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CÓDIGO: 24.18 - Exames de histocompatibilidade por
meio de sorologia e/ou biologia molecular - Tipo II
CEARÁ
.

.

RAZÃO SOCIAL
Laboratório de HLA do Centro de Pesquisa
em Doenças Hepato Renais do Ceará

CNPJ: 05.312.376/0001-55
CNES: 2785870

Art. 2º Fica recadastrado o estabelecimento de saúde
abaixo relacionado, para realização do exame de histocompatibilidade relativo à identificação de doador voluntário de medula
óssea - 05.01.01.005-0 - Identificação de doador não aparentado de
células-tronco hematopoéticas 1ª fase (por doador tipado).
CÓDIGO: 24.25 - Cadastramento de doadores voluntários
de medula óssea e outros precursores hematopoéticos.
CEARÁ
.

.

RAZÃO SOCIAL
Laboratório de HLA do Centro de Pesquisa
em Doenças Hepato Renais do Ceará

CNPJ: 05.312.376/0001-55
CNES: 2785870

RETIFICAÇÕES
No art. 8° da Portaria nº 1.518/SAS/MS, de 20 de setembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº
187, de 28 de setembro de 2017, seção 1, página 88,
Onde se lê:
Art. 9° Fica concedida autorização para realizar retirada e
transplante de tecido ocular humano às equipes de saúde a seguir
identificadas:
CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
PARÁ
.

III - coordenar o gerenciamento dos riscos dos processos de
trabalho priorizados;
IV - monitorar os riscos ao longo do tempo, de modo a
permitir que as respostas adotadas resultem na manutenção do risco
em níveis adequados, de acordo com a Política de Gestão, Integridade, Riscos e Controles Internos;
V - assegurar que as informações adequadas sobre gestão da
integridade, riscos e controles internos da gestão estejam disponíveis
em todas as áreas técnicas da Secretaria;
VI - estimular práticas e princípios de conduta e padrões de
comportamento ético;
VII - estimular e promover condições à capacitação dos
agentes públicos no exercício do cargo, função e emprego em gestão
de integridade, riscos e controles internos;
VIII - promover a disseminação da cultura de gestão de
integridade, riscos e controles internos;
Parágrafo único - Caberá à UIRC/SCTIE definir os pontos
focais para prestar apoio técnico e disseminar a cultura de gestão de
integridade, riscos e controles internos da gestão no âmbito da SCTIE.
Art. 3º A UIRC/SCTIE realizará reuniões com o objetivo de
discutir, planejar e decidir as ações que serão desenvolvidas.
Art. 4º A gestão da integridade, riscos e controles internos da
gestão da SCTIE deve ser realizada de forma integrada aos seus
processos, projetos, programas e políticas, bem como ao planejamento estratégico do Ministério da Saúde.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN

Ministério das Cidades

II - responsável técnico: Natália Perim Belo, oftalmologista, CRM
12516;

Leia-se:
Art. 9° Fica concedida autorização para realizar retirada e
transplante de tecido ocular humano às equipes de saúde a seguir
identificadas:
CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
PARÁ
.
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GABINETE DO MINISTRO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 47, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017
Dispõe sobre o Orçamento Operacional do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, referente à área de Habitação Popular
e demais operações habitacionais, para o
exercício de 2018, e dá outras providências.

II - responsável técnico: Natália Perim, oftalmologista, CRM 12516;

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INSUMOS ESTRATÉGICOS
PORTARIA Nº 64, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017
Institui a Unidade de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos na Gestão no âmbito da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE).
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 56 do Anexo I do Decreto n.º 8.901, de 10 de novembro de 2016
e o art. 1º do Anexo IX da Portaria nº 1.419, de 8 de junho de 2017,
que dispõem sobre o Regimento Interno do Ministério da Saúde; e
Considerando a observância aos princípios da eficiência (art.
37 da Constituição brasileira de 1988), do planejamento e controle
(art. 6º do Decreto-lei n.º 200, de 25 de fevereiro de 1967) e da
eficácia e efetividade (art. 7º, III e art. 20, II, ambos da Lei n.º
10.180, de 6 de fevereiro de 2001), que impõem a todo agente
público o dever de realizar suas atribuições com presteza, qualidade e
rendimento funcional, de modo a alcançar os melhores resultados na
prestação dos serviços públicos;
Considerando a Portaria n.º 1.822, de 20 de julho de 2017,
que instituiu a Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles
Internos da Gestão no âmbito do Ministério da Saúde, notadamente a
previsão do art. 12 da citada portaria;
Considerando a necessidade de aperfeiçoar a gestão e o controle interno no âmbito da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS), resolve:
Art. 1º Fica instituída a Unidade de Gestão de Integridade,
Riscos e Controles Internos na Gestão da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos (UIRC/SCTIE), do Ministério da
Saúde, que será composta pelos Diretores, Coordenadores-Gerais,
Chefia de Gabinete e pelo Secretário, que a presidirá.
Parágrafo único - As ausências dos mencionados titulares
nos trabalhos da UIRC serão supridas pelos seus substitutos legais.
Art. 2º Compete à UIRC/SCTIE, no âmbito de sua atuação:
I - assegurar o cumprimento de diretrizes, metodologias e
mecanismos para a comunicação e institucionalização da Política de
Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão do
Ministério da Saúde;
II - propor ao Subcomitê de Gestão da Integridade, Riscos e
Controles Internos da Gestão do Ministério da Saúde aprimoramentos
nas diretrizes, metodologias e normas complementares relativas à
gestão da integridade, riscos e controles internos;

O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, e o art. 66 do Regulamento Consolidado do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de
novembro de 1990, com a redação dada pelo Decreto nº 1.522, de 13 de
junho de 1995,
CONSIDERANDO a Resolução nº 702, de 4 de outubro de
2012, do Conselho Curador do FGTS, que estabelece diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias e aplicação dos recursos do referido
Fundo;
CONSIDERANDO a Resolução nº 865, de 24 de outubro de
2017, do Conselho Curador do FGTS, que aprova os Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico do FGTS, para o exercício de 2017;
e
CONSIDERANDO a atualização das projeções do déficit habitacional brasileiro; resolve:
Art. 1º O Orçamento Operacional do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, referente à área de Habitação Popular, para o
exercício de 2018, encontra-se disposto na forma dos Anexos I, II e III
desta Instrução Normativa.
§ 1º Ficam destinados, no máximo, R$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais) para a concessão de financiamentos, a pessoas físicas
ou jurídicas, que beneficiem famílias com renda mensal bruta limitada a
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
§ 2º A aplicação dos recursos destinados à concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas observará os dispositivos a
seguir relacionados:
I R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), alocados na forma do Anexo III, para financiamentos, em áreas urbanas ou rurais, destinados à construção ou aquisição de unidades habitacionais novas, incluindo aquelas resultantes de intervenções para reabilitação urbana, passíveis de enquadramento nos limites operacionais definidos pelo art. 20,
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS
EXERCÍCIO 2018
.

.

.

.

.

.

.

.

.

PROGRAMAS/DESCONTOS
1) Pró-Moradia
2) Carta de Crédito Individual
3) Carta de Crédito Associativo
4) Apoio à Produção de Habitações
5) Pró-Cotista
6) Demais operações habitacionais com pessoas físicas e jurídicas
7) Descontos nos financiamentos a pessoas físicas
TOTAL GERAL

Nº 246, terça-feira, 26 de dezembro de 2017
inciso I, e pelo art. 30, inciso I, ambos da Resolução nº 702, de 4 de
outubro de 2012, do Conselho Curador do FGTS;
II - R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), alocados na
forma do Anexo III, para financiamentos, em áreas urbanas ou rurais,
destinados à construção ou aquisição de unidades habitacionais novas,
incluindo aquelas resultantes de intervenções para reabilitação urbana,
passíveis de enquadramento nos limites operacionais definidos pelo art.
20, inciso II, e pelo art. 30, inciso II, ambos da Resolução nº 702, de 4 de
outubro de 2012, do Conselho Curador do FGTS; e
§ 3º Os Agentes Financeiros apresentarão, ao Agente Operador,
solicitação de alocação de recursos para a concessão de descontos nos
financiamentos a pessoas físicas, acompanhada de suas respectivas programações de contratação, que deverão apresentar conformidade com o
orçamento aprovado, bem como com as estimativas de financiamentos a
imóveis vinculados a empreendimentos produzidos com recursos do
FGTS.
§ 4º Os Agentes Financeiros priorizarão a contratação de financiamentos, a pessoas físicas, de imóveis vinculados a empreendimentos produzidos com recursos do FGTS.
§ 5º Novas alocações de recursos para a concessão de descontos
nos financiamentos a pessoas físicas serão precedidas de verificação, por
parte do Agente Operador, do cumprimento do dispositivo constante do
parágrafo anterior.
§ 6º É facultada, ao Agente Operador, a adoção de critério de
alocação de recursos para a concessão de descontos nos financiamentos a
pessoas físicas, que permita compatibilizar, ao longo do exercício, as
programações de contratação dos Agentes Financeiros e o orçamento
aprovado.
Art. 2º O valor de R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais),
constante do Orçamento Operacional, relativo às demais operações habitacionais, será destinado à execução do Programa Especial de Crédito
Habitacional ao Cotista do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
PRÓ-COTISTA, observados os seguintes dispositivos:
I - no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos recursos serão destinados ao financiamento de imóveis novos;
II - no mínimo, R$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos
milhões de reais) destinados ao financiamento de imóveis cujo valor de
venda não ultrapasse R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
III - até R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões
de reais) destinados ao financiamento de imóveis cujo valor de venda não
ultrapasse os limites
fixados pelo Conselho Monetário Nacional para as operações
de crédito celebradas no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação SFH; e
IV - demais dispositivos previstos na Instrução Normativa nº
12, de 30 de maio de 2014, do Ministério das Cidades.
Art. 3º O valor de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão, quinhentos
milhões de reais), para aplicação em operações habitacionais, previstas
pelo art. 13, § 2º, da Resolução nº 702, de 4 de outubro de 2012, do
Conselho Curador do FGTS, na forma a seguir especificada:
I R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), alocados em nível
nacional, destinados à contratação de operações de crédito para produção
de imóveis cujo valor de venda não ultrapasse os limites definidos pelo
art. 20, § 4º, da Resolução nº 702, de 4 de outubro de 2012, com a redação dada pela Resolução nº 836, de 6 de fevereiro de 2017, ambas do
Conselho Curador do FGTS, em que figurem, como mutuários, pessoas
jurídicas do ramo da construção civil; e
II R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), alocados
em nível nacional, destinados à contratação de operações de crédito para
aquisição de imóveis novos cujo valor de venda não ultrapasse os limites
definidos pelo art. 20, § 4º, da Resolução nº 702, de 4 de outubro de
2012, com a redação dada pela Resolução nº 836, de 6 de fevereiro de
2017, ambas do Conselho Curador do FGTS, em que figurem, como
mutuários, pessoas físicas.
Art. 4º O Agente Operador oferecerá acesso ao sítio eletrônico
"https://webp.caixa.gov.br/sicnl/principal.asp", para fins de acompanhamento da execução orçamentária, sem prejuízo de outros dados e informações que venham ser a qualquer tempo solicitados pela Secretaria
Nacional de Habitação do Ministério das Cidades.
Art. 5º São considerados novos os imóveis com até 180 (cento e
oitenta) dias de "habite-se" ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente ou, nos casos de prazo superior, que
não tenham sido habitados ou alienados.
Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação.
ALEXANDRE BALDY

ANEXO I

Metas físicas (1) (2)
10.707
215.947
8.264
258.449
27.442
7.500
-x520.809

Empregos gerados (2)
11.550
600.600
11.550
600.600
115.500
34.650
-x1.374.450

Valores em (R$ 1.000)
500.000
26.000.000
500.000
26.000.000
5.000.000
1.500.000
9.000.000
68.500.000

Legenda:
(1) As metas físicas são expressas em número de unidades habitacionais.
(2) As metas físicas e os empregos gerados são calculados utilizando-se parâmetros nacionais e sua distribuição por Unidades
da Federação guardam direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados, a favor dos programas dispostos no Anexo II desta
Instrução Normativa.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017122600950

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

