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Relator: Exmº Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisor:
Exmº Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves Autora: Procuradoria Es-
pecial da Marinha. Decisão unânime: julgar o acidente da navegação
previsto no art. 14, alínea "a" (abalroamento), da Lei nº 2.180/54,
como equiparado aos casos cujas circunstâncias determinantes não
foram apuradas com um mínimo de precisão, mandando arquivar os
presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial
da Marinha.

Esteve presente, pela Procuradoria, a Advogada da União,
Dra. Gilma Goulart de Barros de Medeiros.

Esgotada a matéria da pauta, colocada a palavra à disposição
e nada mais havendo a tratar, às 15h55min foi encerrada a Sessão. Do
que, para constar, mandei digitar a presente Ata, que vai assinada pelo
Exmo. Sr. Presidente e por mim, Diretor-Geral da Secretaria.

Tribunal Marítimo, 3 de junho de 2014.
LUIZ AUGUSTO CORREIA

Vice-Almirante (Refº)
Juiz-Presidente

MANOEL MACHADO DOS ANJOS
Secretário

S E C R E TA R I A - G E R A L

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 9/SG-MD,
DE 5 DE JUNHO DE 2014

Aprova as Diretrizes Gerais, o Plano de
Trabalho Anual e a Agenda Estratégica da
Secretaria-Geral do Ministério da Defesa
para o exercício de 2014.

O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO DA DEFESA,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 52 do Anexo
I do Decreto no 7.974, de 1o de abril de 2013, resolve:

Art. 1o Aprovar, na forma do Anexo a esta Instrução Nor-
mativa, as Diretrizes Gerais da Secretaria-Geral do Ministério da
Defesa para o exercício de 2014.

Art. 2o Aprovar o Plano de Trabalho Anual da Secretaria-
Geral do Ministério da Defesa para o exercício de 2014.

Art. 3o Aprovar a Agenda Estratégica da Secretaria-Geral do
Ministério da Defesa para o exercício de 2014.

Art. 4o A íntegra do Plano de Trabalho Anual e da Agenda
Estratégica a que se referem os arts. 2o e 3o desta Instrução Normativa
será disponibilizada no endereço eletrônico www.defesa.gov.br e na
rede interna de computadores do Ministério da Defesa.

Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

ARI MATOS CARDOSO

ANEXO

DIRETRIZES GERAIS DA SECRETARIA-GERAL DO
MINISTÉRIO DA DEFESA

EXERCÍCIO DE 2014
1. OBJETIVO
1.1. O objetivo da edição das Diretrizes Gerais da Secretaria-

Geral do Ministério da Defesa é vincular a implementação de ini-
ciativas, no âmbito da Secretaria-Geral, quer projetos ou atividades,
às orientações básicas definidas nesta Instrução Normativa.

2. ORIENTAÇÕES BÁSICAS
2.1. A concepção de projetos ou atividades no âmbito da

Secretaria-Geral deve manter, obrigatoriamente, estreito alinhamento
estratégico com as seguintes orientações básicas:

2.1.1. planejar, organizar, controlar e avaliar as atividades
relacionadas com as competências da Secretaria-Geral, para dotar a
estrutura organizacional do Ministério da Defesa de condições para o
cumprimento de sua missão, diante da realidade atual e dos desafios
impostos;

2.1.2. ampliar as iniciativas voltadas para a capacitação da
indústria de defesa nacional, com base na Lei no 12.598, de 21 de
março de 2012, visando conquistar a autossuficiência das cadeias
produtivas nacionais de defesa, contribuindo para o aparelhamento
das Forças Armadas e o desenvolvimento do País e gerando inovação
e exportações;

2.1.3. apoiar o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas
(EMCFA) na implementação do Plano de Articulação e Equipamentos
de Defesa (PAED), previsto na Estratégia Nacional de Defesa (END),
possibilitando os correspondentes estudos orçamentários;

2.1.4. estudar a concepção de um modelo que permita via-
bilizar recursos orçamentários para o atendimento das demandas pre-
vistas no PAED, de modo a oferecer à área econômica do Poder
Executivo proposta exequível quanto aos recursos necessários à área
de Defesa;

2.1.5. dotar a Administração Central do Ministério da Defesa
de recursos de tecnologia da informação compatíveis com sua di-
mensão e que atendam aos requisitos de segurança, de velocidade e
de transparência provenientes dos diversos públicos de interesse do
Ministério da Defesa;

2.1.6. dar celeridade às providências que visam à criação da
Carreira de Analista de Defesa Nacional, que tem como objetivo
dotar o Ministério da Defesa de quadro próprio de profissionais civis
especializados na área de Defesa;

2.1.7. adotar providências que aprofundem a valorização da
carreira militar, de forma a estimular o ingresso e a permanência nas
Forças Armadas;

2.1.8. recompor a força de trabalho das carreiras de pessoal
civil do Ministério da Defesa e dos Comandos das Forças Armadas,
de maneira que reduza a grande defasagem existente em relação ao
efetivo aprovado;

2.1.9. apoiar a organização dos Jogos Olímpicos e Parao-
límpicos Rio 2016 e promover o Programa de Alto Rendimento para
os atletas que participarão dos 6os Jogos Mundiais Militares, a serem
realizados em 2015, na Coreia do Sul;

2.1.10. ampliar o alcance do Projeto Rondon, considerado
exitoso, aumentando o quantitativo de universitários atendidos pelo
Projeto, por semestre;

2.1.11. dar prosseguimento às providências destinadas à am-
pliação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e do Instituto
Militar de Engenharia (IME), a fim de duplicar o número de vagas
nos cursos de graduação, em articulação com os Comandos da Ae-
ronáutica e do Exército, respectivamente, em parceria com o Mi-
nistério da Educação;

2.1.12. aperfeiçoar a integração logística e o apoio mútuo
entre os órgãos militares de saúde, no intuito de prover assistência
médico-hospitalar com padrão de excelência e elevada satisfação do
seu público-alvo;

2.1.13. estimular o processo de coordenação e interação do
ensino militar entre as Forças Armadas e a difusão dos assuntos de
interesse da Defesa Nacional no meio acadêmico civil;

2.1.14. coordenar os estudos para a adaptação dos currículos
das escolas de formação e pós-graduação das Forças Armadas, de
modo a contemplar programa sobre Direitos Humanos, com ênfase
nos militares designados para Missões de Paz e de Garantia da Lei e
da Ordem;

2.1.15. incrementar as ações do Centro Gestor e Operacional
do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) na região ama-
zônica para disponibilização de informações sistematizadas de caráter
técnico, visando apoiar, com eficácia, a atuação dos órgãos públicos
sediados na região;

2.1.16. aumentar a presença do Poder Público na região
Norte, por intermédio do Programa Calha Norte, com a finalidade de
produzir resultados geradores de renda e emprego, bem como o for-
talecimento da cadeia produtiva, a melhoria das condições de vida e
a fixação do homem em suas localidades, contribuindo com a defesa
nacional.

CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA
DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10/CENSIPAM,
DE 5 DE JUNHO DE 2014

Altera a Instrução Normativa nº 3/CEN-
SIPAM/SG/MD, de 30 de janeiro de
2014.

O DIRETOR-GERAL DO CENTRO GESTOR E OPERA-
CIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA DO
MINISTÉRIO DA DEFESA, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 42 do Anexo I do Decreto nº 7.974, de 1º de abril de 2013, e
tendo em vista o disposto nos arts. 19 e 20 da Lei nº 8.691, de 28 de
julho de 1993, na Medida Provisória nº 2229-43, de 6 de dezembro de
2001, e suas alterações, e na Resolução CPC nº 3, de 20 de dezembro
de 1994, resolve:

Art. 1º O parágrafo único do art. 4º da Instrução Normativa
nº 3/CENSIPAM/SG/MD, de 30 de janeiro de 2014, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 4º .....................................................................................
Parágrafo único. O interstício será interrompido nos seguin-

tes casos:
......................................................................................... (NR)
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de

sua publicação.

ROGÉRIO GUEDES SOARES

ANEXO

Código da
Instituição

Instituição FCC

26250 Universidade Federal de Roraima 5
26254 Universidade Federal do Triângulo Mi-

neiro
3

26255 Universidade Federal dos Vales do Je-
quitinhonha e Mucuri

13

26260 Universidade Federal de Alfenas 1
26263 Universidade Federal de Lavras 9
26264 Universidade Federal Rural do Semi-

Árido
9

26266 Universidade Federal do Pampa 1
26284 Universidade Federal de Ciências da

Saúde de Porto Alegre
5

26442 Universidade da Integração Internacio-
nal da Lusofonia Afro-Brasileira
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Ministério da Educação
.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 498, DE 5 DE JUNHO DE 2014

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 12.677, de 25 de
junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 26 de junho
de 2012, resolve:

Art. 1o Fica estabelecido o quantitativo de Função Comis-
sionada de Coordenação de Curso - FCC a ser distribuído para as
Instituições Federais de Ensino - IFEs, na forma do Anexo à presente
Portaria.

Art. 2o A FCC deve ser exercida por servidores que de-
sempenhem atividade de coordenação acadêmica de cursos tecno-
lógicos, de graduação e de pós-graduação stricto sensu, regularmente
instituídos no âmbito das IFEs.

Parágrafo único. A designação para a FCC de que trata o
caput deverá observar o disposto no art. 7o da Lei no 12.677, de
2012.

Art.3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

DESPACHO DO MINISTRO
Em 5 de junho de 2014

Nos termos do art. 2o da Lei no 9.131, de 24 de novembro de
1995, o Ministro de Estado da Educação HOMOLOGA o Parecer
CNE/CES no 116/2014, da Câmara de Educação Superior do Con-
selho Nacional de Educação, pela aprovação das Diretrizes Curri-
culares Nacionais para o curso de graduação em Medicina, conforme
consta do Processo no 23001.000096/2013-24.

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
H O S P I TA L A R E S

DIRETORIA EXECUTIVA

RESOLUÇÃO Nº 101, DE 5 DE JUNHO DE 2014

Dispõe sobre a especificação das atividades
econômicas secundárias da Matriz da Em-
presa Brasileira de Serviços Hospitalares -
EBSERH.

A Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares - EBSERH, no uso das atribuições que lhe confere o seu
Estatuto Social aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro
de 2011, e:

Considerando o disposto no art. 3º da Lei nº 12.550, de 15
de dezembro de 2011;

Considerando o disposto nos incisos XIV e XVI, do art. 30,
do Regimento Interno da Empresa Brasileira de Serviços Hospita-
lares;

Considerando a necessidade de melhor especificar as ati-
vidades econômicas secundárias, desenvolvidas nos hospitais univer-
sitários federais - filiais da EBSERH, com vistas ao adequado registro
nas Juntas Comerciais e Receita Federal do Brasil; resolve:

Art. 1º - Especificar as atividades econômicas secundárias da
Matriz da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH e
de suas filiais, em conformidade com o objeto social disposto no art.
3º da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, quais sejam:

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro
e unidades para atendimento a urgências;

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades
hospitalares para atendimento a urgências;

Uti móvel;
Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por uti

móvel;
Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis

de atendimento a urgências;
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização

de procedimentos cirúrgicos;
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização

de exames complementares;
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas;
Atividade odontológica;
Serviços de vacinação e imunização humana;
Atividades de reprodução humana assistida;
Atividades de atenção ambulatorial não especificadas an-

teriormente;
Laboratórios de anatomia patológica e citológica;
Laboratórios clínicos;
Serviços de diálise e nefrologia;
Serviços de tomografia;
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação

ionizante, exceto tomografia;
Serviços de ressonância magnética;
Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação

ionizante, exceto ressonância magnética;
Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e

outros exames análogos;
Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e

outros exames análogos;
Serviços de quimioterapia;
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