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Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a
forma de aditamento ao ato autorizativo, do curso de graduação em
Odontologia (88514), Bacharelado, ministrado pela Universidade de
Santo Amaro - UNISA (375), localizada no município de São Pau-
lo/SP, mantida pelas Obras Sociais e Educacionais de Luz (488).

Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso
referido no caput passa de 180 (cento e oitenta) para 252 (duzentas e
cinquenta e duas).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

PORTARIA No- 54, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2017

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa MEC nº
40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de
2010, bem como a Portaria Normativa MEC nº 21, de 1º de dezembro
de 2016, publicada em 02 de dezembro de 2016, considerando o
processo nº 23000.041224/2016-42 e a Nota Técnica nº 72/2017-
CGFPR/DIREG/SERES/MEC,resolve:

Art. 1° Fica deferido o pedido de aumento de vagas, sob a
forma de aditamento ao ato autorizativo, do curso de graduação em
Medicina, bacharelado (65114), ministrado pela Universidade Brasil
(319), localizada no município de Fernandópolis/SP, mantida pelo
Instituto de Ciência e Educação de São Paulo (3307).

§1º O número total anual de vagas para o curso referido no
caput passa de 80 (oitenta) para 128 (cento e vinte e oito).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

PORTARIA No- 55, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2017

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o
Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, alterado pelo Decreto nº
8.066, de 7 de agosto de 2013, tendo em vista o Decreto nº 5.773, de
9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa MEC nº
40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de
2010, a Portaria Normativa MEC nº 21, de 1º de dezembro de 2016,
e considerando o processo nº 23000.019138/2012-20 e a Nota Téc-
nica nº 62/2017-CGFPR/DIREG/SERES/MEC, resolve:

Art. 1° Fica parcialmente deferido o pedido de aumento de
vagas, sob a forma de aditamento ao ato autorizativo, do curso de
graduação em Direito (65471), Bacharelado, ministrado pela Facul-
dade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia - Fa-
culdades Cathedral (1952), localizada no município de Barra das
Garças/MT, mantida pelas Faculdades Cathedral de Ensino Superior
de Barra do Garças - ME (1286).

Parágrafo único. O número total anual de vagas para o curso
referido no caput passa de 160 (cento e sessenta) para 288 (duzentas
e oitenta e oito).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MAURÍCIO COSTA ROMÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PORTARIA No- 572, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2017

O Vice-Reitor da UFG, no exercício da Reitoria, tendo em
vista o que consta na Portaria nº 450/MP, de 06/11/2002, no Decreto
nº 6.944 de 21/08/2009, resolve:

Prorrogar, por um ano, o prazo de validade do concurso
público para Professor da Carreira do Magistério Superior, Classe A,
Nível 1, Área: Pediatria, realizado pela Faculdade de Medicina, ob-
jeto do Edital nº 63, publicado no D.O.U. de 06/11/2015, homologado
através do Edital nº 05, publicado no D.O.U. de 03/02/2016, seção 3,
pág. 71. (Processo nº 23070.011627/2015-52)

MANOEL RODRIGUES CHAVES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA DE FUNDOS DE GOVERNO

E LOTERIAS

CIRCULAR No- 746, DE 17 DE JANEIRO DE 2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vice-Presidência Fundos
de Governo e Loterias Diretoria Executiva Fundos de Governo Su-
perintendência Nacional Fundo de Garantia Gerência Nacional Ativos
do FGTS Operações de Mercado Circular CAIXA nº 746, de 17 de
janeiro de 2017. Define condições e procedimentos operacionais para
aquisição, pelo Agente Operador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário FII,
de cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIDC, de
Debêntures e de Certificados de Recebíveis Imobiliários CRI, que
possuam lastro em operações de Saneamento Básico, que integram a
carteira administrada do FGTS. A Caixa Econômica Federal, no uso

Ministério da Fazenda
.

das atribuições que lhe conferem o artigo 7º, inciso II da Lei nº 8.036,
de 11/05/90, artigo 67, inciso II do Decreto nº 99.684, de 08/11/90,
com a redação dada pelo Decreto nº 1.522, de 23/06/95, em cum-
primento às disposições da Lei 11.445 de 05/01/07, da Lei 12.305 de
02/08/10, das Resoluções do Conselho Curador do FGTS nº 681 de
10/01/12 e nº 702 de 04/10/12, das Instruções Normativas do Mi-
nistério das Cidades nº 11 de 25/05/12, nº 38 de 25/10/12, nº 10 de
09/06/15, nº 6 de 12/01/17 e alterações posteriores, baixa a presente
Circular. 1. OBJETIVO 1.1 Definir condições e limites para a aqui-
sição, pelo Agente Operador do FGTS, de cotas de FII e de FIDC, de
Debêntures e de CRI, que possuam lastro em operações do setor de
saneamento básico, que integram a carteira administrada do FGTS. 2.
DIRETRIZES GERAIS 2.1 A aquisição de cotas de FII e de FIDC,
Debêntures e CRI, que possuam lastro em operações do setor de
saneamento básico lançados por empresas públicas ou privadas, so-
ciedades de propósito específico SPE ou entidades afins, será feita
pelo Agente Operador do FGTS na forma e condições estabelecidas
nesta Circular. 2.1.1 O Conselho Curador do FGTS alocou para apli-
cação nas modalidades e condições definidas nesta Circular, o mon-
tante de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais). 2.1.2 Do valor
limite estabelecido no subitem 2.1.1 serão deduzidos todos e quais-
quer investimentos realizados pelo Agente Operador, a partir de 17 de
abril de 2009. 2.1.3 A aplicação dos recursos aprovados pelo Con-
selho Curador do FGTS para as aquisições das cotas de FII e de
FIDC, debêntures e CRI, inclusive saldo remanescente das alocações
anteriores apurado no encerramento do exercício anterior, deverá obe-
decer aos limites distribuídos entre as regiões geográficas do território
nacional, em função da população urbana e do déficit de saneamento
básico, conforme percentuais vigentes à época da aplicação, definidos
pelo Ministério das Cidades. 2.1.4 Deverão ser aplicados, no mínimo,
40% (quarenta por cento) dos recursos previstos no item 2.1.3 na
modalidade de esgotamento sanitário. 2.1.5 Eventuais remanejamen-
tos de recursos entre as regiões geográficas serão efetuados pela
Secretaria de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, a
partir de solicitação técnica fundamentada do Agente Operador. 2.2
Os agentes financeiros e demais agentes de mercado atuarão na es-
truturação dos fundos e papéis para seu lançamento no mercado e
posterior aquisição pelo Agente Operador do FGTS. 2.3 Os ins-
trumentos de formalização dos investimentos deverão prever prazo de
duração e as respectivas condições de liquidação ou resgate. 3. CON-
DIÇÕES OPERACIONAIS 3.1 Os investimentos a serem realizados
deverão contemplar empreendimentos enquadráveis nas seguintes mo-
dalidades: a) abastecimento de água; b) esgotamento sanitário; c)
manejo de resíduos sólidos; d) manejo de águas pluviais; e) tra-
tamento industrial de água e efluentes líquidos e reuso de água. 4.
MODALIDADES Os projetos de investimentos poderão ser com-
postos por mais de uma modalidade, entretanto o plano de inves-
timento deverá detalhar as intervenções por modalidade. 4.1 Abas-
tecimento de Água 4.1.1 Destina-se à implementação de obras, ser-
viços e aquisição de equipamentos novos com o objetivo de im-
plantar, ampliar, melhorar ou modernizar instalações de: captação,
adução, estações de elevação, tratamento, reservação, distribuição e
ligações prediais em sistemas públicos de abastecimento de água.
4.1.2 Os projetos poderão prever ainda: a) iniciativas voltadas para a
melhoria da gestão e da prestação dos serviços, tais como: a.1) pro-
gramas de redução de perdas física e de faturamento em sistemas de
abastecimento de água; a.2) ações de desenvolvimento institucional,
as quais deverão ser integradas e articuladas, envolvendo, dentre
outros: sistema de planejamento, reestruturação organizacional, re-
visão e modernização dos sistemas e processos, programa sistemático
de capacitação, qualificação e requalificação de pessoal e integração
dos diversos processos: gestão comercial, financeira, operacional,
contábil e patrimonial, de pessoal e gestão corporativa. b) elaboração
de estudos, planos e projetos técnicos de engenharia; c) ações re-
lativas à educação ambiental e a promoção da participação da co-
munidade nas fases de planejamento e implementação do empre-
endimento. 4.1.3 As ações do subitem 4.1.2, quando previstas, so-
mente serão admitidas até o máximo de 35% (trinta e cinco por
cento) do valor total do investimento proposto para a modalidade.
4.1.4 Os empreendimentos desta modalidade devem ainda: a) incluir
as ligações domiciliares e os hidrômetros quando se tratar de im-
plantação ou ampliação de rede de distribuição; b) buscar assegurar
compatibilidade com a capacidade de produção de água instalada
quando se tratar de ampliação da rede de distribuição; c) prever a
execução de trabalho socioambiental quando o empreendimento pro-
vocar mudança direta nas relações dos usuários com os serviços
prestados. Necessariamente, quando ocorrer a implantação ou subs-
tituição de redes de distribuição, ligação domiciliar, ou ainda quando
promoverem o acesso e/ou mudanças no uso dos serviços; d) ter
definido o manancial abastecedor e a alternativa de tratamento que
atenda a legislação do Ministério da Saúde sobre padrão de po-
tabilidade e procedimentos de vigilância e controle da qualidade da
água para consumo humano; e) apresentar outorga emitida pela au-
toridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do
Distrito Federal, quando se tratar de obras de captação de água su-
perficial ou subterrânea. 4.2 Esgotamento Sanitário 4.2.1 Destina-se à
implementação de obras, serviços e aquisição de equipamentos novos
com o objetivo de implantar, ampliar, melhorar ou modernizar ins-
talações de: coleta, inclusive ligações prediais, transporte, tratamento
e disposição final dos esgotos sanitários de sistemas públicos de
esgotamento sanitário. 4.2.2 Os projetos poderão prever ainda: a)
iniciativas voltadas para a melhoria da gestão e da prestação dos
serviços, tais como: ações de desenvolvimento institucional, as quais
deverão ser integradas e articuladas, envolvendo, dentre outros: sis-
tema de planejamento, reestruturação organizacional, revisão e mo-
dernização dos sistemas e processos, programa sistemático de ca-
pacitação e qualificação e requalificação de pessoal e integração dos
diversos processos: gestão comercial, financeira, operacional, contábil
e patrimonial, pessoal e gestão corporativa; b) elaboração de estudos,
planos e projetos técnicos de engenharia; c) ações relativas à edu-

cação ambiental e a promoção da participação da comunidade nas
fases de planejamento e implementação do empreendimento. 4.2.3 As
ações do subitem 4.2.2, quando previstas, somente serão admitidas até
o máximo de 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do in-
vestimento proposto para a modalidade. 4.2.4 Os empreendimentos
desta modalidade devem ainda: a) quando se tratar de implantação ou
ampliação de rede coletora de esgoto sanitário, incluir a execução
simultânea das ligações domiciliares; b) nos projetos de investimentos
que contemplarem a execução de redes coletoras, estes deverão ser
projetadas com vistas à implantação de sistema separador absoluto; c)
quando não houver unidade de tratamento de esgoto no projeto apre-
sentado, deverá a implantação ou a ampliação da rede coletora de
esgotos sanitários estar condicionada à existência, ou implantação, em
prazo compatível com a funcionalidade do empreendimento, de ins-
talação de tratamento adequado; d) incorporar, quando aplicável,
ações de eliminação de lançamento de esgotos nos sistemas de ma-
nejo de águas pluviais ou em cursos ou espelhos d água, de modo a
assegurar os benefícios ambientais esperados; e) prever a execução de
trabalho socioambiental quando o empreendimento provocar mudança
direta nas relações dos usuários com os serviços prestados. Neces-
sariamente, nos projetos de sistemas condominiais, ou quando ocorrer
a implantação ou substituição de rede coletora, execução de ligações
domiciliares ou ainda quando promoverem o acesso e/ou mudança no
uso dos serviços. 4.3 Manejo de Resíduos Sólidos 4.3.1 Destina-se à
implementação de obras, serviços e aquisição de equipamentos e
veículos novos com o objetivo de implantar, ampliar, melhorar ou
modernizar instalações para o desenvolvimento das atividades de
acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, triagem, tratamento
e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos ur-
banos e dos serviços de limpeza pública, incluindo iniciativas para a
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o apro-
veitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos
competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente Sisnama e do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária SNVS. 4.3.2 Os projetos
poderão prever ainda: a) iniciativas voltadas para a melhoria da ges-
tão e da prestação dos serviços, tais como: ações de desenvolvimento
institucional, as quais deverão ser integradas e articuladas, envol-
vendo, dentre outros: sistema de planejamento, reestruturação or-
ganizacional, revisão e modernização dos sistemas e processos, pro-
grama sistemático de capacitação e qualificação e requalificação de
pessoal e integração dos diversos processos: gestão comercial, fi-
nanceira, operacional, contábil e patrimonial, pessoal e gestão cor-
porativa; b) elaboração de estudos, planos e projetos técnicos de
engenharia; c) ações relativas à educação ambiental e à promoção da
participação da comunidade nas fases de planejamento e implemen-
tação do empreendimento; d) iniciativas para o acondicionamento,
coleta, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente ade-
quada dos Resíduos da Construção Civil; e) iniciativas para o acon-
dicionamento, coleta, transbordo, tratamento e destinação final am-
bientalmente adequada dos Resíduos dos Serviços de Saúde; f) ações
relativas ao apoio à inclusão social de catadores, sempre que o em-
preendimento tiver impacto sobre a atividade destes, apoiando sua
organização em cooperativas ou associações e outras alternativas de
geração de emprego e renda; g) ações relativas à infraestrutura ne-
cessária à implementação de iniciativas voltadas para a redução de
emissão de gases de efeito estufa em projetos de Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL), no âmbito do Protocolo de Quioto.
4.3.3 As ações referidas nas alíneas de a) até c), quando previstas,
somente serão admitidas até o máximo de 35% (trinta e cinco por
cento) do valor total do investimento proposto para a modalidade.
4.3.4 Nos projetos de investimentos que contemplem o emprego de
tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos
urbanos, deverá ser comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e
estar prevista a implantação de programa de monitoramento de emis-
são de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. 4.3.5 Os projetos
que envolvam novas tecnologias de tratamento e disposição final de
resíduos sólidos urbanos devem dispor previamente da licença am-
biental de instalação. 4.3.6 Os empreendimentos desta modalidade
devem ainda: a) observar os dispositivos contidos na Lei nº 12.305,
de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos e no Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que
regulamenta a referida Lei; b) no caso de Resíduos da Construção
Civil, observar as diretrizes e recomendações previstas em Plano
Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, nos
termos da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente CONAMA e as Normas Brasileiras
pertinentes à temática; c) no caso de Resíduos de Serviços de Saúde,
observar as diretrizes e recomendações previstas em Plano Integrado
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, nos termos da
Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente CONAMA, da Resolução RDC nº 306, de 07 de
dezembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária AN-
VISA e das Normas Brasileiras pertinentes à temática; d) no caso de
propostas voltadas apenas para a recuperação ambiental de áreas
degradadas, lixões, é necessária a comprovação da existência de ater-
ro sanitário ou outra solução de destinação final ambientalmente
adequada, conforme legislação do órgão ambiental competente, de-
vidamente implantada e em funcionamento com a respectiva licença
de operação; e) apresentar licença de operação do empreendimento no
caso de financiamento de equipamentos para operação de instalações
já existentes. No caso da não obrigatoriedade da respectiva licença,
apresentar documentação que comprove a sua dispensa pelo órgão
ambiental; f) prever a execução de trabalho socioambiental quando o
empreendimento envolva a erradicação de lixões, implantação e/ou
ampliação de sistema e/ou instalações de apoio a coleta seletiva,
triagem, reciclagem, prestação de serviços e urbanização do entorno
de instalações de tratamento, destinação e transbordo. 4.4 Manejo de
Águas Pluviais 4.4.1 Destina-se à implementação de obras, serviços e
aquisição de equipamentos novos com o objetivo de implantar, am-
pliar, melhorar ou modernizar instalações de drenagem urbana; trans-
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