolvimento Regional (PNDR), das políticas setoriais e macroeconômicas do Governo Federal, do Plano Regional de Desenvolvimento e das prioridades a serem estabelecidas pelo Conselho Deliberativo da SUDECO;
III - previsão de aplicação dos recursos do Fundo para as
quatro Unidades da Federação integrantes de sua área de atuação, de
modo a permitir a democratização do crédito para as atividades produtivas da Região.
Art. 3º Os seguintes espaços, considerados prioritários pela
PNDR, terão tratamento diferenciado e favorecido na aplicação dos
recursos do FCO:
I - a Faixa de Fronteira;
II - a Mesorregião de Águas Emendadas;
III - os municípios integrantes das microrregiões classificadas pela tipologia da PNDR como de renda estagnada ou dinâmica;
IV - os municípios da Região Integrada de Desenvolvimento
do Distrito Federal e Entorno (RIDE), exceto os municípios localizados no estado de Minas Gerais, que não são beneficiários dos
recursos do FCO.
Art. 4º O Banco do Brasil deverá encaminhar ao Ministério
da Integração Nacional (MI) e à SUDECO as propostas:
I - de programas de financiamento, até 30 de setembro de
2011;
II - de aplicação dos recursos, até 30 de outubro de 2011.
Art. 5º Na elaboração das propostas de programas de financiamento e para aplicação dos recursos do FCO, serão observadas
as seguintes orientações de caráter geral:
I - concessão de tratamento diferenciado e favorecido, no
que diz respeito ao percentual de limite de financiamento, aos projetos de mini e pequenos produtores rurais e de micro e pequenas
empresas, beneficiários do FCO, bem como aos empreendimentos que
se localizem nos espaços prioritários da PNDR;
II - a proposta de programação do FCO para o exercício de
2012 deverá ser formulada pelo Banco do Brasil, em articulação com
a SUDECO e com a Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos
Fiscais (SFRI/MI);
III - a proposta de aplicação dos recursos do FCO deverá
apresentar quadro demonstrativo do orçamento previsto para o exercício de 2012, estimando a totalidade dos ingressos e das saídas de
recursos previstos para o ano, especificando:
a) como fonte de recursos:
1. as disponibilidades previstas para o final do ano de
2011;
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2. os recursos originários dos retornos de financiamentos já
concedidos;
3. repasses de recursos originários da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN) para o exercício de 2012;
4. remuneração das disponibilidades do Fundo;
5. retorno ao Fundo de valores relativos aos riscos assumidos
pelo Banco;
6. outras modalidades de ingresso de recursos, especificando
a origem e os respectivos valores estimados.
b) como despesas e saídas de recursos:
1. despesas com o pagamento da taxa de administração;
2. despesas com auditoria externa independente;
3. despesas com o bônus de adimplência;
4. despesas com rebates;
5. despesas com del credere;
6. montante das liberações/desembolsos de recursos previstos
para 2012, decorrentes de operações contratadas em anos anteriores;
7. despesas com a remuneração das operações do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF);
8. outras saídas e/ou despesas, com especificação da origem
e dos respectivos valores.
c) os recursos disponíveis para aplicação no exercício de
2012 (a-b), apresentando estimativas para as seguintes aplicações:
1. por Unidade da Federação;
2. por programa/linha de financiamento;
3. por setor assistido (Empresarial e Rural);
4. por porte de mutuário;
5. por espaço prioritário da PNDR (art. 3º retro);
6. por outras instituições financeiras (art. 9º da Lei nº
7.827).
IV - o documento contendo a proposta deverá informar que
o PRONAF será operacionalizado de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), disciplinadas
no Manual de Crédito Rural (MCR 10), publicado pelo Banco Central
do Brasil;
V - a proposta deverá prever que o financiamento a tomadores de grande porte ficará limitado a projetos considerados de
alta relevância e estruturantes, com capacidade de integrar empreendimentos de pequeno e médio portes, preferencialmente localizados
nas áreas prioritárias definidas na Política Nacional de Desenvolvimento Regional;
VI - a proposta deverá conter programa/linha de financiamento específico para o atendimento à agricultura irrigada;
VII - os programas de financiamento do FCO deverão estabelecer, de forma clara e precisa, todas as condições a que se
subordinarão as operações a serem realizadas, tais como:
a) beneficiários;
b) itens financiáveis;
c) itens e atividades não financiáveis, inclusive o financiamento a máquinas e equipamentos importados destinados à implantação e execução do empreendimento, quando da existência de similar
nacional que atenda de forma adequada às necessidades do projeto;
d) limite financiável (percentual a ser financiado em relação
ao orçamento apresentado);
e) teto dos financiamentos (valor máximo por cliente ou
grupo econômico);
f) prazo das operações;
g) encargos financeiros e concessão de bônus de adimplência;
h) forma de apresentação das propostas;
i) identificar as exigências de garantias e outros requisitos
para concessão de financiamento;
k) outras informações consideradas indispensáveis ao perfeito entendimento, pelos mutuários, do funcionamento e da operacionalização dos recursos do FCO.
VIII - na proposta de programação, deverá ser incluída relação dos municípios classificados por Estado da área de atuação da
SUDECO e, dentro de cada Estado, agrupados de acordo com a
tipologia definida na PNDR;
IX - para a elaboração da proposta de programação, o Banco
do Brasil, em articulação com a SFRI/MI e com a SUDECO, deverá
promover reuniões com técnicos e representantes dos Governos Estaduais e do Distrito Federal e das classes produtoras e trabalhadoras
de cada Unidade Federativa, objetivando adequar os programas de
financiamento a serem propostos às necessidades das economias de
cada Estado.
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO
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