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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 DE-
MAB/BCB e com a CODIP/STN, nos termos da Decisão Conjunta nº
14, de 20 de março de 2003, poderão realizar operação especial,
definida pelo art. 1º, inciso I, do Ato Normativo Conjunto nº 15, de
14 de janeiro de 2008, que consistirá na aquisição de NTN-F com as
características apresentadas abaixo, pelo preço médio apurado na
oferta pública de que trata o art. 1º desta Portaria:

I - data da operação especial: 05.06.2008;
II - horário para acolhimento das propostas: de 15h às

15h30;
III - divulgação da quantidade total vendida: na data do

leilão, a partir das 16h, por intermédio do Banco Central do Brasil;
IV - data da liquidação financeira: 06.06.2008; e
V - características da emissão:

Título Prazo
(dias)

Taxa de Juros
(a.a.)

Quantidade
(em mil)

Valor Nominal
(em R$)

Data do
Ve n c i m e n t o

NTN-F 1.304 10% 11 2 , 5 1.000,000000 01.01.2012
NTN-F 3.131 10% 45 1.000,000000 01.01.2017

§ 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 prevista
neste artigo se a totalidade do volume ofertado ao público, nos termos
do art. 1º desta Portaria, for vendida.

Art. 4º A quantidade de títulos a ser ofertada na operação
especial referida no art. 3º será alocada em conformidade com o
disposto no art. 4º do mencionado Ato Normativo:

I - 50% (cinqüenta por cento) às instituições denominadas
"dealers" primários; e

II - 50% (cinqüenta por cento) às instituições denominadas
"dealers" especialistas.

Parágrafo único. Dos títulos destinados a cada grupo, a quan-
tidade máxima que poderá ser adquirida por cada instituição ob-
servará os critérios estabelecidos no art. 4º, § 1º, do mencionado Ato
Normativo, e será informada à instituição por meio do sistema OF-
PUB.

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

EDUARDO COUTINHO GUERRA

01/07/2008 - Terça-Feira
15h - PAS CVM Nº 01/06
Relator: Diretor Marcos Pinto
Procurador: Dra. Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro
Local: Rua Sete de Setembro, 111 - 34° andar - Centro - Rio

de Janeiro - RJ
Objeto do inquérito: Apurar eventuais infrações à legislação

e normatização, em operações cursadas tanto na Bolsa de valores de
São Paulo quanto na Bolsa de Mercadorias e de Futuros, a partir de
2004, envolvendo especialmente os comitentes Waldir Vicente do
Prado, RS Administração e Construção Ltda., Maria Cristiane dos
Prazeres do Prado e as instituições intermediárias Master Corretora de
Mercadorias Ltda., Bônus-Banval Commodities - Corretora de Mer-
cadorias Ltda., Fator-Dória Atherino S.A. CV e Planner Corretora de
Valores S.A.

ACUSADOS ADVOGADOS
CLÁUDIO HENRIQUE SAN-
GAR

DR. EDUARDO TELLES PEREI-
RA e outros

PLANNER CORRETORA DE
VALORES S.A.

DRA. VIVIANE APARECIDA
RODRIGUES DOS SANTOS

MASTER CORRETORA DE
MERCADORIAS LTDA.

Não constituiu advogado

RODOLPHO BERTOLA JÚ-
NIOR

Não constituiu advogado

WALDIR VICENTE DO PRA-
DO

Não constituiu advogado

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2008.
NILZA PINTO NOGUEIRA

p/Coordenação
<!ID1149811-0>

SUPERINTENDÊNCIA DE REGISTRO
DE VALORES MOBILIÁRIOS

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 4 de junho de 2008

Processo Administrativo Sancionador CVM nº TA-RJ2008/2530.
Objeto do Inquérito: Apurar a responsabilidade de CARLOS AL-
BERTO CARDOSO MOREIRA, DRI da FUNDAÇÃO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL, por eventual infração ao art. 48, IV, da
Instrução CVM nº 400/03.
Assunto: Dilação do prazo de defesa por solicitação de acusado

Acusado Advogado
Carlos Alberto Cardoso
Moreira

Dr. Pedro Luciano Marrey Jr. e outros

Trata-se de pedido de dilação de prazo formulado nos autos
do PAS CVM nº RJ2008/2530.

Considerando que o prazo de defesa atual vence em
06/06/2008, concedo sua dilação por 30 (trinta) dias, fixando o novo
prazo para apresentação de defesa em 07/07/2008.

FELIPE CLARET DA MOTA

§ 3o- - A transferência de recursos para atendimento de ação
emergencial, relativa à recuperação de estradas vicinais e de obras de
arte nelas existentes, fica condicionada à comprovação de que os
danos, necessariamente registrados no respectivo formulário de Ava-
liação de Danos - AVADAN, sejam decorrentes do desastre, devendo
ser observadas, ainda, as seguintes condições:

I - inspeção prévia, no local, pela Secretaria Nacional de
Defesa Civil ou órgão por esta credenciada, que avaliará a neces-
sidade das obras e serviços para restabelecimento da normalidade;

II - identificação pelo proponente dos pontos e trechos afe-
tados pelo desastre, se possível georeferenciada.

Art.4 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 5o- Ficam revogadas a Portaria/MI no- 724, de 23.10.2002
e demais disposições em contrário.

GEDDEL VIEIRA LIMA

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL

COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS
A D M I N I S T R AT I V O S

<!ID1150390-0>

PAUTA DE JULGAMENTO

Pauta de julgamentos, abertos ao público, de processos ad-
ministrativos sancionadores - CVM.

I - Julgamentos remarcados:
Tendo em vista o julgamento publicado no Diário Oficial da

União em 27/05/2008, seção 1, pág.34, comunicamos, nos termos do
disposto nos artigos 27 a 38 da Deliberação CVM nº 538, de
05/03/2008, e alterações, as seguintes modificações:

a) PAS CVM nº 24/05: o julgamento, anteriormente marcado
para o dia 02/07/2008 às 15h, será realizado no dia 02/07/2008 às
9h.

b) PAS CVM nº 03/05: o julgamento, anteriormente marcado
para o dia 11/06/2008 às 15h, será realizado no dia 02/07/2008 às
15h.

II - Marcação de novos julgamentos: comunicamos, nos ter-
mos do disposto nos artigos 27 a 36 e artigo 40, todos da Deliberação
CVM nº 538, de 05/03/2008, que serão realizados julgamentos de
Processos Administrativos Sancionadores, nas datas, horários e locais
a seguir mencionados.

Ficam desde já convocados os indiciados e seus represen-
tantes legais ou advogados, devidamente constituídos nos autos, para,
querendo, comparecer à sessão de julgamento do Processo Admi-
nistrativo Sancionador e oferecer sustentação oral de suas defesas.

Eventual alteração na presente pauta será objeto de publi-
cação do Diário Oficial da União.

24/06/2008 - Terça-Feira
15h - PAS CVM Nº 22/05
Relator: Diretor Marcos Pinto
Procurador: Dr. Fabrício Duarte Tanure
Local: Rua Sete de Setembro, 111 - 34° andar - Centro - Rio

de Janeiro - RJ
Objeto do inquérito: Apurar responsabilidades quanto à

eventual descumprimento de normas de administração e gestão de
fundos de investimentos por parte do BANCO DA AMAZÔNIA S.A
e outros.

ACUSADOS ADVOGADOS
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. DR. DEUSDEDITH FREIRE

BRASIL e outro
CARLOS EDUARDO GUERRA
DE FIGUEIREDO

DRA. GLORIA MARIA CUNHA
DE MACEDO SOARES POR-
CHAT e outro

JOSÉ CARLOS RODRIGUES
BEZERRA

DRA. PATRÍCIA DE NAZARE-
TH DA COSTA E SILVA

SANTOS ASSET MANAGE-
MENT LTDA

DRA. RENATA DE OLIVEIRA
SILVA e outros

GABINETE DO MINISTRO
<!ID1150011-0>

PORTARIA No- 912 A, DE 29 DE MAIO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
incisos I e II da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 10,
12 e 13 do Decreto no- 5.376, de 17 de fevereiro de 2005.

Considerando a competência institucional da Secretaria Na-
cional de Defesa Civil para a implementação de ações de socorro e
assistência, de recuperação, de reconstrução, de preparação e de pre-
venção, e

Considerando a existência de órgãos governamentais espe-
cíficos para o atendimento de infra-estrutura urbana, turística, in-
dustrial e comercial, de lazer e de habitação, resolve:

Art. 1o- Os municípios, para se habilitarem à transferência de
recursos federais destinados às ações de defesa civil, deverão com-
provar a existência e o funcionamento do Órgão Municipal de Defesa
Civil - COMDEC ou correspondente.

Art. 2o- As ações de caráter emergencial, para serem aten-
didas com repasse de recursos deste Ministério, deverão ser pre-
viamente confirmadas pelos órgãos de defesa civil com a descrição
das respectivas prioridades e ter como objetivo:

I - reduzir riscos de desastres que possam provocar danos e
prejuízos à população e ao meio ambiente;

II- recuperar danos, em áreas atingidas por desastres, re-
gistrados no formulário de Avaliação de Danos - AVADAN, com
ratificação pelo órgão estadual de defesa civil.

Art. 3o- Os pleitos de recursos para implantação de infra-
estrutura e construção de edificações somente poderão ser atendidos
quando comprovarem que irão minimizar riscos ou evitar desastres.

§ 1o- - A construção de casas será permitida, para realocar a
população de áreas de riscos;

§ 2o- - A reconstrução e a recuperação de casas deverão
observar as condições do art. 2o- , inciso II.

Ministério da Integração Nacional
.

GABINETE DO MINISTRO
<!ID1148103-0>

PORTARIA No- 1.107, DE 5 DE JUNHO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 4o- do Decreto no- 6.061,
de 15 de março de 2007, resolve:

Art. 1o- Aprovar o regimento interno do Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP, na forma do anexo a
esta Portaria.

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

Art. 3o- Fica revogada a Portaria no- 277, de 10 de março de
2006.

LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO

ANEXO

REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E

PENITENCIÁRIA
CAPÍTULO I
CATEGORIA E FINALIDADE
Art. 1o- O Conselho Nacional de Política Criminal e Pe-

nitenciária - CNPCP, órgão colegiado a que se refere o art. 2o- , inciso
III, alínea "a", do Anexo I do Decreto n.o- 6.061, de 15 de março de
2007, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Justiça, tem
por finalidade executar as atividades previstas no art. 64 da Lei n.o-

7.210, de 11 de julho de 1984, e especificamente:
I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção

do delito, administração da Justiça Criminal e execução das penas e
das medidas de segurança;

II - contribuir na elaboração de planos nacionais de de-
senvolvimento, sugerindo metas e prioridades da política criminal e
penitenciária;

III - promover a avaliação periódica do sistema criminal e
penitenciário para sua adequação às necessidades do País;

IV - estimular e promover a pesquisa criminológica;
V - elaborar programa nacional penitenciário de formação e

aperfeiçoamento do servidor;
VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de

estabelecimentos penais, inclusive casas de albergados;
VII - estabelecer os critérios para a elaboração de estatística

criminal;
VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais,

bem assim informar-se, mediante relatórios dos Conselhos Peniten-
ciários, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvol-
vimento da execução penal nos Estados e Distrito Federal, propondo
às autoridades dela incumbidas as medidas necessárias a seu apri-
moramento;

IX - representar ao juiz da execução ou à autoridade ad-
ministrativa para a instauração de sindicância ou procedimento ad-
ministrativo, em caso de violação das normas referentes à execução
penal;

X - representar à autoridade competente para a interdição, no
todo ou em parte de estabelecimento penal;

XI - opinar sobre matéria penal, processual penal e execução
penal submetida à sua apreciação;

XII - responder a consultas sobre matéria de sua atribuição,
não conhecendo, a juízo prévio do Plenário, aquelas referentes a fatos
concretos;

XIII - estabelecer os critérios e prioridades para aplicação
dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN;

XIV - realizar audiências públicas para a discussão de temas
pertinentes às atividades do Conselho; e

XV - exercer outras atribuições, desde que compatíveis com
sua finalidade.

Ministério da Justiça
.
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