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r. Base Avançada Multifuncional do TAMAR de Pirambu, na
Reserva Biológica de Santa Izabel, no município de Pirambu, no
estado de Sergipe;

s. Base Avançada Multifuncional do TAMAR de Regência,
na Reserva Biológica de Comboios, no município de Linhares, no
estado do Espírito Santo e

t. Base Avançada Multifuncional do TAMAR de Fernando de
Noronha, no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha,
Distrito Estadual de Fernando de Noronha, no estado de Pernam-
buco.

Anexo III
Bases Avançadas Compartilhadas:
a. Base Avançada Compartilhada do CMA no Pará, no mu-

nicípio de Belém, no estado do Pará;
b. Base Avançada Compartilhada do CMA em São Luis, no

município de São Luis, estado do Maranhão;
c. Base Avançada Compartilhada do CMA em Alagoas, no

município de Porto das Pedras, no estado de Alagoas;
d. Base Avançada Compartilhada do CECAV no Rio Grande

do Norte, no município de Natal, no estado do Rio Grande do Nor-
te;

e. Base Avançada Compartilhada do RAN no Mato Grosso
do Sul, no município de Campo Grande, no estado do Mato Grosso
do Sul;

f. Base Avançada Compartilhada do TAMAR em Itajaí, no
município de Itajaí, no estado de Santa Catarina, especializada em
pesquisa e ações de conservação para as espécies ameaçadas do
bioma marinho;

g. Base Avançada Compartilhada do TAMAR da Praia de
Pipa, no município de Tibau do Sul, no estado do Rio Grande do
Norte;

h. Base Avançada Compartilhada do TAMAR da Praia do
Forte, no município de Mata de São João, no estado da Bahia;

i. Base Avançada Compartilhada do TAMAR de Guriri, no
município de São Mateus, no estado do Espírito Santo;

j. Base Avançada Compartilhada do TAMAR de Ubatuba, no
município de Ubatuba, no estado de São Paulo;

k. Base Avançada Compartilhada do TAMAR na Barra da
Lagoa, no município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina;

l. Base Avançada Compartilhada do TAMAR de Sitio do
Conde, município de Conde, no estado da Bahia;

m. Base Avançada Compartilhada do TAMAR de Costa do
Sauipe, no município de Mata de São João, no estado da Bahia e

n. Base Avançada Compartilhada do TAMAR em Povoação,
município de Linhares, no estado do Espírito Santo.

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 282,
DE 3 DE SETEMBRO DE 2009

OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO, e DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atri-
buições e tendo em vista a delegação de competência prevista no art.
2º do Decreto nº 4.175, de 27 de março de 2002, e em cumprimento
à decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública de nº
2008.72.00.012168-4/SC, com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da União
resolve:

Art. 1º Autorizar a realização de concurso público e o pro-
vimento de noventa e dois cargos no quadro de pessoal da Uni-
versidade Federal de Santa Catarina para exercício no Hospital Uni-
versitário, conforme discriminado no Anexo.

§ Os cargos de que trata o caput integram o Plano de Car-
reira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação - PCCTAE
de que trata a lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005.

Art. 2º O provimento dos cargos está condicionado:
I - à existência de vagas na data do provimento dos cargos;

e
II - à declaração do respectivo ordenador de despesa, quando

do provimento dos referidos cargos, sobre a adequação orçamentária
e financeira da nova despesa com a lei orçamentária anual e sua
compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias, demonstrando
a origem dos recursos a serem utilizados;

Art. 3º Compete ao Ministério da Educação a redistribuição
das vagas para o quadro de pessoal da Universidade Federal de Santa
Catarina que se fizerem necessárias para completar os quantitativos
do Anexo a esta Portaria.

Art. 4º A responsabilidade pela realização do concurso pú-
blico será do Diretor do Hospital da Universidade Federal de Santa
Catarina.

Art. 5º O prazo para publicação de edital de abertura para
realização de concurso público será de até dois meses contado da data
de publicação desta Portaria.

Art. 6º A realização do concurso público deverá observar o
disposto na Portaria MP nº 450, de 6 de novembro de 2002.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PAULO BERNARDO SILVA

FERNANDO HADDAD

ANEXO

C a rg o Nível de escolaridade Quantitativo
Médico-Área NS 21
Enfermeiro-Área NS 13
Fisioterapeuta NS 1
Farmacêutico Bioquímico NS 1
Técnico em Enfermagem NI 43
Assistente em Administração NI 10
Técnico de Laboratorio Área NI 3
To t a l 92

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 279, DE 3 DE SETEMBRO DE 2009

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 10 do Decreto nº 6.944,
de 21 de agosto de 2009, resolve:

Art. 1º Autorizar a nomeação de cento e cinquenta can-
didatos aprovados no concurso público de Oficial de Chancelaria do
Ministério das Relações Exteriores, autorizado pela Portaria nº 226,
de 21 de julho de 2008, a partir de setembro de 2009.

Art. 2º O provimento dos cargos nos quantitativos previstos
está condicionado à declaração do respectivo ordenador de despesa
sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a
Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem
utilizados.

Art. 3º A responsabilidade pela verificação das condições
prévias para nomeação dos candidatos a que se refere o art. 2º será do
Subsecretário-Geral do Serviço Exterior do Ministério das Relações
Exteriores, a quem caberá baixar as normas complementares, me-
diante a publicação de editais, portarias ou outros atos administra-
tivos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PAULO BERNARDO SILVA

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

.

CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

RESOLUÇÃO Nº 601, DE 25 DE AGOSTO DE 2009

Aprova a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2009, e do Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2010/2012, do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS, e dá outras providências.

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o artigo 64 do
Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, e

Considerando o calendário orçamentário e as diretrizes de remanejamentos de recursos entre unidades da federação dispostos, respectivamente, no subitem 4.1 do Anexo I e no subitem 1.5 do Anexo II, ambos
da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004, resolve:

1 Aprovar a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico, para o exercício de 2009, e do Plano Plurianual de Aplicação, para o período 2010/2012, do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V, desta Resolução.

1.1 A execução orçamentária observará os parâmetros dispostos no item 1 da Resolução nº 575, de 30 de outubro de 2008.
2 Manter alocados R$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais) para fins de concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas, dos quais serão destinados, no mínimo, R$ 2.500.000.000,00 (dois

bilhões e quinhentos milhões de reais) para a produção ou aquisição de imóveis novos, enquadráveis no Programa Minha Casa, Minha Vida.
3 Manter autorização para o Agente Operador proceder às aplicações a seguir discriminadas, que correrão, exclusivamente, à conta das disponibilidades financeiras, constante do Orçamento Financeiro do

FGTS:
a) aquisição, até o limite de R$ 840.000.000,00 (oitocentos e quarenta milhões de reais), de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI, na forma e condições estabelecidas pela Resolução nº 375, de 17

de dezembro de 2001, suas alterações e aditamentos, e regulamentação do Agente Operador;
b) contratação, até o limite de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), no âmbito do Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do FGTS - PRÓ-COTISTA, na forma e condições definidas pela

Resolução nº 542, de 30 de outubro de 2007, e regulamentação do Gestor da Aplicação e do Agente Operador; e
c) aplicação, até o limite de R$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais), em aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário e de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e debêntures, na

forma e condições aprovadas pela Resolução nº 578, de 2 de dezembro de 2008, e pela Resolução nº 591, de 24 de março de 2009, observada ainda a regulamentação do Agente Operador, na forma a seguir
especificada:

c.1) até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para aquisições que possuam lastro em operações de habitação;
c.2) até R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para aquisições que possuam lastro em operações de saneamento; e
c.3) até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) para aquisições que possuam lastro em operações de infraestrutura urbana.
4 Homologar, na forma dos Anexos VI e VII, os remanejamentos, entre unidades da federação, dos recursos alocados às áreas de Habitação Popular e Saneamento Básico, referentes ao exercício orçamentário

de 2009, efetuados pelo Gestor da Aplicação, com fulcro no disposto no subitem 1.5 do Anexo II da Resolução nº 460, de 14 de dezembro de 2004, com a redação dada pela Resolução nº 564, de 11 de junho de
2008.

5 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ROBERTO LUPI
Presidente do Conselho

ANEXO I

ORÇAMENTO FINANCEIRO (fls.01/02)
REFORMULAÇÃO - EXERCÍCIO 2009
(Valores em R$ 1.000,00)

DISCRIMINAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN
A. SALDO INICIAL 102.833.362 1 0 5 . 5 11 . 8 5 8 107.195.793 105.833.387 107.292.130 107.629.272
1. Arrecad. Contribuições 5.355.137 4.321.508 4.416.234 4.314.964 4.254.840 4.439.731
1.1 Arrecadação Bruta 5.317.091 4 . 2 8 7 . 7 11 4.374.588 4.279.379 4.217.325 4.397.768
1.2 Multas Transf. Atraso 38.046 33.797 41.646 35.586 37.515 41.963
2. Arrecad. De Empréstimos 1.156.443 1.417.695 1.065.567 1.099.430 1.086.816 1.203.097
2.1 Habitação 743.393 998.921 645.341 679.208 660.556 750.827
2.2 Saneamento 255.538 260.249 265.890 263.065 272.942 269.497

Ministério do Trabalho e Emprego
.
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