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Nº 188, quinta-feira, 29 de setembro de 2016
PORTARIA Nº 1.292, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016
Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, da Santa Casa de Misericórdia de Taguaí, com sede em Taguaí
(SP).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242,
de 23 de maio de 2014;
Considerando a competência prevista no art. 3º da Portaria nº
834/GM/MS, de 26 de abril de 2016, que redefine os procedimentos
relativos à certificação das entidades beneficentes de assistência social na área da saúde; e
Considerando
o
Parecer
Técnico
nº
275/2016CGAGPS/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.151182/2015-00/MS, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Portaria nº 834/GM/MS, de 26 de abril de
2016, do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014 e da Lei nº 12.101
de 27, de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações
pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela prestação
anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por
cento), da Santa Casa de Misericórdia de Taguaí, CNPJ nº
51.504.132/0001-91, com sede em Taguaí (SP).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
29 de dezembro de 2015 a 28 de dezembro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Considerando a competência prevista no art. 3º da Portaria nº
834/GM/MS, de 26 de abril de 2016, que redefine os procedimentos
relativos à certificação das entidades beneficentes de assistência social na área da saúde; e
Considerando o Parecer Técnico nº 479/2016-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.200122/2014-39/MS,
que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Portaria
nº 834/GM/MS, de 26 de abril de 2016, do Decreto nº 8.242, de 23
de maio de 2014 e da Lei nº 12.101 de 27, de novembro de 2009,
suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela prestação
anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por
cento), da Sociedade Hospitalar Nossa Senhora Auxiliadora, CNPJ nº
90.839.598/0001-08, com sede em Iraí (RS).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 1.293, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016
Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, da Sociedade Hospitalar
Nossa Senhora Auxiliadora, com sede em
Iraí (RS).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242,
de 23 de maio de 2014;

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242,
de 23 de maio de 2014;
Considerando a competência prevista no art. 3º da Portaria nº
834/GM/MS, de 26 de abril de 2016, que redefine os procedimentos
relativos à certificação das entidades beneficentes de assistência social na área da saúde; e

Ministério das Cidades
.

GABINETE DO MINISTRO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 25, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016
Dá nova redação à Instrução Normativa nº 22, de 14 de dezembro de 2015, do
Ministério das Cidades, que regulamenta o Programa Carta de Crédito Individual, e outras providências.
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, e
considerando a necessidade de revisão da regulamentação das operações de crédito passíveis de
enquadramento nos limites operacionais fixados pelo art. 20, inciso II, e a concessão do desconto
estabelecido pelo art. 30, inciso II, ambos da Resolução nº 702, de 4 de outubro de 2012, do Conselho
Curador do FGTS, resolve:
Art. 1º O item 5 do Anexo II e o Anexo III ambos da Instrução Normativa nº 22, de 14 de
dezembro de 2015, do Ministério das Cidades, que regulamenta o Programa Carta de Crédito Individual,
publicada no Diário Oficial da União em 15 de dezembro de 2015, Seção 1, páginas 84 a 88, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"5. FATOR SOCIAL
Os valores de descontos estabelecidos e calculadas na forma do item 4 deste Anexo serão
reduzidos em 30% (trinta por cento), nos casos de proponentes que componham família unipessoal.
5.1(...)"
"ANEXO III
DESCONTO NOS FINANCIAMENTOS
LIMITE DE RENDA FAMILIAR - R$ 2.350,00
1 INTRODUÇÃO
Nos casos de financiamentos a unidades habitacionais enquadradas nos limites de venda definidos pela alínea "b" do subitem 6.2 do Anexo I, desta Instrução Normativa, e adquiridas por famílias
com renda mensal bruta limitada a R$ 2.350 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), o desconto para fins
de pagamento de parte da aquisição ou construção do imóvel será calculado e concedido de acordo com
os parâmetros definidos neste Anexo.
2 RECORTES TERRITORIAIS
A metodologia de cálculo e concessão do desconto considerará, exclusivamente, os recortes
territoriais estabelecidos na alínea "b" do subitem 6.2 do Anexo I, desta Instrução Normativa.
3 CRITÉRIOS DE CONCESSÃO
Serão observados os critérios de concessão a seguir especificados:
a) os descontos serão concedidos, exclusivamente, para a aquisição de imóveis integrantes de
empreendimentos produzidos por pessoas jurídicas do ramo da construção civil, no âmbito do Programa
de Apoio à Produção de Habitações, de que trata o Anexo II da Resolução nº 723, de 25 de setembro
de 2013, do Conselho Curador do FGTS; e
b) as unidades habitacionais deverão ser compostas, no mínimo, por sala, dois quartos, banheiro
e cozinha.
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pelo código 00012016092900701

ISSN 1677-7042

701

Considerando o Parecer Técnico nº 480/2016-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.145981/2015-39/MS,
que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Portaria
nº 834/GM/MS, de 26 de abril de 2016, do Decreto nº 8.242, de 23
de maio de 2014 e da Lei nº 12.101 de 27, de novembro de 2009,
suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela prestação
anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por
cento), da Fundação Hospitalar São Sebastião, CNPJ nº
18.632.315/0001-17, com sede em Três Corações (MG).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
21 de setembro de 2015 a 20 de setembro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INSUMOS ESTRATÉGICOS
PORTARIA Nº 35, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016
Torna pública a decisão de incorporar o uso
do dolutegravir e darunavir para o tratamento da infecção pelo HIV, no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do
Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Fica incorporado o uso do dolutegravir e darunavir
para o tratamento da infecção pelo HIV, no âmbito do Sistema Único
de Saúde - SUS.
Art. 2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN

4 VALORES DO DESCONTO
Ficam definidos, na forma da tabela a seguir, os valores do desconto aplicáveis aos imóveis cujo
valor de venda ou investimento esteja enquadrado nos limites estabelecidos pela alínea "b" do subitem
6.2 do Anexo I, desta Instrução Normativa, destinados, exclusivamente, a pessoas físicas, na qualidade
de mutuários, cuja renda familiar mensal bruta esteja limitada a R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos
reais):
RECORTE TERRITORIAL

VALORES DE DESCONTO (R$ 1,00) A SER CONCEDIDO PARA
FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL BRUTA ATÉ R$ 1.600,00
DF, RJ E SP
SUL, ES E CENTRO-OES- NORTE E NORMG
TE,
EXCETO DESTE
DF
Capitais classificadas pelo IBGE como metrópoles
45.000
40.000
35.000
35.000
Demais capitais estaduais, municípios das RM das capitais es- 40.000
35.000
30.000
30.000
taduais, de Campinas, da Baixada Santista e RIDE de Capital com
população maior ou igual a 100 mil habitantes, capitais regionais,
classificadas pelo IBGE, com população maior ou igual a 250 mil
habitantes
Municípios com população igual ou maior que 250 mil habitantes 30.000
25.000
22.000
20.000
e municípios das RM das capitais estaduais, de Campinas, da
Baixada Santista e das RIDE de Capital com população menor que
100 mil habitantes e capitais regionais, classificadas pelo IBGE,
com população menor que 250 mil habitantes
Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes e 19.000
18.500
18.000
18.000
menor que 250 mil habitantes
Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes
12.000
12.000
12.000
12.000
Demais municípios
11.000
11.000
11.000
11.00

4.1 O desconto será concedido nos casos de financiamentos destinados a pessoas físicas, na
qualidade de mutuários, cuja renda familiar mensal bruta esteja situada no intervalo entre R$ 1.600,01
(um mil, oitocentos reais e um centavo) a R$ 2.349,99 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e
noventa e nove centavos), e será calculado de acordo com a aplicação da fórmula a seguir especificada:
D = D1 - (D1-D2) x (R - 1.600)/750
Onde:
D = valor do desconto
D1 = valores fixados pela tabela do item 4 deste Anexo
D2 = valores fixados pela tabela do subitem 4.2 deste Anexo
R = renda familiar mensal bruta
4.2 O desconto será concedido nos casos de financiamentos destinados a pessoas físicas, na
qualidade de mutuários, com renda familiar mensal bruta equivalente a R$ 2.350,00 (dois mil, trezentos
e cinquenta reais), de acordo com a aplicação da tabela a seguir especificada:
RECORTE TERRITORIAL

VALORES DE DESCONTO (R$
1,00) A SER CONCEDIDO PARA
FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL BRUTA EQUIVALENTE A R$
2.350,00
DF, SUL, CENNORTE E
RJ E ES E TRONORDESSP
MG OESTE, TE
EXCETO
DF
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