MINISTÉRIO DA ECONOMIA

COMUNICADO DO TESOURO NACIONAL

O Tesouro Nacional informa que realizou, na presente data, o resgate
de 649.527 Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B), com vencimento em
15/05/2045, pertencentes à Caixa Econômica Federal, como forma de pagamento de
dividendos e juros sobre o capital próprio referentes ao 1º semestre do exercício de 2019,
observando as seguintes características:

TÍTULO

VENCIMENTO

PU (em R$)

QUANTIDADE

VALOR FINANCEIRO
(em R$)

NTN-B

15/05/2045

4.618,738787

649.527

2.999.995.548,10

Brasília, 30 de setembro de 2019.

PORTARIA Nº 661, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019
Resgate de Notas do Tesouro Nacional – Série B
– NTN-B pertencentes à Caixa Econômica
Federal - CAIXA, como forma de pagamento de
juros sobre o capital próprio dessa empresa
referentes ao resultado apurado no 1º semestre
de 2019.

O SUBSECRETÁRIO DA DÍVIDA PÚBLICA, DA SECRETARIA DO
TESOURO NACIONAL, no uso da competência que lhe confere a 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 nos termos do art. 1º da Medida Provisória nº 2.167-53, de 23 de agosto de 2001 e
da Portaria nº 101, de 26 de abril de 2001, e em conformidade com o Decreto nº 9.292, de 23
de fevereiro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o resgate de 649.527 (seiscentas e quarenta e nove mil,
quinhentas e vinte e sete) Notas do Tesouro Nacional – Série B – NTN-B, pelo valor de
mercado de R$ 2.999.995.548,10 (dois bilhões, novecentos e noventa e nove milhões,
novecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos)
pertencentes à Caixa Econômica Federal – CAIXA, como pagamento de juros sobre o capital
próprio dessa empresa referente ao resultado apurado no 1º semestre de 2019, que serão
imputados aos dividendos do exercício, observando-se as seguintes características:
TÍTULO VENCIMENTO PU (em R$)
NTN-B

15/05/2045

4.618,738787

QUANTIDADE
649.527

VALOR FINANCEIRO
(em R$)
2.999.995.548,10

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

JOSÉ FRANCO MEDEIROS DE MORAIS

