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PORTARIA N° 121, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017

A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
no uso de suas atribuições e tendo em vista o que consta do processo
nº 23080.039529/2016-41, torna público o resultado do concurso pú-
blico para a carreira do Magistério Superior, realizado pelo Depar-
tamento de Educação Física, do Centro de Desportos, objeto do Edital
nº 033/DDP/PRODEGESP/2016, publicado no Diário Oficial da
União de 19 de agosto de 2016, Seção 3, página 62.

Campo de Conhecimento: Educação Física/Esporte/Handebol
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva/DE
Vagas: 1 (uma) sendo esta, preferencialmente, reservada para

candidatos negros
Classe/Denominação/Nível: A/Adjunto A/1
Lista geral:

Classificação Candidato Média final
1º THIAGO SOUSA MATIAS 8 , 11
2º CAROLINA FERNANDES DA

S I LVA
7,91

Lista de Pessoas com Deficiência:
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO
Lista de Pessoas Negras:

Classificação Candidato Média final
1º THIAGO SOUSA MATIAS 8 , 11

LILIAN CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA

alocados na forma do Anexo IV, para financiamentos, em áreas ur-
banas ou rurais, destinados à construção ou aquisição de unidades
habitacionais novas, incluindo aquelas resultantes de intervenções pa-
ra reabilitação urbana, passíveis de enquadramento nos limites ope-
racionais definidos pelo art. 20, inciso I, e pelo art. 30, inciso I,
ambos da Resolução nº 702, de 04 de outubro de 2012, do Conselho
Curador do FGTS; d) R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais),
alocados na forma do Anexo IV, para financiamentos, exclusiva-
mente, em áreas urbanas, destinados à aquisição de unidades ha-
bitacionais usadas ou produção de lotes urbanizados. 4 Na aplicação
dos recursos alocados à área orçamentária de Saneamento Básico
serão observados os seguintes dispositivos, sem prejuízo da distri-
buição entre Unidades da Federação constante do Anexo III desta
Circular CAIXA: a) destinar até R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões
de reais) para operações de crédito no âmbito do Programa Sa-
neamento para Todos Setor Público; e b) destinar até R$
4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) para operações de crédito
no âmbito do Programa Saneamento para Todos Setor Privado; b.1)
do valor estabelecido para operações de crédito com mutuários do
setor privado poderá ser disponibilizado no máximo 20% (vinte por
cento) para contratação de operações de crédito na Modalidade Tra-
tamento Industrial de Água e Efluentes Líquidos e Reuso de Água. 5
Na aplicação dos recursos alocados à área orçamentária de Infraes-
trutura Urbana serão observados os seguintes dispositivos: a) destinar
até R$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais) para operações de
crédito vinculadas à área de Infraestrutura Urbana, setor público; b)
destinar até R$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais) alocados em
nível nacional, setor privado. 6 Nas aplicações dos recursos cons-
tantes do Orçamento Operacional, especificamente destinados às de-
mais operações habitacionais, na forma definida pelo art. 13, 2º, da
Resolução nº 702, de 04 de outubro de 2012, do Conselho Curador do
FGTS, serão destinados R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais)
à execução do Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Pró-Cotista, alocados na
forma do Anexo V observados os seguintes dispositivos: a) no mí-
nimo, 60% (sessenta por cento) devem ser destinados ao financia-
mento de imóveis novos; b) 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$ 500.00,00 (quinhentos
mil reais); e c) 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 R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), apli-
cável em todo o território nacional, excetuados os casos de imóveis
que venham a ser financiados nos Estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo e no Distrito Federal, cujo limite é fixado em R$
950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). 6.1 No exercício de
2017, os saldos remanescentes, de que trata o art. 1º, 2º, da Instrução
Normativa nº 7, de 01/03/2012, o subitem 2.1.1 do Anexo I da
Instrução Normativa nº 11, de 28/05/2012 e subitem 2.1.1 do Anexo
da Instrução Normativa nº 40, de 24/10/12, todas do Ministério das
Cidades, para aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imo-
biliário FII, cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
FIDC, debêntures e de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI,
obedecerão aos seguintes limites: a) R$ 970.000.000,00 (novecentos e
setenta milhões de reais) em aquisição de cotas de Fundos de In-
vestimento Imobiliário FII, de cotas de Fundos de Investimento em
Direitos Creditórios FIDC, de Debêntures e de Certificados de Re-
cebíveis Imobiliários CRI, que possuam lastro em operações de ha-
bitação lançadas por incorporadoras, empresas da construção civil,
Sociedades de Propósito Específico SPE, cooperativas habitacionais
ou entidades afins, nas condições estabelecidas na Circular CAIXA nº
671 de 16/01/15. b) R$ 867.519.000,00 (oitocentos e sessenta e sete
milhões e quinhentos e dezenove mil reais) em aquisição de cotas de
Fundos de Investimento Imobiliário FII, de cotas de Fundos de In-
vestimento em Direitos Creditórios FIDC, de Debêntures e de Cer-
tificados de Recebíveis Imobiliários CRI, que possuam lastro em
operações do setor de saneamento, lançados por empresas públicas ou
privadas, Sociedades de Propósito Específico SPE ou entidades afins,
nas condições previstas na Circular CAIXA nº 666, de 31/12/14. c)
R$ 1.680.417.200,00 (um bilhão, seiscentos e oitenta milhões, qua-
trocentos e dezessete mil e duzentos reais) em aquisição de cotas de
Fundos de Investimento Imobiliário FII, de cotas de Fundos de In-
vestimento em Direitos Creditórios FIDC, de Debêntures e de Cer-
tificados de Recebíveis Imobiliários CRI, que possuam lastro em
operações do setor de infraestrutura urbana, nas condições previstas
na Circular CAIXA nº. 604, de 01/11/12. 7 Nas aplicações dos re-
cursos constantes do Orçamento Operacional, especificamente des-
tinados para aplicação no Fundo de Investimento do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço FI-FGTS será observado o seguinte
limite: a) R$ 11.416.209.000,00 (onze bilhões, quatrocentos e de-
zesseis milhões e duzentos e nove mil reais) para aplicação no Fundo
de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FI-
FGTS, na forma e condições estabelecidas pela Lei nº 11.491, de
20/06/07, e pela Resolução nº 699, de 28/08/12, do Conselho Curador
do FGTS; a.1) esse valor adicionado ao montante aplicado em 2008,
2009, 2010, 2011 e 2012, 2013, 2014 e 2015 R$ 22.883.791.012,83,
totaliza R$ 34.300.000.000,00, autorizados pelo Conselho Curador do
FGTS. 8 O volume total de recursos para aplicação pelo FGTS em
2017 está demonstrado no Anexo VI. 9 Esta Circular e os respectivos
anexos estão disponíveis ao público interessado por intermédio do site
da CAIXA, no endereço http://www.caixa.gov.br, escolher a opção
download, item Circulares CAIXA e FGTS. 10 Os casos omissos
serão dirimidos pelo Agente Operador, no que lhe couber. 11 Esta
Circular entra em vigor na data de sua publicação.

DEUSDINA DOS REIS PEREIRA
Vi c e - P r e s i d e n t e

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
FA Z E N D Á R I A

RETIFICAÇÕES

No Ato COTEPE/ICMS 04/17, de 31 de janeiro de 2017,
publicado no DOU de 1 de fevereiro de 2017, seção 1, páginas 47 a
65,

onde se lê:
"...RIO DE JANEIRO...

NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A
CNPJ: 46.044.053/0067-31...
OMNI TÁXI AÉREO S/A
CNPJ: 03.670.763/0002-19...

...";
leia-se:
"...RIO DE JANEIRO...

NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A
CNPJ: 46.044.053/0067-31...
OMNI TÁXI AÉREO S/A
CNPJ: 03.670.763/0001-38 I.E.: 77.179.011
AVENDIA AYRTON SENNA, 2541 - RUA F1, Nº 40 - BARRA DA TI-
JUCA
CEP: 22.775-002 Rio de Janeiro (RJ)
OMNI TÁXI AÉREO S/A
CNPJ: 03.670.763/0002-19...

...".

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI

PORTARIA No- 382, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES
DO JEQUITINHONHA E MUCURI, no uso de suas atribuicoes
regimentais, resolve:

Prorrogar por 01(um) ano, a partir de 31 de marco de 2017,
a validade do Concurso Publico, Edital 252/2015 destinado ao pro-
vimento de cargo de Professor de Magisterio Superior Classe A
Denominacao de Adjunto A para a area de Fisioterapia em Trau-
matoOrtopedia, Imagenologia e Estagio Supervisionado, Campus de
Diamantina, homologado atraves do Edital n 55, de 30 de marco de
2016, publicado no DOU de 31 de marco de 2016.

GILCIANO SARAIVA NOGUEIRA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA DE FUNDOS DE GOVERNO

E LOTERIAS

CIRCULAR No- 751, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017

Dispõe sobre o Orçamento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço FGTS, para o exercício de 2017, e dá outras providências.
A Caixa Econômica Federal - CAIXA, no uso das atribuições que lhe
conferem o artigo 7º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.05.90, e o
artigo 67, inciso II, do Anexo ao Decreto nº 99.684, de 08.11.90, com
a redação dada pelo Decreto nº 1.522, de 13.06.95, em cumprimento
às disposições estabelecidas nas Resoluções nº 702, de 04 de outubro
de 2012 e nº 825, de 25 de outubro de 2016, ambas do Conselho
Curador do FGTS, e nas regulamentações do Ministério das Cidades,
resolve: 1 Divulgar o Orçamento Operacional do FGTS para 2017,
por Programa e Unidade da Federação, bem como estabelecer di-
retrizes e procedimentos gerais com vistas ao cumprimento das de-
terminações emanadas do Conselho Curador do FGTS e do Gestor da
Aplicação, no que se refere à distribuição, aplicação e ao controle dos
recursos do FGTS, no exercício de 2017. 2 Os empregos e as metas
físicas, expressos em número de unidades habitacionais nos pro-
gramas da Área de Habitação Popular, e em número de habitantes
beneficiados nos programas das Áreas de Saneamento Básico e In-
fraestrutura Urbana, constituem o Anexo I desta Circular. 2.1 A
distribuição dos recursos das Áreas de Habitação Popular e Sanea-
mento Básico, segregados por Programa e Unidade da Federação, no
montante de R$ 58.500.000.000,00 (cinquenta e oito bilhões e qui-
nhentos milhões de reais), constitui os Anexos II e III desta Circular.
2.2 Ficam destinados, no máximo, R$ 33.500.000.000,00 (trinta e três
bilhões e quinhentos milhões de reais) para a concessão de finan-
ciamentos, a pessoas físicas ou jurídicas, que beneficiem famílias com
renda mensal bruta limitada à R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos
reais). 3 A aplicação dos recursos destinados à concessão de des-
contos nos financiamentos a pessoas físicas observará os dispositivos
a seguir relacionados: a) R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais),
alocados na forma do Anexo IV, para financiamentos, em áreas ur-
banas ou rurais, destinados à construção ou aquisição de unidades
habitacionais novas, incluindo aquelas resultantes de intervenções pa-
ra reabilitação urbana, passíveis de enquadramento nos limites ope-
racionais definidos pelo art. 20, inciso II, e pelo art. 30, inciso II,
ambos da Resolução nº 702, de 04 de outubro de 2012, do Conselho
Curador do FGTS; c) R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais),

No Convênio ICMS 01/17, de 5 de janeiro de 2017, pu-
blicado no DOU de 6 de janeiro de 2017, Seção 1, página 8,

onde se lê: "Cláusula segunda Este convênio entra em vigor
na data da publicação de sua ratificação nacional.",

leia-se: "Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na
data da publicação de sua ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ, em exercício - Eduardo Refinetti
Guardia p/ Henrique de Campos Meirelles; Acre - Joaquim Manoel
Mansour Macêdo, Alagoas - George André Palermo Santoro, Amapá
- Josenildo Santos Abrantes, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia
- Manoel Vitório da Silva Filho, Ceará - Carlos Mauro Benevides
Filho, Distrito Federal - João Antônio Fleury Teixeira, Espírito Santo
- Paulo Roberto Ferreira, Goiás - Ana Carla Abrão Costa, Maranhão
- Marcellus Ribeiro Alves, Mato Grosso - Gustavo Pinto Coelho de
Oliveira, Mato Grosso do Sul - Márcio Campos Monteiro, Minas
Gerais - José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Pará - Nilo Emanoel
Rendeiro de Noronha, Paraíba - Marconi Marques Frazão, Paraná -
Mauro Ricardo Machado Costa, Pernambuco - Marcelo Andrade Be-
zerra Barros, Piauí - Rafael Tajra Fonteles, Rio de Janeiro - Gustavo
de Oliveira Barbosa, Rio Grande do Norte - André Horta Melo, Rio
Grande do Sul - Giovani Batista Feltes, Rondônia - Wagner Garcia de
Freitas, Roraima - Ronaldo Marcilio Santos, Santa Catarina - Antonio
Marcos Gavazzoni, São Paulo - Hélcio Tokeshi, Sergipe - Marcos
Venicius Nascimento, Tocantins - Paulo Antenor de Oliveira.".

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

PORTARIA Nº 173, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017

Disciplina a concessão de adicionais de
exercício de atividades insalubres, perigo-
sas ou penosas, de prestação de serviço ex-
traordinário, de serviço noturno, e outros,
relativos ao local ou à natureza do trabalho,
a que se referem os incisos IV, V, VI e VIII
do art. 61, da Lei nº 8.112, de 11 de de-
zembro de 1.990, para a Carreira Tributária
e Aduaneira da Receita Federal do Brasil.

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no
uso das atribuições que lhe conferem os arts. 45 e 46 do Decreto nº
7.482, de 16 de maio de 2011, e os incisos III, VII, IX e XXXIII e
Parágrafo único do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de
maio de 2012, e considerando o disposto nos incisos IV, V, VI e VIII do
art. 61 e nos arts. 68 a 75 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
e a Medida Provisória nº 765, de 29 dezembro de 2016, resolve:

Art. 1º Os adicionais pertinentes ao exercício de atividades
insalubres, perigosas ou penosas, à prestação de serviço extraordi-
nário, ao serviço noturno, e outros, relativos ao local ou à natureza do
trabalho, a que se referem os incisos IV, V, VI e VIII do art. 61,
disciplinados pelos arts. 68 a 75 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1.990, serão concedidos, para a Carreira Tributária e Aduaneira da
Receita Federal do Brasil, exclusivamente, pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil.

§ 1º Caso tenha ocorrido deferimento dos adicionais a que se
referem o caput no período entre 30 de dezembro de 2016 e a data de
publicação desta Portaria, a Unidade deverá encaminhar a documen-
tação à Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (Cogep) para ser
submetida à reavaliação pelo Secretário da Receita Federal do Brasil.

Ministério da Fazenda
.
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