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Art. 1º Autorizar o repasse de recursos ao Município de
Progresso/RS, no valor de R$ 1.060.592,73 (um milhão, sessenta mil
quinhentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos), para a
execução de ações de recuperação, descritas no Plano de Trabalho
integrante do processo n. 59053.000701/2017-22.
Art. 2º Os recursos necessários para a execução do objeto, a
título de Transferência Obrigatória, conforme legislação vigente,
correrão à conta da dotação orçamentária, consignada no Orçamento
Geral da União, para o Ministério da Integração Nacional, Nota de
Empenho
n.
2017NE000447,
Programa
de
Trabalho:
06.182.2040.22BO.0001; Natureza de Despesa: 4.4.40.42; Fonte:
0188; UG: 530012.
Art. 3º O Plano de Trabalho foi analisado e aprovado pela
área técnica competente, com cronograma de desembolso previsto
para liberação dos recursos em duas parcelas nos termos do art. 14 da
Portaria 624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 4º A liberação dos recursos da União somente será
efetuada após atendimento, pelo ente federado, do disposto no § 2º do
art. 13 da Portaria MI n. 624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 5º 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 publicação desta portaria no Diário Oficial da União
- D.O.U.
Art. 6º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos
transferidos está vinculada, exclusivamente, à execução das ações
especificadas no art. 1° desta Portaria e no Plano de Trabalho
aprovado, devendo obedecer ao disposto no Decreto n. 7.983, de 8 de
abril de 2013.
Art. 7º O proponente deverá apresentar prestação de contas
final no prazo de 30 dias contados do término da vigência ou do
último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data anterior ao
encerramento da vigência, nos termos do art. 21 da Portaria MI n.
624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE
PORTARIA Nº 407, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018
Autoriza a transferência de recursos ao
Município de Maximiliano de Almeida/RS,
para execução de ações de Defesa Civil.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO
NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo
único, inciso IV da Constituição Federal, e o art. 45, inciso VIII, da Lei
n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto na
Lei n. 12.340, de 1º de dezembro de 2010, Lei n. 12.608, de 10 de abril
de 2012 e no Decreto n. 7.257, de 4 de agosto de 2010, resolve:
Art. 1º Autorizar o repasse de recursos ao Município de
Maximiliano de Almeida/RS, no valor de R$ 136.270,53 (cento e
trinta e seis mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e três centavos),
para a execução de ações de recuperação, descritas no Plano de
Trabalho integrante do processo n. 59053.000941/2017-27.
Art. 2º Os recursos necessários para a execução do objeto, a
título de Transferência Obrigatória, conforme legislação vigente,
correrão à conta da dotação orçamentária, consignada no Orçamento
Geral da União, para o Ministério da Integração Nacional, Notas de
Empenho n. 2017NE000538 e 2018NE000331, Programa de
Trabalho: 06.182.2040.22BO.0001; Natureza de Despesa: 4.4.40.42;
Fonte: 0100; UG: 530012.
Art. 3º O Plano de Trabalho foi analisado e aprovado pela
área técnica competente, com cronograma de desembolso previsto
para liberação dos recursos em parcela única nos termos do art. 14 da
Portaria 624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 4º A liberação dos recursos da União somente será
efetuada após atendimento, pelo ente federado, do disposto no § 2º do
art. 13 da Portaria MI n. 624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 5º 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 publicação desta portaria no Diário Oficial da União
- D.O.U.
Art. 6º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos
transferidos está vinculada, exclusivamente, à execução das ações
especificadas no art. 1° desta Portaria e no Plano de Trabalho
aprovado, devendo obedecer ao disposto no Decreto n. 7.983, de 8 de
abril de 2013.
Art. 7º O proponente deverá apresentar prestação de contas
final no prazo de 30 dias contados do término da vigência ou do
último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data anterior ao
encerramento da vigência, nos termos do art. 21 da Portaria MI n.
624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE
PORTARIA Nº 408, DE 10 DE SETEMBRO DE 2018
Autoriza a transferência de recursos ao
Município de Três Arroios - RS, para
execução de ações de Defesa Civil.
O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO
NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87,
parágrafo único, inciso IV da Constituição Federal, e o art. 45,
inciso VIII, da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, e tendo

1
em vista o disposto na Lei n. 12.340, de 1º de dezembro de 2010,
Lei n. 12.608, de 10 de abril de 2012 e no Decreto n. 7.257, de
4 de agosto de 2010, resolve:
Art. 1º Autorizar o repasse de recursos ao município de
Três Arroios - RS, no valor de R$ 49.738,13 (quarenta e nove mil,
setecentos e trinta e oito reais e treze centavos), para a execução
de ações de recuperação, descritas no Plano de Trabalho integrante
do processo n. 59053.001541/2018-10.
Art. 2º Os recursos necessários para a execução do objeto,
a título de Transferência Obrigatória, conforme legislação vigente,
correrão à conta da dotação orçamentária, consignada no
Orçamento Geral da União, para o Ministério da Integração
Nacional, Nota de Empenho n. 2018NE000297, Programa de
Trabalho: 06.182.2040.22BO.0001; Natureza de Despesa:
4.4.40.42; Fonte: 0100; UG: 530012.
Art. 3º O Plano de Trabalho foi analisado e aprovado pela
área técnica competente, com cronograma de desembolso previsto
para liberação dos recursos em parcela única, nos termos do art.
14 da Portaria MI n. 624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 4º A liberação dos recursos da União somente será
efetuada após atendimento, pelo ente federado, do disposto no § 2º
do art. 13 da Portaria MI n. 624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 5º 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 publicação desta portaria no Diário Oficial
da União - D.O.U.
Art. 6º A utilização, pelo ente beneficiário, dos recursos
transferidos está vinculada, exclusivamente, à execução das ações
especificadas no art. 1º desta Portaria e no Plano de Trabalho
aprovado, devendo obedecer ao disposto no Decreto n. 7.983, de
8 de abril de 2013.
Art. 7º O proponente deverá apresentar prestação de
contas final no prazo de 30 dias contados do término da vigência
ou do último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data
anterior ao encerramento da vigência, nos termos do art. 21 da
Portaria MI n. 624, de 23 de novembro de 2017.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE

PORTARIA Nº 1.346, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 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 Despacho do
Ministro nº 556/2018, no Requerimento de Anistia nº
2014.01.73778, resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por
SEBASTIAO LUIZ, portador do CPF nº 315.217.038-68.
TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 1.347, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição, regulamentado pela
Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e considerando o
Despacho do Ministro nº 559/2018 , no Requerimento de Anistia nº
08000.017102/2015-61 (2015.01.74954), resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por
ADELMO SOARES DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº
804.470.588-00.
TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 1.348, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 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 Despacho do
Ministro nº 557/2018, no Requerimento de Anistia nº
2010.01.66287, resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por
CLOVIS PAULA DA SILVA, portador do CPF nº 599.581.54820.
TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 1.349, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018

Ministério da Justiça
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 1.343, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 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 Despacho do
Ministro 553/2018, no Requerimento de Anistia nº 2014.01.74250,
resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por
PAULO CESAR, portador do CPF nº 537.963.658-68.
TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 1.344, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 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 Despacho do
Ministro nº 554/2018, no Requerimento de Anistia nº
2014.01.73884, resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia post mortem JULIO
SGARBI JUNIOR, filho de MARGARIDA SGARBI.
TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 1.345, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 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 Despacho do
Ministro nº 555/2018, no Requerimento de Anistia nº
2014.01.73840, resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por
ELIEZER DA SILVA, portador do CPF nº 080.801.606-78.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05152018091100828

Nº 175, terça-feira, 11 de setembro de 2018

TORQUATO JARDIM

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição, regulamentado pela
Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e considerando o
Despacho do Ministro nº 560/2018, no Requerimento de Anistia nº
08000.017058/2015-99 (2015.01.74947), resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por
CRISTOVAM OLLIER PERNIAS, inscrito no CPF sob o nº
000.933.378-92.
TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 1.350, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 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 Despacho do
Ministro nº 564/2018, no Requerimento de Anistia nº
2004.02.47216, resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por
LUCIMAR LIMA ROCHA, portador do CPF nº 001.426.528-14.
TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 1.351, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição, regulamentado pela
Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e considerando o
Despacho do Ministro nº 561/2018, no Requerimento de Anistia nº
08000.003660/2015-49 (2015.01.74598), resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por IVAL
SCALDELAI, inscrito no CPF sob o nº 094.653.918-91.
TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 1.352, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição, regulamentado pela
Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e considerando o
Despacho do Ministro nº 541/2018, no Requerimento de Anistia nº
2010.01.67759, resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por
CLAUDIO RODRIGUES, inscrito no CPF sob o nº 606.943.78887.
TORQUATO JARDIM
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