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Ministério da Previdência Social
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 60, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014
Publica a missão e visão e aprova os indicadores de desempenho do Mapa Estratégico da Previdência Social, para o período 2014 a 2015.

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 87 da Constituição,
resolve:
Art. 1o Publicar a missão e visão da Previdência Social, nos
termos dos incisos a seguir:
I - Missão: garantir proteção ao trabalhador e sua família,
por meio de sistema público de política previdenciária solidária, inclusiva e sustentável, com objetivo d e promover o bem-estar social;
II - Visão: ser reconhecida como patrimônio do trabalhador e
sua família, pela sustentabilidade dos regimes previdenciários e pela
excelência na gestão, cobertura e atendimento.
Art. 2o Aprovar os indicadores de desempenho do Mapa
Estratégico da Previdência Social, para o período 2014 a 2015, conforme Anexo desta Portaria, em consonância com o Plano Plurianual
- PPA 2012-2015 do Governo Federal e com o Planejamento Estratégico da Previdência Social.
Parágrafo único. A Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação Institucional - AGEIN - MPS, adotará as providências necessárias para que o anexo de que trata o caput, seja publicado nos
Boletins de Serviço do MPS, do INSS e da Previc.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GARIBALDI ALVES FILHO
PORTARIA Nº 61, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,
no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e no art. 31 da Lei no 10.741, de 1o de
outubro de 2003, resolve:
Art. 1o Estabelecer que, para o mês de fevereiro de 2014, os
fatores de atualização:
I - das contribuições vertidas de janeiro de 1967 a junho de
1975, para fins de cálculo do pecúlio (dupla cota) correspondente,
serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de
1,001126 - Taxa Referencial-TR do mês de janeiro de 2014;
II - das contribuições vertidas de julho de 1975 a julho de
1991, para fins de cálculo de pecúlio (simples), serão apurados mediante a aplicação do índice de reajustamento de 1,004430 - Taxa
Referencial-TR do mês de janeiro de 2014 mais juros;
III - das contribuições vertidas a partir de agosto de 1991,
para fins de cálculo de pecúlio (novo), serão apurados mediante a
aplicação do índice de reajustamento de 1,001126 - Taxa ReferencialTR do mês de janeiro de 2014; e
IV - dos salários-de-contribuição, para fins de concessão de
benefícios no âmbito de Acordos Internacionais, serão apurados mediante a aplicação do índice de 1,006300.
Art. 2o A atualização monetária dos salários-de-contribuição
para a apuração do salário-de-benefício, de que trata o art. 33 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999, e a atualização monetária das parcelas
relativas aos benefícios pagos com atraso, de que trata o art. 175 do
referido Regulamento, no mês de fevereiro, será efetuada mediante a
aplicação do índice de 1,006300.
Art. 3o A atualização de que tratam os §§ 2o a 5o do art. 154
do RPS, será efetuada com base no mesmo índice a que se refere o
art. 2o.
Art. 4o Se após a atualização monetária dos valores de que
tratam os §§ 2o a 5o do art. 154 e o art. 175 do RPS, os valores
devidos forem inferiores ao valor original da dívida, deverão ser
mantidos os valores originais.
Art. 5o As respectivas tabelas com os fatores de atualização,
mês a mês, encontram-se na rede mundial de computadores, no sítio
http://www.previdencia.gov.br, página "Legislação".
Art. 6o O Ministério da Previdência Social, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV adotarão as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GARIBALDI ALVES FILHO

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE ANÁLISE TÉCNICA
PORTARIAS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014
O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13, combinado com o art. 5º, todos da
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 23, inciso I
alíneas "c", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de janeiro de
2010, considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo
MPAS 00000.003018/8119-79, sob o comando nº 374928641 e juntada nº 376541890, resolve:
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Nº 31, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014

N° 59 - Art. 1º Aprovar o 1º Termo Aditivo ao Termo de Adesão da
própria Fundação Banrisul de Seguridade Social, na condição de
patrocinadora do Plano de Benefícios FBPREV - CNPB nº
2009.0013-38.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

N° 65 - Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o Regulamento
do Plano Misto de Benefícios - PMB - CNPB nº 1999.0041-83,
administrado pela Caixa de Assistência e Aposentadoria dos Funcionários do Banco do Estado do Maranhão - CAPOF.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13, combinado com o art. 5º, todos da
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 23, inciso I
alíneas "c", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de janeiro de
2010, considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo
MPAS 44000.003225/1994-38, sob o comando nº 371802041 e juntada nº 376863194, resolve:

O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 33, combinado com o art.
5º, todos da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art.
23, inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de
janeiro de 2010, e considerando as manifestações técnicas exaradas
no Processo MPAS nº 44000.003384/1994-04, sob o comando nº
360993228 e juntada nº 376294219, resolve:

N° 60 - Art. 1º Aprovar o 2º Termo Aditivo ao Convênio de Adesão
celebrado entre a patrocinadora Odebrecht Agroindustrial Participações S.A. (nova denominação social da ETH Bio Participações S.A.),
e a ODEPREV - Odebrecht Previdência, na qualidade de administradora do Plano ODEPREV de Renda Mensal - CNPB nº 1994.004029.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13, combinado com o art. 5º, todos da
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 23, inciso I
alíneas "c", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de janeiro de
2010, considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo
MPAS 00000.003018/8119-79, sob o comando nº 374929168 e juntada nº 376541313, resolve:
N° 61 - Art. 1º Aprovar o 1º Termo Aditivo ao Convênio de Adesão
celebrado entre o patrocinador Banco do Estado do Rio Grande do
Sul S.A. e a Fundação Banrisul de Seguridade Social, na qualidade de
administradora do Plano de Benefícios FBPREV - CNPB nº
2009.0013-38.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13, combinado com o art. 5º, todos da
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 23, inciso I
alíneas "c", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de janeiro de
2010, considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo
MPAS 00000.003018/8119-79, sob o comando nº 374927958 e juntada nº 376542284, resolve:
N° 62 - Art. 1º Aprovar o 2º Termo Aditivo ao Convênio de Adesão
celebrado entre a patrocinadora Badesul Desenvolvimento S.A. Agência de Fomento/RS e a Fundação Banrisul de Seguridade Social,
na qualidade de administradora do Plano de Benefícios FBPREV CNPB nº 2009.0013-38.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13, combinado com o art. 5º, todos da
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 23, inciso I
alíneas "c", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de janeiro de
2010, considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo
MPAS 44000.001608/2004-69, sob o comando nº 371350503 e juntada nº 376637250, resolve:
N° 63 - Art. 1º Aprovar o 1º Termo Aditivo ao Convênio de Adesão
celebrado entre a patrocinadora Brasil Telecom Comunicação Multimídia Ltda. (incorporadora da Vant Telecomunicação S.A.) e a Fundação Atlântico de Seguridade Social, na qualidade de administradora
do Plano TelemarPrev - CNPB nº 2000.0065-74.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13, combinado com o art. 5º, todos da
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 23, inciso I
alíneas "c", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de janeiro de
2010, considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo
MPAS 00000.003018/8119-79, sob o comando nº 374902588 e juntada nº 376540825, resolve:
N° 64 - Art. 1º Aprovar o 1º Termo Aditivo ao Convênio de Adesão
celebrado entre a patrocinadora Caixa de Assistência dos Empregados
do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e a Fundação Banrisul de
Seguridade Social, na qualidade de administradora do Plano de Benefícios FBPREV - CNPB nº 2009.0013-38.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 33, combinado com o art.
5º, todos da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art.
23, inciso I, alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de
janeiro de 2010, e considerando as manifestações técnicas exaradas
no Processo MPAS nº 00000.000244/2219-82, sob o comando nº
370466954 e juntada nº 376633764, resolve:
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N° 66 - Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o Regulamento
do Plano Básico de Benefícios II - SESC - ARRJ - CNPB nº
1997.0003-18, administrado pela PREVINDUS - Associação de Previdência Complementar.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ ROBERTO FERREIRA

.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 216,
DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014
Altera e acresce dispositivos à Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de
julho de 2013, que dispõe sobre a implantação do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

OS MINISTROS DE ESTADO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhes conferem os incisos I e II
do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a Lei nº
12.871, de 22 de outubro de 2013, que institui o Programa Mais
Médicos, altera as Leis nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº
6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências, resolvem:
Art. 1º O "caput" do art. 28 da Portaria Interministerial nº
1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 28. As penalidades previstas nos incisos II e III do art.
26 serão aplicadas, de ofício ou mediante provocação, pela Coordenação do Projeto, assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa a ser exercido no prazo de 5 (cinco) dias, com manifestação a
respeito da conduta imputada ao médico participante para fins de
decisão acerca de eventual aplicação de penalidade." (NR)
Art. 2º A Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de
julho de 2013, passa a vigorar acrescida de §§ 2º a 4º ao art. 27, §§
8º a 10 ao art. 28 e de art. 28-A:
"Art. 27. .......................................................................
§ 2º A notificação do médico participante para exercício do
contraditório e da ampla defesa será efetuada por meio do seu e-mail
cadastrado no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil e, caso
frustrada, por edital publicado no Diário Oficial da União.
§ 3º O prazo para o exercício do contraditório e da ampla
defesa pelo médico participante será de 5 (cinco) dias.
§ 4º O procedimento de que trata este artigo será efetuado
observando-se a necessidade de prévia manifestação da Coordenação
do Projeto a respeito da conduta imputada ao médico participante
para fins de decisão acerca de eventual aplicação de penalidade."
"Art. 28. .......................................................................
§ 8º A notificação do médico participante para exercício do
contraditório e da ampla defesa será efetuada por meio do seu e-mail
cadastrado no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil e, caso
frustrada, por edital publicado no Diário Oficial da União.
§ 9º O prazo para o exercício do contraditório e da ampla
defesa pelo médico participante será de 5 (cinco) dias.
§ 10. O procedimento de que trata este artigo será efetuado
observando-se a necessidade de prévia manifestação da Coordenação
do Projeto a respeito da conduta imputada ao médico participante
para fins de decisão acerca de eventual aplicação de penalidade."
"Art. 28-A. A penalidade prevista no inciso III do art. 26
poderá ser aplicada, de ofício ou mediante provocação, pela Coordenação Nacional do Projeto, em rito sumário em que seja assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa a ser exercido no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nas seguintes hipóteses:
I - descumprimento de normas ético-médicas no atendimento
aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS);
II - descumprimento das regras do Projeto Mais Médicos
para o Brasil considerando-se a natureza e a gravidade da infração
cometida;
III - ausência injustificada por mais de 2 (dias) úteis nas
atividades no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil; e
IV - no caso em que o médico intercambista portador do
visto previsto no art. 18 da Lei nº 12.871, de 2013, obtiver, durante a
participação no Projeto Mais Médicos para o Brasil, visto diferente
daquele indicado no citado art. 18 ou condição migratória diversa.
§ 1º A notificação do médico participante para exercício do
contraditório e da ampla defesa será efetuada por meio do seu e-mail
cadastrado no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil e, caso
frustrada, por edital publicado no Diário Oficial da União.
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