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6.3 O Agente Operador é autorizado a cobrar nas operações
de empréstimo, a título de risco de crédito, diferencial de juros acrescido à taxa nominal de juros, de que trata o item 6.1, até o limite de
0,8% ao ano.
6.4 As operações de crédito observarão os prazos máximos
de amortização próprios de cada modalidade, conforme apresentado a
seguir:
a) Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Saneamento Integrado, Manejo de Águas Pluviais, Manejo de Resíduos
Sólidos e Tratamento Industrial de Águas e Efluentes e Reuso de
Água: Até 20 anos;
b) Preservação e Recuperação de Mananciais e Redução e
Controle de Perdas: Até 15 anos;
c) Desenvolvimento Institucional: Até 10 anos;
d) Estudos e Projetos e Plano de Saneamento Básico: Até 5
anos.
6.4.1 Os prazos de amortização não serão, em nenhuma
hipótese, maiores que a vida útil prevista para o empreendimento
financiado.
6.5 O prazo de carência, que corresponde ao prazo originalmente previsto para execução de todas as etapas programadas
para cumprimento do objeto do contrato de financiamento, será de até
48 meses, contados a partir da assinatura do contrato de financiamento, sendo permitida a prorrogação do prazo originalmente pactuado, observada a regulamentação do Agente Operador do FGTS.
7 DO PROCESSO DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
O processo para a seleção de propostas de operações de
crédito de saneamento, no âmbito do Programa Saneamento para
Todos - Mutuários Públicos, será estabelecido pelo Ministério das
Cidades em Instrução Normativa específica, a qual definirá, dentre
outros, regras, diretrizes, critérios de elegibilidade, procedimentos e
calendário para:
i. o cadastramento e envio de propostas;
ii. o atendimento aos requisitos institucionais;
iii. o enquadramento nas modalidades do Programa;
iv. a hierarquização das propostas;
v. a validação das propostas pelos Agentes Financeiros;
vi. a habilitação das propostas para contratação.
7.1 O processo de hierarquização e seleção de propostas
observará o perfil da população atendida, a aderência às políticas
públicas e as características do empreendimento, de forma a priorizar
operações que estejam em estágio mais avançado de elaboração em
relação ao projeto de engenharia, licenciamento ambiental e regularidade fundiária.
7.2 As operações de Saneamento Básico para atendimento de
projetos habitacionais enquadrados no Programa Minha Casa Minha
Vida - PMCMV terão prioridade para contratação.
7.3 O processo de hierarquização e seleção de propostas
deverá priorizar investimentos previstos em planos locais e regionais
de saneamento desenvolvidos com fundamento na Lei nº
11.445/2007.
8 DA CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO
PELO AGENTE FINANCEIRO
A contratação da operação de crédito pelo Agente Financeiro
estará condicionada:
a) à emissão de Termo de Habilitação pelo Ministério das
Cidades;
b) ao atendimento às condições estabelecidas nesta Instrução
Normativa, daquelas definidas pelas Resoluções do Conselho Curador
do FGTS e dos normativos do Agente Operador;
c) ao atendimento às condições estabelecidas pelo Ministério
das Cidades em instrução normativa específica que regulamenta o
orçamento de aplicação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS.
8.1 É vedada a contratação de operações de crédito com
proponentes que se encontrem em situação irregular perante o FGTS
ou com restrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados
do Setor Público Federal (CADIN). O Agente Operador prestará
informação quanto à situação do Mutuário, de que o mesmo não
esteja inadimplente na amortização de financiamentos anteriores ou
com restrição no CADIN.
8.2 O Agente Financeiro solicitará a alocação dos recursos
ao Agente Operador e procederá à contratação da operação com o
Mutuário, bem como enviará cópia do contrato, no prazo de máximo
de 120 dias, à SNSA/MCIDADES.
8.3 A partir do mês seguinte ao da contratação, o Agente
Financeiro deverá encaminhar, mensalmente, a SNSA, até o final do
mês subseqüente ao de referência, demonstrativo contendo o saldo
devedor, os montantes desembolsados no período, para cada operação
de crédito, e a respectiva previsão de desembolso para os próximos
12 (doze) meses.
9 DOS DESEMBOLSOS
Os desembolsos de recursos no âmbito do Programa Saneamento para Todos observarão o cronograma físico-financeiro, integrante do contrato de financiamento firmado entre o Agente Financeiro e o Mutuário, admitidas antecipações na forma regulamentada pelo Agente Operador.
9.1 O primeiro desembolso deverá ser efetuado em até 12
(doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato de
financiamento. O Agente Operador poderá autorizar a prorrogação da
realização do primeiro desembolso em até 12 (doze) meses, mediante
justificativa apresentada pelo mutuário junto ao agente financeiro,
comunicando ao Gestor da Aplicação, as prorrogações autorizadas, no
prazo de 30 (trinta) dias.
9.1.1 O primeiro desembolso de qualquer empreendimento fica
condicionado à apresentação de licença de instalação fornecida pelo órgão
de meio ambiente competente, quando assim couber, bem como a comprovação da disposição final ambientalmente adequada dos resíduos gerados,
conforme disposto na legislação vigente e nas normas da ABNT 15.112,
15.113 e 15.114, além de atender as condicionantes previstas no contrato
firmado entre o Agente Financeiro e o Mutuário/Agente Promotor.

9.2 Na fase de desembolso das operações de crédito, verificada a situação irregular do proponente perante o FGTS, o Agente
Operador adotará as medidas a seguir especificadas:
a) desembolso da parcela corrente, condicionando a próxima
liberação à regularização das pendências;
b) desembolso da parcela mediante compensação com débitos relativos a retorno ou a recolhimentos de contribuições do
FGTS;
c) desembolso bloqueado com prazo para regularização da
pendência; ou
d) outras, a critério do Agente Operador.
9.2.1 O desembolso das operações de crédito fica condicionado à renovação da licença de instalação fornecida pelo órgão de
meio ambiente competente, quando assim couber.
9.3 Constitui condição para a liberação da última parcela de
desembolso do financiamento a apresentação, pelo Mutuário, de Relatório Final de Implantação do empreendimento acompanhado de:
a) atestado pelo Prestador do Serviço da plena funcionalidade do empreendimento e de que o mesmo se apresenta em condições adequadas para operação;
b) comprovação de recebimento e aprovação pelo Prestador
do Serviço do cadastro técnico do empreendimento;
c) comprovação do atendimento dos demais requisitos exigidos pelo Agente Operador e pelo Agente Financeiro; e
d) a obtenção de licença de operação do empreendimento
junto ao órgão ambiental, quando o mesmo foi objeto de licenciamento para a execução das obras.
9.4 Sob sua inteira responsabilidade, não gerando qualquer
compromisso para o FGTS e seus prepostos, o Proponente poderá
executar, antes da contratação do financiamento, obras e serviços
integrantes do empreendimento cuja proposta de financiamento tenha
sido objetivo de seleção pelo Gestor da Aplicação.
9.4.1 A critério do Agente Operador, por solicitação do Mutuário, os recursos assim aplicados poderão ser aceitos como antecipação de contrapartida ou de desembolso de valores do financiamento, desde que previamente, o mutuário comprove ao Agente
Financeiro a devida aplicação destes recursos no empreendimento e,
posteriormente, seja aceita pelo Agente Financeiro que deverá atestar
o estágio físico e o valor das obras e serviços executados.
9.4.2 O prazo para reconhecimento do pré-investimento será,
quando se tratar de:
a) projeto executivo: até 24 meses antes da data de seleção
do empreendimento;
b) obras e serviços: até 18 meses antes da data de seleção do
empreendimento.
10 DAS PRESTAÇÕES DE RETORNO
As prestações de retorno serão devidas mensalmente, com
vencimento em data prevista contratualmente, reajustadas pelo mesmo índice e periodicidade da atualização das contas vinculadas do
FGTS.
11 DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
11.1 O Agente Operador apresentará ao Gestor da Aplicação
relatórios gerenciais mensais contendo informações e dados relevantes sobre os empreendimentos contratados ou em contratação, incluindo o orçamento utilizado na contratação da operação e o fluxo
de desembolsos. O Ministério das Cidades definirá em Instrução
Normativa específica as informações básicas e outras condições que
deverão constar nos relatórios gerenciais, de modo a permitir a avaliação dos programas para a área de saneamento, utilizando fontes de
recursos do FGTS.
11.2 A análise e autorização das alterações de metas físicas
relativas aos empreendimentos financiados no âmbito do Programa
Saneamento para Todos serão de responsabilidade do Agente Operador, preservado o objeto/objetivo do contrato e procedida à comunicação ao Gestor da Aplicação no prazo máximo de 30 (trinta)
dias.
12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O não atendimento pelo Titular dos Serviços ou pelo Mutuário de compromisso e/ou condicionalidade com vencimento posterior à data da contratação da operação de crédito implicará em
suspensão temporária da capacidade daqueles de contratar novos financiamentos em saneamento com recursos do FGTS. Nas situações
em que o atendimento do compromisso esteja em andamento, esta
disposição poderá ser suspensa pelo Gestor da Aplicação, por até 12
(doze) meses, mediante requerimento do Mutuário ou Titular dos
Serviços.
12.1 Os empreendimentos deverão ser executados observando o atendimento à legislação trabalhista brasileira e, quando couber,
aos tratados e normas internacionais em que o Brasil seja signatário,
de forma a garantir o vínculo trabalhista obrigatório, a repressão a
qualquer forma de trabalho escravo ou degradante ou a utilização de
mão de obra infantil ou adolescente, salvo nos casos previstos na Lei
nº 8.069/1990, bem como o atendimento às normas relacionadas à
saúde e segurança no trabalho.
12.2 Na execução do empreendimento, deverão ser adotadas
medidas de gestão da obra voltadas ao controle e à redução de
impactos à vizinhança, como ruídos e poluição, de proteção dos
sistemas de escoamento das águas superficiais, de forma a evitar
erosões e sedimentação de materiais, bem como de redução de emissões e do desperdício de materiais nos processos construtivos, no que
couber, em observância à legislação vigente e às normas técnicas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
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SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
PORTARIA N o- 142, DE 7 DE JULHO DE 2017
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENATRAN, no uso das atribuições legais que lhe
conferem os incisos I e II do art. 19 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e
conforme o disposto no §1º do art. 4º da Resolução CONTRAN Nº
560, de 15 de outubro de 2015, bem como o que consta no Processo
Administrativo nº 80000.019317/2017-13, resolve:
Art. 1º Integrar o Município de Guarabira no Estado da
Paraíba, por meio da Superintendência de Trânsito e Transporte STTrans, ao Sistema Nacional de Trânsito - SNT.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ELMER COELHO VICENZI

.

Ministério das Relações Exteriores
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 529, DE 5 DE JULHO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 87,
parágrafo único, II, da Constituição, e
Considerando:
A recomendação da Instrução Normativa 04/2015, publicada
em 11/09/2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão;
e
A aprovação do PDTIC MRE 2017-2018 pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação em reunião de 22 de fevereiro
de 2017, resolve:
Art. 1º Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação
e Comunicações do Ministério das Relações Exteriores, para o período 2017-2018.
Art. 2º O PDTIC poderá ser revisto, sempre que necessário,
para assegurar seu alinhamento às prioridades e estratégias institucionais, à disponibilidade financeira e orçamentária e às mudanças
na legislação pertinente.
Art. 3º O PDTIC MRE 2017-2018 será publicado no sítio
eletrônico do MRE, www.itamaraty.gov.br.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOYSIO NUNES FERREIRA
PORTARIA Nº 531, DE 5 DE JULHO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na
Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016,
resolve:
Art. 1º Fica instituído o Comitê de Governança, Riscos e
Controles (CGRC), com o objetivo de adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, controles
internos e governança no âmbito do Ministério das Relações Exteriores.
Art. 2º Compete ao Comitê de Governança, Riscos e Controles:
I - promover práticas e princípios de conduta e padrões de
comportamentos;
II - institucionalizar estruturas adequadas de governança,
gestão de riscos e controles internos;
III - promover o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos e incentivar a adoção de boas práticas de governança, de gestão
de riscos e de controles internos;
IV - garantir a aderência às regulamentações, leis, códigos,
normas e padrões, com vistas à condução das políticas e à prestação
de serviços de interesse público;
V - promover a integração dos agentes responsáveis pela
governança, pela gestão de riscos e pelos controles internos;
VI - promover a adoção de práticas que institucionalizem a
responsabilidade dos agentes públicos na prestação de contas, na
transparência e na efetividade das informações;
VII - aprovar política, diretrizes, metodologias e mecanismos
para comunicação e institucionalização da gestão de riscos e dos
controles internos;
VIII - supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscoschave que podem comprometer a prestação de serviços de interesse
público;
IX - liderar e supervisionar a institucionalização da gestão de
riscos e dos controles internos, oferecendo suporte necessário para
sua efetiva implementação no órgão ou entidade;
X - estabelecer limites de exposição a riscos globais do
órgão, bem com os limites de alçada ao nível de unidade, política
pública, ou atividade;
XI - aprovar e supervisionar método de priorização de temas
e macroprocessos para gerenciamento de riscos e implementação dos
controles internos da gestão;
XII - emitir recomendação para o aprimoramento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos;
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