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Nº 191, terça-feira, 4 de outubro de 2011

Ministério das Cidades

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 464,
DE 30 DE SETEMBRO DE 2011
.

Dispõe sobre as operações com recursos
transferidos ao F undo de Desenvolvimento
Social - FDS, contratadas no âmbito do
Programa Nacional de Habitação Urbana PNHU, integrante do Programa Minha Casa, M inha Vida - PMC M V, para os fins que
especifica.

OS MINISTROS DE ESTADO DAS CIDADES, DA FAZEN DA E DO P LAN EJAM EN TO, O RÇ AM EN TO E GES TÃO , INTERINO, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei nº
11.977, de 07 de julho de 2009, e o art. 8º do Decreto nº 7.499, de 16
de junho de 2011, resolvem:
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Art. 1º As operações com recursos transferidos ao Fundo de
Desenvolvimento Social - FDS, contratadas no âmbito do Programa
Nacional de Habitação Urbana - PN HU, integrante do P rograma M inha Casa, Minha Vida - PMCMV ficam regulamentadas nos termos
desta Portaria, no que se refere a:
I - valor de subvenção econômica; e
II - requisitos e participação financeira dos beneficiários.
Art. 2º As operações de que trata o art. 1º desta Portaria têm
por objetivo atender famílias com renda bruta mensal de até R$
1.600,00 (um mil e seiscentos reais), desde que o proponente não seja
proprietário ou promitente comprador de imóvel residencial ou detentor de financiamento habitacional em qualquer localidade do país,
e não tenha recebido benefícios de natureza habitacional, oriundos de
recursos orçamentários da União ou de descontos habitacionais concedidos com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, excetuadas as subvenções ou descontos destinados à aquisição
de material de construção, para fins de conclusão, ampliação, reforma
ou melhoria de unidade habitacional.
Parágrafo único. Em situação de emergência ou de calamidade pública declarada nos termos da legislação federal vigente, as
famílias desabrigadas que perderam seu único imóvel poderão ser
atendidas ainda que o bem perdido tenha sido objeto de financiamento habitacional ou que as famílias já tenham recebido benefício
de natureza habitacional oriundo de recursos orçamentários da União
ou de descontos habitacionais concedidos com recursos do FGTS ,
respeitadas as demais condições estabelecidas no caput deste artigo.
Art. 3º A dívida contratual, o saldo devedor e as prestações
mensais serão corrigidas anualmente, na data de aniversário da assinatura do contrato, pela Taxa Referencial de Juros - TR do primeiro
dia do respectivo mês, acumulada no período de 12 (doze) meses.
Art. 4º Os beneficiários assumirão responsabilidade contratual pelo pagamento de 120 (cento e vinte) prestações mensais, correspondentes a dez por cento da renda bruta familiar mensal, com
valor mínimo fixado de R$ 50,00 (cinqüenta reais).
Parágrafo único. O valor mínimo fixado para a prestação
mensal poderá ser alterado por meio de ato conjunto dos M inistros de
Estado das Cidades, da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e
Gestão.
Art. 5º O valor da operação de financiamento com o beneficiário será de até 99,99% (noventa e nove vírgula noventa e nove
por cento) do valor de investimento o qual correspondente ao somatório dos custos diretos e indiretos necessários à produção da
unidade habitacional.
Parágrafo único. O custeio do valor da diferença entre o total
do investimento e da operação de financiamento será regulamentado
pelo Conselho Curador do FDS.
Art. 6º Os contratos firmados com os beneficiários estabelecerão por conta do FDS:
I - quitação da operação, em casos de morte ou invalidez
permanente, sem cobrança de contribuição do beneficiário;
II - cobertura de danos físicos ao imóvel, sem cobrança de
contribuição do beneficiário, a ser regulamentado pelo Conselho C urador do FDS; e
III - pagamento de custas e emolumentos cartorários referentes à escritura pública, registro das garantias e aos demais atos
relativos ao imóvel.
Art. 7º O valor decorrente da diferença entre o valor da
operação e o somatório das cento e vinte prestações mensais assumidas contratualmente será concedido sob a forma de subvenção
econômica aos beneficiários.
§ 1º A subvenção econômica será concedida nas prestações
mensais, ao longo de cento e vinte meses, observados ainda os seguintes dispositivos:
I - A quitação antecipada da operação implicará a perda
integral da subvenção, já concedida nas prestações vencidas, pagas ou
não, devidamente atualizadas na forma do art. 3º desta Portaria, e as
a vencer; e
II - não será admitida a transferência inter vivos de imóveis
sem a respectiva quitação.
§ 2º Serão consideradas nulas as cessões de direitos, promessas de cessões de direitos ou procurações que tenham por objeto
a compra e venda ou promessa de compra e venda ou a cessão de
imóveis adquiridos sob as regras estabelecidas nessa Portaria, sem
atendimento das condições estabelecidas no inciso II do § 1º.
§ 3ºConstatada a destinação diversa ao imóvel que não para
residência do(s) beneficiário(s), o FDS poderá declarar a imediata
rescisão do Contrato e promover a retomada do imóvel.
§ 4º Admite-se a substituição de beneficiários antes da conclusão do empreendimento, nos termos das normas do Conselho Curador do FDS.
§ 5º A substituição de beneficiários antes da conclusão do
empreendimento não implica na quitação da operação nos termos do
inciso I do § 1º, devendo ser observada as demais regulamentações do
M inistério das C idades.
Art. 8o O valor máximo da operação fica limitado a R$
59.000,00 (cinqüenta e nove mil reais) por beneficiário.
Parágrafo único. O Ministério das Cidades poderá estabelecer limites inferiores ao estabelecido no caput, de acordo com a
tipologia e localização do imóvel e o Comitê de Acompanhamento do
Programa Minha Casa Minha Vida - CAPMCMV avaliará o desempenho do programa com vista ao atingimento da meta física e
financeira.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
M ÁRIO N EGRO MON TE
Ministro de Estado das Cidades
GUIDO M AN TEGA
Ministro de Estado da Fazenda
VALTER CO RREIA DA S ILVA
Ministro de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Interino

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012011100400031

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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bertura de danos físicos ao imóvel, sem cobrança de contribuição do
beneficiário; na forma prevista pelo art. 8º do Decreto nº 7.499, de 16
de junho de 2011.
g) estabelecer os critérios de elegibilidade e seleção dos
beneficiários do Programa, conforme disposto no § 1º do art. 3º do
Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011;
h) regular, por meio de Termo de Adesão, a participação do
Distrito Federal, estados e municípios no âmbito do PMCMV; e
i) acompanhar e avaliar o desempenho do Programa.
3.2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, na qualidade de Agente Gestor do Fundo de Arrendamento Residencial FAR:
a) expedir os atos necessários à atuação de instituições financeiras oficiais federais na operacionalização do Programa;
b) expedir e publicar, no Diário Oficial da União, os atos
normativos necessários à operacionalização do P rograma; e
c) firmar os instrumentos com as respectivas instituições
financeiras oficiais federais, estabelecendo as condições operacionais
para a execução do Programa.
d) remunerar as instituições financeiras oficiais federais pelas
atividades exercidas no âmbito das operações, observadas os valores
fixados em Portaria Interministerial nos termos do inciso I do art. 13
do Decreto 7.499, de 16 de junho de 2011.
3.3 INS TITUIÇÕ ES F IN ANC EIRAS OFIC IAIS F EDERAIS, na qualidade de Agentes executores do Programa:
a) definir, com base nas diretrizes gerais fixadas e demais
disposições desta Portaria, os critérios técnicos a serem observados na
aquisição e alienação dos imóveis;
b) adquirir as unidades habitacionais destinadas à alienação,
em nome do FAR;
c) analisar a viabilidade técnica e jurídica dos projetos, bem
como acompanhar a execução das respectivas obras e serviços até a
sua conclusão;
d) contratar a execução de obras e serviços considerados
aprovados nos aspectos técnicos e jurídicos, e observados os critérios
estabelecidos nesta Portaria;
e) responsabilizar-se pela estrita observância das normas
aplicáveis, ao alienar e ceder aos beneficiários do Programa os imóveis produzidos;
f) adotar todas as medidas judiciais e extrajudiciais para a
defesa dos direitos do FAR no âmbito das contratações que houver
intermediado;
g) observar as restrições a pessoas jurídicas e físicas, no que
se refere aos impedimentos à atuação em programas habitacionais,
subsidiando a atualização dos cadastros existentes, inclusive os do
Sistema Financeiro da Habitação - SFH; e
h) providenciar o cadastramento dos beneficiários do Programa no Cadastro Nacional de M utuários - CADM UT e solicitar ao
Poder Público o cadastramento no Cadastro Único para Programas
Sociais - CADÚNICO.
i) comunicar formalmente aos entes públicos que firmaram
os respectivos Instrumentos de Compromisso, em no máximo trinta
dias contados da data da contratação da operação, o cronograma de
início e conclusão da execução de obras e serviços, incluída a sua
legalização.
3.4 DISTRITO FEDERAL, ESTADOS E MUNICÍPIOS ou
respectivos órgãos das administrações direta ou indireta, que aderirem
ao P rograma:

a) firmar Termo de Adesão ao PMCMV, conforme Anexo
VI, disponibilizado no sítio eletrônico (www.cidades.gov.br), assumindo, no mínimo, as seguintes atribuições:
a.1) executar a seleção de beneficiários do Programa, observados os critérios de elegibilidade e seleção da demanda definidos
pelo Ministério das Cidades em normativo específico;
a.2) executar o Trabalho Social junto aos beneficiários dos
empreendimentos contratados, conforme o disposto no Anexo V desta
Portaria;
a.3) apresentar Relatório de Diagnóstico da Demanda por
Equipamentos e Serviços P úblicos e Urbanos, expresso em M atriz de
Responsabilidades, conforme o disposto no Anexo IV desta Portaria;
a.4) firmar, a cada empreendimento, Instrumento de Compromisso de instalação ou de ampliação dos equipamentos e serviços,
e de responsabilidade pela execução do projeto de Trabalho S ocial, de
que tratam os incisos IV do art. art. 6º e II do art. 23, ambos do
Decreto nº. 7.499, de 16 de junho de 2011;
a.5) apresentar cronograma de implementação da Matriz de
Responsabilidades à instituição financeira oficial federal, ao ser comunicado da contratação dos empreendimentos;
b) promover ações que facilitem a execução de projetos, na
forma disposta no art. 4º do Decreto nº. 7.499, de 16 de junho de
2 011 ;
c) estender sua participação no Programa, sob a forma de
aportes financeiros, bens ou serviços economicamente mensuráveis,
necessários à realização das obras e serviços do empreendimento;
d) apresentar proposta legislativa que disponha sobre os critérios e a forma de reconhecimento do empreendimento a ser construído como de zona especial de interesse social - ZEIS;
3.4.1 Os Termos de Adesão, assinados até 08 de julho de
2011, terão vigência até 31 de dezembro de 2011.
3.5 EMPRESAS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL
interessadas em participar do P rograma:
a) apresentar às instituições financeiras oficiais federais projetos de produção de empreendimentos para alienação dos imóveis;
e
b) executar os projetos aprovados pela instituição financeira
oficial federal.
c) realizar a guarda dos imóveis pelo prazo de sessenta dias
após a conclusão e legalização das unidades habitacionais.
4 ÁREA DE ATUAÇ ÃO
As operações de aquisição de imóveis serão implementadas
nas capitais estaduais e respectivas regiões metropolitanas, nas regiões metropolitanas de Campinas/SP e Baixada Santista/SP, no Distrito Federal e nos municípios com população igual ou superior a
cinqüenta mil habitantes.
4.1 P oderão, ainda, serem implementadas operações de aquisição de imóveis nos municípios com população entre vinte e cinqüenta mil habitantes, desde que:
a) possuam população urbana igual ou superior a setenta por
cento de sua população total;
b) apresentem taxa de crescimento populacional, entre os
anos 2000 e 2010, superior à taxa verificada no respectivo Estado;
e
c) Apresentem taxa de crescimento populacional, entre os
anos 2007 e 2010, superior a cinco por cento.

7 VALO RES M ÁXIMOS DE AQ UIS IÇ ÃO DAS UNIDADES :
7.1 Os valores máximos de aquisição das unidades, observadas as áreas de atuação definidas no
item 4 deste Anexo I, são os seguintes:
UF

SP e DF

RJ

MG

ES e T O

GO, MS e
MT

A C, A M , AP ,
PA, RO e RR

BA

CE e PE

AL, MA, PB,
PI, RN e SE

RS, PR e SC

L O C ALI D A D E

M uni cí pio s int e gra nt es da s r e giõ e s m et ropol it ana s do E st ado de São P a ulo, m uni cíp io s de J un di aí/ SP , Sã o J os é do s
C am po s/ SP , J ac are í/ SP e D F
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

VA L O R M Á XI M O D E A Q UI SI Ç Ã O D A
U NI D A DE
AP A RT A M E NT O
C A SA
65.000,00
63.0 00,00

57.000,00

57.0 00,00
53.000,00

63.000,00
55.000,00

54.000,00
50.000,00

60.0 00,00
55.0 00,00
51.000,00
56.0 00,00
52.0 00,00
48.000,00
53.0 00,00
50.0 00,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes
C apit a l e r e spe ct iva re gião M et ropol it an a

54.000,00

46.000,00
53.0 00,00

De m ai s M un ic ípio s

49.000,00

49.0 00,00

55.000,00

45.000,00
53.0 00,00

C apit a l e r e spe ct iva
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20
C apit a l e r e spe ct iva
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20
C apit a l e r e spe ct iva
De m ai s M un ic ípio s

re gião M et ropol it an a
e 50 mil habitantes
re gião M et ropol it an a
e 50 mil habitantes
re gião M et ropol it an a

57.000,00
52.000,00

De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

52.000,00

52.0 00,00
48.000,00

C apit a l e r e spe ct iva
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20
C apit a l e r e spe ct iva
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20
C apit a l e r e spe ct iva

57.000,00
50.000,00

56.0 00,00
50.0 00,00
46.000,00
54.0 00,00
49.0 00,00
45.000,00
52.0 00,00

re gião M et ropol it an a
e 50 mil habitantes
re gião M et ropol it an a
e 50 mil habitantes
re gião M et ropol it an a

De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes
C apit a l e r e spe ct iva re gião M et ropol it an a
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

56.000,00
49.000,00
53.000,00
48.000,00
56.000,00
52.000,00

48.0 00,00
44.000,00
55.0 00,00
52.0 00,00
48.000,00

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012011100400032

4.2 O enquadramento do município no Programa se dará
com base nas seguintes fontes de informação:
a) a verificação da população deverá ser realizada com base
na mais recente estimativa populacional disponível no sítio eletrônico
do IBGE.
b) a identificação do município como integrante de região
metropolitana deverá ser feita com base nos dados disponíveis no
sítio eletrônico do IBGE, sem prejuízo de comprovação por meio de
apresentação da lei de criação ou ampliação da respectiva região
metropolitana.
c) Os municípios caracterizados no subitem 4.1 terão seu
enquadramento com base nas informações apuradas pelo Censo Demográfico 2010, disponíveis no sítio eletrônico do IBGE.
4.3 É facultado à Secretaria Nacional de Habitação autorizar
a contratação de operações, independente do porte populacional do
município, destinadas a atender demanda habitacional decorrente
de:
a) crescimento demográfico resultante do impacto de grandes
empreendimentos; e
b) situação de emergência ou de calamidade pública reconhecida por Portaria da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional.
4.3.1 A autorização estará condicionada à solicitação fundamentada do ente público e análise técnica da instituição financeira
oficial federal.
5 O RIGEM E ALOC AÇ ÃO DOS REC URSOS
Observada a disponibilidade orçamentária e financeira, para
os fins previstos neste instrumento, serão utilizados os recursos transferidos pela União ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR,
conforme disposto no inciso II do art. 2º da Lei no 11.977, de 07 de
julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 7.499, de 16 de junho
de 2011.
6 PLANO DE CON TRATAÇ ÃO E M ETA F ÍS IC A
O Programa tem como meta a produção de oitocentos e
sessenta mil unidades habitacionais, até 31 de dezembro de 2014,
respeitados os valores consignados nas respectivas leis orçamentárias
anuais.
6.1 A distribuição da meta física entre Unidades da Federação, conforme Anexo II, é efetuada de acordo com a estimativa
do déficit habitacional urbano para famílias com renda até três salários mínimos, considerando os dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios - PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, referente ao ano de 2008.
6.2 Compete à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades autorizar remanejamento de metas entre Unidades da F ederação, a partir de justificativa previamente apresentada
pelas instituições financeiras oficiais federais.
6.3 A partir de 2012, as instituições financeiras oficiais federais, na qualidade de agentes executores do Programa, deverão
encaminhar, trimestralmente, à Secretaria Nacional de Habitação do
M inistério das C idades, o plano de metas de contratação, por Unidade
da Federação, para o trimestre subseqüente.

7.2 Os projetos cujas especificações técnicas mínimas das unidades habitacionais são compatíveis com as regras vigentes até 08 de julho de 2011, acrescidos de revestimento cerâmico nos pisos
de todos os cômodos e em todas as paredes nas áreas molhadas, somente poderão ser contratados até 31
de dezembro de 2011.
7.2.1 Os valores máximos de aquisição das unidades, dos projetos enquadrados no subitem
anterior são os seguintes:
UF

SP

RJ

MG

ES
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes
C apit a l e r e spe ct iva re gião M et ropol it an a
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DF

GO, MS e
MT

AC

A M , AP ,
PA, RO e RR

TO

L O C A LI D AD E

M unic íp io s int e gr ant e s das re giõe s m et ropolitanas do Estado de São Paulo, m unicípio s de J un diaí / SP , São Jo sé do s C am p os / SP
e J ac are í/ SP
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes
C apit a l e r e spe ct iva re gião M et ropo lit an a
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes
C apit a l e r e spe ct iva re gião M et ropo lit an a
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes
C apit a l e r e spe ct iva re gião M et ropo lit an a
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes
C apit a l e r e spe ct iva re gião M et ropo lit an a
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes
C apit a l e r e spe ct iva re gião M et ropo lit an a

VA L O R M Á XI M O D E A Q UI SI Ç Ã O D A U NI DA DE
AP A RT A M E NT O
C A SA
62.000,0 0
59.00 0,00

54.000,0 0

61.000,0 0

54.00 0,00
50.000,00
57.00 0,00
52.00 0,00
48.000,00
53.00 0,00
50.00 0,00
45.000,00
50.00 0,00
47.00 0,00
43.000,00
60.00 0,00

51.000,0 0

50.00 0,00

De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes
C apit a l e r e spe ct iva re gião M et ropo lit an a
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

47.000,0 0

47.00 0,00
42.000,00
50.00 0,00
48.00 0,00
45.000,00

C apit a l e r e spe ct iva re gião M et ropo lit an a

52.000,0 0

50.00 0,00

De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes
C apit a l e r e spe ct iva re gião M et ropo lit an a
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

49.000,0 0

48.00 0,00
45.000,00
50.00 0,00
47.00 0,00
43.000,00

59.000,0 0
52.000,0 0
54.000,0 0
50.000,0 0
51.000,0 0
47.000,0 0

53.000,0 0
49.000,0 0

50.000,0 0
47.000,0 0
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BA

CE e PE

AL , M A,
PB, PI, RN e SE

PR

RS e SC

C apit a l e r e spe ct iva
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20
C apit a l e r e spe ct iva
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20
C apit a l e r e spe ct iva
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20
C apit a l e r e spe ct iva
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20
C apit a l e r e spe ct iva
De m ai s M un ic ípio s
Municípios entre 20

re gião M et ropo lit an a
e 50 mil habitantes
re gião M et ropo lit an a
e 50 mil habitantes
re gião M et ropo lit an a

54.00 0,00
47.00 0,00
53.00 0,00
46.00 0,00
50.00 0,00
45.00 0,00

e 50 mil habitantes
re gião M et ropo lit an a
e 50 mil habitantes
re gião M et ropo lit an a
e 50 mil habitantes

54.00 0,00
49.00 0,00
53.00 0,00
49.00 0,00

5 3.000, 00
4 7.000, 00
43.000,00
5 2.000, 00
4 6.000, 00
42.000,00
4 9.000, 00
4 5.000, 00
41.000,00
5 2.000, 00
5 0.000, 00
45.000,00
5 2.000, 00
5 0.000, 00
45.000,00

7.3 Os valores máximos de aquisição estabelecidos nos subitens 7.1 e 7.2.1 compreendem os
custos de aquisição do terreno, edificação, infraestrutura interna, equipamentos de uso comum, quando
em condomínio, tributos, despesas de legalização e trabalho social.
7.3.1 Os valores máximos de aquisição estabelecidos no subitem 7.1, contemplam, ainda, os
custos do sistema de aquecimento solar nas edificações unifamiliares.
7.3.2 No caso de aquisição de projetos sob a forma de loteamento, cuja infraestrutura não se
encontra executada, o valor de investimento poderá compreender os custos com a infraestrutura externa
aos lotes adquiridos, desde que inserida na poligonal do empreendimento.
7.3.3 Os valores máximos de aquisição estabelecidos para os municípios com população entre
vinte e cinqüenta mil habitantes também são aplicáveis para a produção de casas sobrepostas, villages e
sobrados, conforme especificação técnica mínima disponível para consulta no endereço eletrônico do
M inistério das C idades, www.cidades.gov.br.
7.4 Havendo aporte de recursos financeiros, bens ou serviços economicamente mensuráveis, por
parte da União, do ente federado ou terceiros, o valor correspondente poderá ser utilizado para:
a) viabilização do empreendimento;
b) aumento da área da unidade e número de cômodos;
c) equipamentos comunitários.
7.5 Os municípios caracterizados como Capitais Regionais e com população superior a duzentos
e cinqüenta mil habitantes terão seus valores máximos de aquisição correspondentes às capitais dos
respectivos estados.
7.5.1 Para efeito do disposto no subitem, consideram-se Capitais Regionais aquelas definidas no
estudo "Regiões de Influência das C idades - REGIC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, referente ao ano de 2008.
8. REQ UALIF IC AÇ ÃO DE IMÓ VEIS
As propostas destinadas à aquisição e requalificação de imóveis observarão as seguintes condições:
8.1 Os valores máximos de aquisição e requalificação da unidade habitacional são aqueles
definidos no item 7 desse Anexo I.
8.2 As propostas de projetos de requalificação de imóveis, que excederem os valores dispostos
no item 7 desse Anexo I deverão ser encaminhadas à apreciação da S ecretaria Nacional de Habitação do
Ministério das Cidades, mediante solicitação fundamentada das instituições financeiras oficiais federais.
8.2.1 Os limites máximos de valor de aquisição por unidades serão apurados considerando-se o
valor médio da unidade por empreendimento.
8.2.2 Deverá ser observado o limite máximo de subvenção econômica estabelecido pela Portaria
Interministerial que regulamenta a matéria, conforme o disposto no art. 13 do Decreto 7.499, de 16 de
junho de 2011.
8.3 É facultado às instituições financeiras oficiais federais autorizar casos excepcionais referentes a empreendimentos de requalificação de imóveis que requeiram, mediante justificativa técnica,
alterações nas diretrizes de elaboração de projetos, dispostas no Anexo IV desse instrumento.
9 MONITO RAM EN TO E AVALIAÇ ÃO
A Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades realizará o monitoramento e
avaliação do Programa, a partir das informações que deverão ser disponibilizadas pelas instituições
financeiras oficiais federais, conforme segue:
9.1 As operações em análise, contendo os seguintes dados:
a) número da operação;
b) data de apresentação do projeto;
c) natureza da operação (produção, requalificação, calamidade ou vinculada)
d) valor total do investimento;
e) valor a ser contratado;
f) código do IBGE e nome do município;
g) unidade da Federação a que pertence o município;
h) código, nome e endereço do empreendimento;
i) razão social e CNPJ da empresa proponente;
j) quantidade e tipologia das unidades (casa, apartamento ou casa sobreposta) que compõem o
empreendimento;
k) quantidade de unidades adaptadas no empreendimento;
l) tipo de empreendimento (condomínio ou loteamento);
m) coordenadas geográficas do empreendimento;
n) valor do aquecimento solar utilizado na obra;
o) formas e respectivos valores das contrapartidas ofertadas pelo poder público; e
p) ente público parceiro (que ofertou as contrapartidas).
9.2 As operações contratadas, contendo os seguintes dados:
a) número do contrato;
b) situação do contrato;
c) data assinatura do contrato;
d) natureza do contrato (produção, requalificação, calamidade ou vinculada);
e) valor total do investimento;
f) valor contratado;
g) código do IBGE e nome do município;
h) unidade da Federação a que pertence o município;
i) código, nome e endereço do empreendimento;
j) razão social e CNPJ da empresa proponente;
k) quantidade e tipologia das unidades (casa, apartamento ou casa sobreposta) que compõem o
empreendimento;
l) quantidade de unidades adaptadas no empreendimento;
m) tipo de empreendimento (condomínio ou loteamento);
n) coordenadas geográficas do empreendimento;
o) data da contratação;
p) data prevista para conclusão da obra;
q) data prevista para inauguração da obra;
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r) valor do aquecimento solar utilizado na obra;
s) tipos e respectivos valores das contrapartidas aportadas pelo poder público; e
t) ente público parceiro (que aportou as contrapartidas).
9.3 As operações rejeitadas, contendo os seguintes dados:
a) número da operação; e
b) motivo da rejeição.
9.4 O s empreendimentos concluídos, discriminando:
a) número do empreendimento;
b) número do contrato;
c) data da inauguração do empreendimento;
d) data prevista para a entrega do empreendimento; e
e) quantidade de unidades ociosas no empreendimento.
9.5 As operações de alienação dos imóveis, discriminando:
a) o número do contrato do empreendimento;
b) o número do contrato de alienação da unidade;
c) a data do contrato de alienação da unidade;
d) o nome, o sexo e a idade do responsável a quem foi alienado a unidade habitacional;
e) CPF do responsável;
f) NIS do responsável pelo grupo familiar;
g) renda familiar mensal bruta dos beneficiários dentro do grupo familiar;
h) se mulher chefe de família;
i) se titular com deficiência física;
j) se com membro da família com deficiência física;
k) se proveniente de área de risco;
l) se proveniente de atendimento excepcionado (calamidade pública); e
m) se proveniente de operação vinculada, com o respectivo número do Termo de Compromisso.
9.6 O andamento das obras, discriminando:
a) número do contrato;
b) situação do contrato;
c) data da última liberação;
d) valores liberados;
e) percentuais de execução de obras;
f) situação das obras (não iniciada, normal, paralisada, atrasada, outras);
g) providências adotadas (no caso de não iniciada, atrasada ou paralisada);
h) data prevista de conclusão; e
i) data prevista para inauguração.
9.7 A disponibilizarão as informações constantes do caput por meio de base de dados a ser
formatada, em conjunto com a Secretaria Nacional de Habitação, num prazo de trinta dias contados da
publicação desta P ortaria.
10 DISPOS IÇÕ ES GERAIS
10.1As instituições financeiras oficiais federais ficarão impedidas de firmar contratações de
novas operações nos municípios que:
a) não assinarem Termo de Adesão ao Programa;
a.1) Os municípios que já assinaram o Termo de Adesão até 08 de julho de 2011 deverão
providenciar sua substituição até 31 de dezembro de 2011; e
b) apresentarem no âmbito deste Programa, unidades concluídas e legalizadas há mais de
noventa dias, com ociosidade superior a 5% do total das respectivas unidades, em decorrência da não
indicação da demanda.
AN EXO II
PRO GRAM A M IN HA C AS A, MIN HA VIDA
PRO GRAM A N AC ION AL DE HABITAÇ ÃO URBAN A
TRANS F ERÊNCIA DE REC URSO S AO F AR
DIS TRIBUIÇ ÃO DA M ETA F ÍSIC A
U NI D A DE D A F E DE R A Ç Ã O
AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
N O RT E
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
N O R D E ST E
DF
GO
MS
MT
C E NT RO - OE ST E
ES
MG
RJ
SP
SU D E ST E
PR
RS
SC
SU L
T OTAL

UN I DA D E S H A BIT A CI O N AI S
3.34 8
1 8 .11 7
2. 350
41.269
5.13 6
2.586
7.131
7 9.937
1 3.021
68.24 7
36. 547
39. 468
17.90 0
43.609
13.616
14.43 6
11 .8 3 5
258.67 9
17. 956
30 .677
12 .860
11 .4 9 3
7 2.986
1 3.691
84. 857
76.71 0
182. 146
3 57.404
35.33 4
35.55 5
20.10 5
90.9 94
860.0 00
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AN EXO III

PRO GRAM A M IN HA C AS A, MIN HA VIDA
PRO GRAM A N AC IONAL DE HABITAÇ ÃO URBAN A
TRANS F ERÊNCIA DE REC URSO S AO F AR
OPERAÇÕ ES VINC ULADAS A IN TERVENÇÕ ES NO ÂM BITO
DO P RO GRAM A
DE AC ELERAÇ ÃO DO C RESC IM EN TO - P AC
As operações, de que trata esse Anexo, são aquelas vinculadas a intervenções de urbanização de assentamentos precários,
saneamento integrado, manejo de águas pluviais e prevenção de deslizamento de encostas, promovidas pelo setor público, no âmbito do
Programa de Aceleração do C rescimento - PAC, em que se verifique
a necessidade de reassentamento, remanejamento ou substituição de
unidades habitacionais, objeto de, pelo menos, um Termo de Compromisso, nos termos da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007,
ou Contrato de Empréstimo firmado com o setor público.
1 DIRETRIZES GERAIS
1.1 Os participantes e suas respectivas atribuições encontram-se definidos nos normativos dos programas nos quais as intervenções foram selecionadas, ficando ainda, Distrito Federal, estados e municípios responsáveis por indicar o terreno necessário à
produção das unidades habitacionais.
1.2 A contratação das operações de aquisição das unidades
somente ocorrerá por meio da CAIXA.
1.3 As operações caracterizadas nesse Anexo não estão computadas na distribuição da meta física constante do Anexo II desta
Portaria.
1.4 Para as propostas selecionadas até 08 de julho de 2011,
poderão ser adotadas os valores máximos de aquisição das unidades
constante nos subitens 7.1 e 7.2.1 do Anexo I dessa Portaria.
1.4.1 Os valores máximos de aquisição das unidades habitacionais em municípios que não estejam na área de atuação estabelecida no item 4 do anexo I desta Portaria, serão os mesmos
adotados, nos subitens 7.1 ou 7.2.1 do anexo I desta Portaria, para os
municípios com população entre vinte e cinqüenta mil habitantes.
1.5 O trabalho social observará o disposto na Instrução Normativa nº. 8, de 26 de março de 2009, sendo executado com recursos
do Termo de Compromisso ou Contrato de Empréstimo e, nos casos
em que essa não se aplicar, considerar as disposições do Anexo V,
desta Portaria.
1.6 Poderão ser realizadas operações de aquisição de imóveis
nos termos do disposto no art. 79-A da Lei 11.977, de julho de
2009.
1.7 Nos casos em que houver desapropriação amigável de
imóvel necessário à produção das unidades habitacionais, poderá ser
antecipado o valor de aquisição, para o fim específico de pagamento
das indenizações, observadas as seguintes condições:
a) o ente público deverá apresentar requerimento alegando
insuficiência de recursos para custear a indenização inerente ao processo de desapropriação;
b) o valor a ser antecipado será o menor entre o valor de
avaliação e o valor acertado entre o ente público e o expropriado para
fins de indenização, cabendo ao ente público arcar com eventual
diferença;
c) a aquisição das unidades habitacionais deverá ser viável
deduzido o valor de pagamento antecipado do imóvel;
d) a antecipação do recurso deverá ocorrer por ocasião do
registro da escritura de desapropriação amigável; e
e) a antecipação dos recursos deverá estar regulada em instrumento próprio que deverá estar assinado quando do aporte dos
recursos e será levado a registro em ato contínuo ao registro da
escritura de desapropriação amigável.
1.8 Nos casos em que houver desapropriação judicial em
curso de imóvel necessário à produção das unidades habitacionais,
poderá ser antecipado o valor de aquisição dos direitos de posse,
observadas as seguintes condições:
a) o ente público deverá apresentar requerimento alegando
insuficiência de recursos para custear a indenização inerente ao processo de desapropriação;
b) o valor a ser antecipado será o menor entre o valor de
avaliação realizada pela CAIXA e o determinado judicialmente para
fins de indenização ao expropriado, cabendo ao ente público arcar
com eventual diferença;
c) a aquisição das unidades habitacionais deverá ser viável
deduzido o valor de pagamento antecipado do imóvel;
d) o recurso será antecipado no momento processual determinado judicialmente;
e) a antecipação dos recursos deverá estar regulada em instrumento próprio a ser firmado entre o FAR e o ente público que
preveja mecanismos para a devolução dos recursos, nos casos de:
e.1) o expropriante não seja imitido na posse;
e.2) não imediata transferência do imóvel ao fundo, após a
decretação da imissão de posse ao expropriante; e
e.3) não imediata transferência do imóvel ao fundo, após o
trânsito em julgado da sentença do processo judicial de desapropriação.
1.9 A área de atuação será aquela definida pelas propostas
selecionadas no âmbito do P AC .
1.10 Aplicam-se os demais dispositivos estabelecidos nos
itens 2, 3, 5, 7, 9 e 10 do Anexo I e no item 1 do Anexo IV, no que
co ub er.

AN EXO IV
PRO GRAM A M IN HA C AS A, MIN HA VIDA
PRO GRAM A N AC IONAL DE HABITAÇ ÃO URBAN A
TRANS F ERÊNCIA DE REC URSOS AO F AR
DIRETRIZES GERAIS P ARA ELABO RAÇ ÃO DOS P ROJ ETO S
1. ESP EC IFIC AÇ ÃO TÉCN IC A DAS UNIDADES
Os projetos observarão especificação técnica mínima disponível para consulta no endereço eletrônico do Ministério das Cidades, www.cidades.gov.br.
1.1 Os projetos de empreendimentos compostos por edificações unifamiliares deverão contemplar sistemas de aquecimento
so lar.
1.2 Respeitados os valores máximos de aquisição dispostos
no item 7 do Anexo I dessa Portaria, fica autorizado o custeio da
aquisição e instalação de equipamentos que contribuam para a redução do consumo de água nas unidades habitacionais.
1.3 Os projetos de empreendimentos que praticarem os valores máximos de aquisição estabelecidos no item 7.2.1, observarão a
especificação técnica mínima disponível para consulta no endereço
eletrônico www.cidades.gov.br.
2. DIRETRIZES P ARA ELABO RAÇ ÃO DE P RO JETOS
Os projetos deverão atender às seguintes diretrizes:
2.1 Os empreendimentos deverão estar inseridos na malha
urbana ou em zonas de expansão urbana, assim definidas pelo Plano
Dire to r.
2.1.1 Os empreendimentos localizados em zona de expansão
urbana deverão estar contíguos à malha urbana e possuir no entorno
áreas destinadas para atividades comerciais locais.
2.2 Os empreendimentos deverão ser dotados de infra-estrutura urbana básica: vias de acesso e de circulação pavimentadas,
drenagem pluvial, calçadas, guias e sarjetas, rede de energia elétrica e
iluminação pública, rede para abastecimento de água potável, soluções para o esgotamento sanitário e coleta de lixo.
2.2.1 As redes de energia elétrica e iluminação pública, abastecimento de água potável e as soluções para o esgotamento sanitário
deverão estar operantes até a data de entrega do empreendimento.
2.3Os projetos propostos em módulos ou etapas serão considerados como um único empreendimento, para efeito do diagnóstico
da demanda gerada por equipamentos e serviços públicos e urbanos,
conforme item 3 deste anexo.
2.4 S em prejuízo das exigências municipais de destinação de
áreas públicas para aprovação de projetos independente do seu porte,
os empreendimentos que totalize m mais de mil unidades, deverão ter
garantidas áreas para implantação dos equipamentos públicos necessários para atendimento da demanda gerada por estes.
2.4.1 P ara estabelecimento do porte deverão ser considerados
os empreendimentos no âmbito do PMCMV/FAR, concluídos, em
construção e em processo de contratação.
2.5 A partir de 01 de janeiro de 2012, os empreendimentos
na forma de condomínio, deverão ser segmentados em número máximo de trezentas unidades habitacionais.
2.5.1 No que se refere ao limite máximo de unidades em
empreendimentos na forma de condomínio, ficam convalidadas as
operações em quantitativo superior ao fixado no subitem acima, realizadas até a data de publicação desta Portaria.
2.6 O s empreendimentos na forma de condomínio, com mais
de sessenta unidades habitacionais, deverão conter equipamentos de
uso comum, no mínimo de 1% do valor da edificação e infraestrutura,
obrigatoriamente na seguinte ordem:
a) espaço coberto para uso comunitário,
b) espaço descoberto para lazer e recreação infantil,
c) quadra de esportes;
2.7 Os projetos dos empreendimentos deverão estar acompanhados de declaração de viabilidade operacional, diretrizes e respectivos croquis emitidos pelas concessionárias de saneamento e de
energia elétrica.
2.7.1 Nos casos em que a viabilidade depender da construção
de sistemas de saneamento:
a) o projeto técnico deverá atender às diretrizes da concessionária, e
b) deverá ser indicado o responsável pela operação do sistema a ser implantado.
2.7.2 As redes e sistemas de saneamento poderão ser doados
pelo F AR.
2.8 As famílias residentes nos empreendimentos, com crianças em idade escolar, deverão ser atendidas, por escolas de educação
infantil e de ensino fundamental localizadas, preferencialmente, numa
faixa de até dois mil metros ao redor do empreendimento.
2.9 Na ausência de legislação municipal ou estadual acerca
das condições de acessibilidade, os projetos deverão possuir no mínimo três por cento de suas unidades adaptadas ao uso por pessoas
com deficiência.
3. ORIEN TAÇÕ ES P ARA ELABO RAÇ ÃO DE RELATÓRIO DE DIAGNÓS TICO DA DEM AN DA PO R EQ UIP AM EN TOS
E S ERVIÇOS P ÚBLICO S E URBANOS
A contratação dos empreendimentos estará condicionada à
apresentação, por parte do poder público local, de Instrumento de
Compromisso, e nos casos de empreendimentos compostos por mais
de quinhentas unidades habitacionais deverá estar fundamentado por
Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e Serviços
Públicos e Urbanos, acompanhado de Matriz de Responsabilidade,
assim definidos:
a) Instrumento de Compromisso: documento firmado pelo
Chefe do Poder Executivo local, comprometendo-se pela execução
das ações necessárias ao atendimento das demandas geradas pelo
empreendimento.
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b) Grupo de Análise de Empreendimentos: composto por
representantes das áreas de habitação, assistência social, educação,
saúde, planejamento e transportes, responsável pela emissão do Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e Serviços
Públicos e Urbanos.
c) Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e
Serviços Públicos e Urbanos: documento composto por avaliação da
demanda habitacional; mapa do entorno do empreendimento; avaliação da demanda a ser gerada pelo empreendimento por educação,
saúde, assistência, transporte, comércio e infraestrutura.
c.1) Avaliação da demanda habitacional: composta de justificativa do empreendimento em relação à sua demanda habitacional
e público alvo; e informações acerca dos critérios locais e cronograma de seleção dos beneficiários.
c.2) Mapa do entorno do empreendimento: documento cartográfico ou imagem aérea, com indicação de escala e raio igual a
dois mil e quinhentos metros em torno do empreendimento, onde
serão indicadas as seguintes ocorrências:
c.2.1) Equipamentos comunitários e serviços, existentes ou
previstos, e respectivas capacidades de atendimento: creches ou escolas de ensino fundamental; Unidades Básicas de Saúde, Unidades
de Pronto Atendimento ou hospitais; Centros de Referência de Assistência Social ou Centros de Referência Especializado de Assistência Social; equipamentos de lazer; linhas regulares de transporte
público coletivo; comércio e serviços de caráter local.
c.2.2) Uso e ocupação do solo e fatores de risco ou insalubridade: zoneamento industrial; lixões, aterros e lagoas de tratamento; fábricas poluentes, e outros.
c.2.3) Existência de outros empreendimentos habitacionais
de interesse social.
d) Matriz de Responsabilidades: documento contendo descrição das medidas necessárias para suprir as demandas apontadas no
Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e Serviços
Públicos e Urbanos, acompanhado de cronograma de sua implementação, responsáveis e meios para o seu atendimento.
d.1) o cronograma de implementação da Matriz de Responsabilidades deverá ser apresentado à instituição financeira oficial
federal, em até sessenta dias após ser comunicado formalmente pela
instituição financeira oficial federal da contratação do empreendimento.
3.1 A descrição da infra-estrutura urbana básica do entorno
deverá informar as vias de acesso pavimentadas; drenagem pluvial;
rede de energia elétrica e a iluminação pública; rede de abastecimento
de água potável e soluções para esgotamento sanitário.
3.2 Para efeito da apuração da demanda por equipamentos
públicos de educação, saúde, lazer e assistência social serão considerados todos os empreendimentos localizados em um raio de dois
mil e quinhentos metros.
3.3 Nos casos de inexistência de equipamentos públicos na
área mapeada ou nos casos em que os equipamentos não forem
capazes de atender a demanda gerada, o poder público local deverá
indicar:
a) o endereço da instituição de educação onde as crianças
serão atendidas,
b) o número de vagas existentes,
c) o compromisso de fornecimento de meio de transporte
para o deslocamento;
d) o endereço da unidade de saúde mais próxima onde as
famílias serão atendidas.
3.3.1 Nos municípios onde exista sistema de transporte coletivo urbano e não havendo atendimento ao empreendimento proposto, o poder público deverá declarar compromisso de criação de
linhas e itinerários para atender a demanda gerada.
3.4 A apresentação do Relatório de Diagnóstico da Demanda
por Equipamentos e Serviços Públicos e Urbanos será obrigatória a
partir de 1º de março de 2012.
4.AN ÁLIS E ESP ECIAL DE EMP REEN DIM EN TOS
Os projetos de empreendimentos que totalizem mais de mil e
quinhentas unidades habitacionais, inclusive aqueles propostos em
etapas ou módulos, ficam condicionados à homologação, no que se
refere ao atendimento das diretrizes gerais de elaboração de projetos,
por comissão especial.
4.1 A comissão especial será formada por representantes do
Ministério das Cidades e da instituição financeira oficial federal,
responsável pela contratação.
4.1.1Poderá ser solicitada a participação dos poderes públicos locais e regionais, e dos proponentes dos projetos, quando
necessário.
5 C RITÉRIOS DE P RIO RIZAÇ ÃO DE P ROJETOS
Serão preferencialmente selecionados, em cada unidade da
federação, para fins de contratação, os projetos que apresentarem as
seguintes características:
a) maior contrapartida do setor público local, na forma prevista nas alíneas "b" e "c" do subitem 3.4 desse Anexo I;
b) menor valor de aquisição das unidades habitacionais ;
c) existência prévia de infraestrutura (água, esgoto e energia);
d) existência prévia de equipamentos sociais, compatíveis
com a demanda do projeto;
e) implantação pelos municípios dos instrumentos da Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001, voltados ao controle da retenção das
áreas urbanas em ociosidade;
f) implantados em municípios integrantes de territórios da
cidadania, nos casos de municípios com população entre vinte e cem
mil habitantes; e
g) enquadrarem-se nas situações descritas no subitem 4.3 do
Anexo I desta Portaria.
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AN EXO V
PRO GRAM A M IN HA C AS A, MIN HA VIDA
PRO GRAM A N AC IONAL DE HABITAÇ ÃO URBAN A
TRANS F ERÊNCIA DE REC URSO S AO F AR
TRABALHO SOCIAL
O Trabalho Social, de que trata esse Anexo, tem por objetivo
proporcionar a execução de um conjunto de ações de caráter informativo e educativo junto aos beneficiários, que promova o exercício da participação cidadã, favoreça a organização da população e a
gestão comunitária dos espaços comuns; na perspectiva de contribuir
para fortalecer a melhoria da qualidade de vida das famílias e a
sustentabilidade dos empreendimentos.
A execução do Trabalho Social será de responsabilidade do
Poder P úblico local onde está sendo executado o empreendimento, ou
no caso em que o Estado aportar contrapartidas, sua responsabilidade
será definida entre os entes públicos envolvidos, expressas no Instrumento de Compromisso na alínea a.4, do item 3.4, do Anexo I
dessa Portaria.
1.DIRETRIZES
a) estímulo ao exercício da participação cidadã;
b) formação de entidades representativas dos beneficiários,
estimulando a sua participação e exercício do controle social;
c) intersetorialidade na abordagem do Trabalho Social;
d) disponibilização de informações sobre as políticas de proteção social;
e) articulação com outras políticas públicas de inclusão social; e
f) desenvolvimento de ações visando à elevação sócio-econômica e à qualidade de vida das famílias e sustentabilidade dos
empreendimentos.
2.OBJETIVOS
a) disseminar informações detalhadas sobre o Programa, o
papel de cada agente envolvido e os direitos e deveres dos beneficiários;
b) fomentar a organização comunitária visando à autonomia
na gestão democrática dos processos implantados;
c) estimular o desenvolvimento da consciência de coletividade e dos laços sociais e comunitários, por meio de atividades que
fomentem o sentimento de pertencimento da população local;
d) assessorar e acompanhar, quando for o caso, a implantação da gestão condominial, orientando a sua formação nos aspectos
legais e organizacionais;
e) disseminar noções de educação patrimonial e ambiental,
de relações de vizinhança e participação coletiva, visando a sustentabilidade do empreendimento, por meio de atividades informativas e educativas; e discussões coletivas;
f) orientar os beneficiários em relação ao planejamento e
gestão do orçamento familiar;
g) estimular a participação dos beneficiários nos processos
de discussão, implementação e manutenção dos bens e serviços, a fim
de adequá-los às necessidades e à realidade local;
h) promover a articulação do trabalho social com as demais
políticas públicas e ações de saúde, saneamento, educação, cultura,
esporte, assistência social, justiça, trabalho e renda, e com os conselhos setoriais e de defesa de direito, associações e demais instâncias
de caráter participativo, na perspectiva da inserção dos beneficiários
nestas políticas pelos setores competentes;
i) articular e promover programas e ações de geração de
trabalho e renda existentes na região indicando as vocações produtivas e potencialidades dos grupos locais e do território;
j) promover capacitações e ações geradoras de trabalho e
renda; e
k) acompanhar, junto aos órgãos responsáveis no município,
as providências para o acesso dos beneficiários às tarifas sociais.
3. ETAP AS E CON TEÚDO MÍN IMO DO P RO JETO
O Trabalho Social será desenvolvido em duas etapas:
3.1 Etapa pré-contratual
3.1.1 Será iniciada, no mínimo, noventa dias antes do término da obra, contemplando, no mínimo, os seguintes conteúdos:
a) informações sobre o Programa, os critérios de participação
e as condições contratuais;
b) orientações sobre os procedimentos para a entrega dos
imóveis;
c) informações e acompanhamento do acesso dos beneficiários às tarifas sociais;
d) informações e acompanhamento sobre oferta e localização
de serviços públicos essenciais de educação, saúde, lazer, segurança
pública e assistência social e acompanhamento dos processos de
transferência escolar e demais serviços de educação;
e) orientações sobre o processo de mudança de endereço no
Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal - CADÚNICO e do Programa Bolsa Família.
f) noções básicas sobre organização comunitária e as alternativas de representações dos beneficiários; e
g) nos casos de condomínios, informações básicas sobre gestão condominial, estimativa de custos e estratégias para reduzi- los.
3.2 Etapa pós-contratual
3.2.1 Será iniciada, preferencialmente, após a assinatura de
todos os contratos com os beneficiários do empreendimento, contemplando, no mínimo, os seguintes conteúdos:
a) Organização Comunitária, visando o desenvolvimento comunitário, por meio do fortalecimento de laços de vizinhança, abordada por meio das seguintes ações:
a.1) instituição e/ou consolidação das organizações de base,
estimulando a criação de organismos representativos dos beneficiários
e o desenvolvimento de grupos sociais e de comissões de interesses;

a.2) Promover a constituição de associação de moradores, ,
registro do estatuto, quando for caso;
a.3) Coordenar a formação do condomínio, seus procedimentos de legalização, eleição do síndico e do(s) conselho(s), e elaboração do regimento interno, entre outros;
a.4) identificação e capacitação de lideranças e grupos representativos em processos de gestão comunitária, com a discussão
do papel das associações e congêneres, orientando sobre as questões
de formalização e apoiando a legalização dessa representatividade;
a.5) estímulo à promoção de atitudes e condutas sociais vinculadas ao novo morar, valorizando a organização como instrumento
próprio de representação dos interesses dos beneficiários;
a.6) apoio à participação comunitária na promoção de atitudes e condutas ligadas ao zelo e ao bom funcionamento dos equipamentos sociais e comunitários disponibilizados;
a.7) articulação com as políticas públicas locais, monitorando
o acesso aos serviços de educação e às tarifas sociais;
a.8) estímulo, nos casos de empreendimentos sob forma de
condomínios, à participação dos beneficiários em todas as fases do
processo de implantação do condomínio, promovendo a discussão e a
pactuação das normas de convivência e do uso dos espaços comuns e
apoiando nos procedimentos de legalização do condomínio; e
a.9) estabelecimento de parcerias com os órgãos governamentais e não governamentais para encaminhamento e respostas às
demandas identificadas, na etapa pré-contratual.
b) Educação Ambiental, abordada por meio das seguintes
ações:
b.1) difusão de noções sobre higiene, saúde e doenças individuais e da coletividade; e
b.2) divulgação de informações sobre o uso racional dos
recursos naturais, como a água e a energia elétrica; e sobre a preservação e conservação ambiental e manejo de resíduos sólidos.
c) Educação Patrimonial, abordada por meio das seguintes
ações:
c.1) estímulo à correta apropriação e uso dos espaços e
equipamentos de uso comum;
c.2) repasse de informações básicas sobre manutenção preventiva da moradia e dos equipamentos coletivos, e sobre os sistemas
de água, esgoto, coleta de resíduos sólidos e de aquecimento solar,
quando for o caso, e treinamento para o uso adequado desses sistemas.
d) P lanejamento e Gestão do O rçamento Familiar, abordado
por meio das seguintes ações:
d.1) divulgação de informações sobre organização e planejamento do orçamento familiar, e sobre a racionalização dos gastos
com moradia; e
d.2) orientação às famílias sobre as tarifas sociais dos serviços públicos.
e) Geração de Trabalho e Renda, abordada por meio das
seguintes ações
e.1) mapeamento de vocações dos beneficiários e produtivas
do entorno do empreendimento e região;
e.2) encaminhamento aos serviços de intermediação de mão
de obra por meio dos sistemas de emprego; e aos serviços de formação de núcleos associativos de produção e de micro-crédito produtivo; e
e.3) promoção de projetos de capacitação para o trabalho e
de geração de trabalho e renda.
4. ELABO RAÇ ÃO, EXEC UÇ ÃO E AVALIAÇ ÃO DO
PRO JETO DE TRABALHO SOCIAL
4.1 O Projeto de Trabalho Social - PTS deverá ser protocolado pelo poder público na instituição financeira oficial federal,
responsável pela contratação do empreendimento, no prazo máximo
de trinta dias após ser notificado formalmente pela instituição financeira oficial federal.
4.1.1 Para cumprimento do disposto no subitem anterior, a
instituição financeira oficial federal deverá notificar formalmente o
ente público quando o empreendimento alcançar cinqüenta por cento
de execução.
4.1.1.1 Para os empreendimentos que na data da publicação
desta Portaria se encontram com percentual superior ao fixado acima,
a instituição financeira oficial federal deverá notificar formalmente o
ente público, no prazo máximo de trinta dias após a publicação desta
Portaria.
4.1.2 Os empreendimentos contratados até 08 de julho de
2011 poderão ter a execução do Trabalho Social sob a responsabilidade da instituição financeira oficial federal responsável por sua
contratação.
4.1.2.1 Nesses casos, serão desenvolvidas as atividades dispostas no item 3 deste Anexo, excetuadas as estabelecidas nas subalíneas "a.7", "a.9", "d.2", "e.2" e "e.3" do subitem 3.2.1.
4.2 A instituição financeira oficial federal deverá finalizar o
resultado da análise do P TS em, no máximo, trinta dias após a data de
recebimento.
4.3 O PTS dar-se-á, no mínimo, a partir de noventa dias
antes da conclusão das obras, e sua conclusão deverá ocorrer após
cento e oitenta dias, contados a partir da assinatura do último contrato
com o beneficiário do empreendimento, prorrogáveis por até cento e
oitenta dias, quando necessário.
4.3.1 Quando a alienação e a entrega das unidades habitacionais de um empreendimento forem efetuadas em períodos distintos, as ações pré e pós-contratual serão consideradas para cada
conjunto de unidades entregues.
4.3.2 Caso o ente público deseje assumir a responsabilidade
pela complementação do trabalho social já iniciado ou concluído,
deverá manifestar interesse formalmente à instituição financeira oficial federal responsável até trinta dias após ser notificado formalmente pela instituição financeira oficial federal.
4.3.2.1 O PTS deverá ser adequado ao estágio do trabalho
social realizado ou em andamento junto aos respectivos beneficiários.
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4.3.3 Nos casos de atendimento a um grupo de famílias
provenientes de um mesmo assentamento irregular, que tiverem que
ser realocadas, o PTS, em sua etapa pré-contratual, poderá ter seu
início na seleção da demanda ou no cadastramento das famílias,
4.3.3.1 Nesse caso, a duração do PTS será definida pelo
poder público responsável por sua elaboração.
4.4 O PTS deverá ter como referência para sua elaboração o
perfil da população beneficiada, abrangendo informações sobre a
composição familiar e de seu responsável, bem como o levantamento
das demandas das famílias nas áreas de educação, saúde, lazer e
atendimentos especiais, visando sua adequar as ações propostas às
características do grupo atendido.
4.5 As atividades desenvolvidas deverão ser avaliadas e monitoradas contínua e sistematicamente, com a participação da equipe
técnica e dos beneficiários, perpassando todas as etapas do Trabalho
Social, possibilitando ajustes necessários e o redirecionamento das
ações, quando for o caso.
4.5.1 O Ente Federado deverá encaminhar à instituição financeira oficial federal relatórios periódicos de execução, de acordo
com o PTS aprovado.
5. ORIGEM, ALOC AÇ ÃO E LIBERAÇÃO DOS REC URSOS
5.1 Os recursos financeiros necessários para a execução do
Trabalho Social serão repassados para o ente público, mediante formalização de convênio entre o poder público executor e a instituição
financeira oficial federal, responsável pela contratação do empreendimento, após a aprovação do Projeto de Trabalho Social - PTS.
5.2 P ara os empreendimentos a serem contratados a partir de
08 de julho de 2011, os recursos para execução do PTS corresponderão a um e meio por cento do valor de aquisição da unidade
habitacional, nos casos de loteamentos, e a dois por centos para
empreendimentos sob a forma de condomínios.
5.3 Para os empreendimentos contratados até 08 de julho de
2011, poderá ser executado Trabalho Social, total ou complementarmente, nos termos desse Anexo, respeitados os percentuais estabelecidos no subitem 5.2 e observadas as ações realizadas, o estágio
atual de execução do projeto e os valores já liberados.
5.3.1 Nos casos enquadrados no subitem 4.1.2 o desenvolvimento das atividades terão seu custeio limitado a meio por cento do
valor de aquisição da unidade habitacional.
5.3.1.1 O ente público poderá executar trabalho social complementar contendo, no mínimo, as atividades excetuadas no subitem
4.1.1.2 deste Anexo, utilizando recursos também de forma complementar, até os limites previstos no subitem 5.2. deste anexo.
5.4 As liberações de recursos serão realizadas, após a aprovação dos relatórios periódicos de execução encaminhados pelo ente
público e a conformidade com as metas e cronogramas constantes do
PTS.
6. DISPOS IÇÕ ES GERAIS
6.1 A execução do PTS poderá ser realizada pelo poder
público com equipe própria ou terceirizada, e será coordenado por
profissional do quadro de servidores do ente público com formação
compatível e experiência comprovada em ações de desenvolvimento
comunitário;
6.2 O Projeto de Trabalho Social - PTS deverá ser assinado
por Responsável Técnico devidamente habilitado para tal;
6.3 O poder público deverá garantir a execução do P TS com
equipe própria, no caso de licitação para execução do mesmo no todo
ou em parte, até que a empresa contratada assuma a sua execução;
6.4 As empresas a serem contratadas deverão ter entre as
suas finalidades o Trabalho Social, possuir experiência comprovada
em Trabalho Social em habitação e apresentar corpo técnico com
experiência comprovada, compatível com a natureza e o volume das
ações a serem contratadas.
6.5 O Ministério das Cidades publicará Manual de Procedimentos para orientar a operacionalização deste normativo.
6.6 O PTS deverá prever avaliação de resultados de acordo
com indicadores a serem definidos pelo Ministério das Cidades em
normativo específico; e
6.7 Esta regulamentação não abrange as operações contratadas no âmbito da aquisição dos imóveis oriundos do FRGPS Fundo do Regime Geral de Previdência Social.
AN EXO VI
PRO GRAM A M IN HA C AS A, MIN HA VIDA
PRO GRAM A N AC IONAL DE HABITAÇ ÃO URBAN A
TRANS F ERÊNCIA DE REC URSOS AO F AR
MO DELO DO TERMO DE ADES ÃO
TERMO DE ADESÃO QUE ENTRE SI FIRMAM A
UNIÃO E (DISTRITO FEDERAL, ESTADO OU MUNICIPIO)
___________________________________
A UNIÃO, por intermédio do Ministério das Cidades, neste
ato
representada
por
_____________________
CPF
nº
________________, doravante denominada UNIÃO e (Distrito Federal, Estado ou Município) _______________________, neste ato
representado pelo (Governador de Estado ou do Distrito Federal ou
Prefeito) __________________ CPF nº ______________, doravante
denominado (DF, ESTADO ou MUNICÍPIO), firmam o presente
TERMO DE ADESÃO para atendimento aos dispositivos legais do
Programa "M inha Casa, M inha Vida", de que trata a Lei nº 11.977, de
7 de julho de 2009, mediante as condições e cláusulas seguintes:
CLÁUS ULA P RIM EIRA - DO O BJETO
O objeto do presente TERMO DE ADESÃO é estabelecer
parceria com o (Distrito F ederal, Estado ou M unicípio), objetivando a
execução do Programa "Minha Casa, Minha Vida".
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CLÁUS ULA S EGUN DA - DAS ATRIBUIÇÕ ES DOS P ARTÍC IP ES
I - UNIÃO:
a) oferecer, dentro de suas atribuições institucionais, meios
para viabilizar o objeto do presente TERMO DE ADESÃO; e
b) acompanhar, avaliar e divulgar os resultados atingidos.
II - DF, ESTADO ou MUNICÍPIO, no âmbito de suas competências:
b) elaborar levantamento das áreas com vocação para a implantação dos empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha
Vida, procedendo a criação de Zonas Especiais de Interesse Social ZEIS, e incentivando que as propostas de empreendimentos sejam
apresentadas nas áreas delimitadas;
c) garantir a celeridade nos processos de autorizações, alvarás, licenças e de outras medidas inerentes à aprovação dos projetos
arquitetônicos, urbanísticos e complementares dos empreendimentos
habitacionais;
d) dar celeridade ao licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes;
e) articular com as concessionárias de serviços públicos de
modo a viabilizar a implantação, operação e a manutenção das redes
de energia elétrica, água, saneamento, transporte público, para emissão do termo de viabilidade;
f) promover ações facilitadoras e redutoras dos custos de
produção dos imóveis, apresentando propostas legislativas, quando
for o caso, que disponham sobre a desoneração de tributos de sua
competência;
g) ao seu critério, estender sua participação no Programa
Minha Casa, Minha Vida, sob a forma de aportes financeiros e de
fornecimento de bens, serviços ou obras;
h) apresentar proposta ao Poder Legislativo local que reconheça os empreendimentos habitacionais do Programa M inha Casa,
M inha Vida, operados com recursos do F undo de Arrendamento Residencial - FAR, como de Zona Especial de Interesse Social ZEIS;
i) manter atualizado cadastro habitacional, contendo informações mínimas necessárias à aplicação dos critérios nacionais e
locais de seleção dos beneficiários, conforme normativo do P rograma
M inha C asa, M inha Vida;
j) responsabilizar-se pela seleção dos beneficiários finais,
observados os critérios de elegibilidade e seleção assim como os
prazos definidos em normativo específico. Nos casos em que haja
parceria com outro ente federado ou em que os empreendimentos
estejam localizados em regiões metropolitanas, deverá ser firmado
acordo prévio para a indicação da demanda;
k) inserir as famílias selecionadas no Programa M inha Casa,
Minha Vida, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico, observadas as orientações dispostas em normativo específico;
l) responsabilizar-se pela execução do trabalho social nos
empreendimentos destinados às famílias com renda até R$ 1.600,00
(um mil e seiscentos reais), conforme legislação e regulamentação
vigente;
m) instituir Grupo de Análise de Empreendimentos, com
representantes das áreas de habitação, assistência social, educação,
saúde, planejamento e transporte, responsável pela elaboração do Relatório de Diagnóstico de Demanda por Equipamentos e Serviços
Públicos e Urbanos, conforme parâmetros estabelecidos em normativos bem como, respeitando as definições do Plano Diretor e do
Plano Habitacional quando houver; acompanhando o processo de
implantação do P rograma M inha C asa, M inha Vida;
n) nomear representante para interlocução com o Governo
Federal, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, responsável por: coordenar os trabalhos do Grupo de Análise de Empreendimentos; encaminhar informações solicitadas pelo M inistério das
Cidades para o monitoramento e avaliação dos resultados do Programa M inha Casa, M inha Vida;
o) receber e disseminar as orientações prestadas pelo Ministério das C idades;
p) apresentar Instrumento de Compromisso, fundamentado
por Relatório de Diagnóstico de Demanda por Equipamentos e Serviços Públicos e Urbanos elaborado pelo Grupo de Análise de Empreendimentos, acompanhado de Matriz de Responsabilidades, quando for o caso; e
q) imple mentar ações para viabilizar a manutenção das vias,
calçadas e áreas verdes comuns internas dos empreendimentos operados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR,
organizados sob a forma de condomínio.
CLÁUS ULA TERC EIRA - DA VIGÊNC IA
O presente TERMO DE ADESÃO terá vigência até 31 de
dezembro de 2014.
CLÁUS ULA Q UARTA - DO S REC URSOS
O presente TERMO DE ADES ÃO não enseja a transferência
de recursos financeiros da UNIÃO.
CLÁUS ULA Q UIN TA - DAS ALTERAÇÕ ES
O presente TERMO DE ADES ÃO poderá ser modificado em
quaisquer de suas cláusulas, exceto quanto ao objeto ou finalidade,
mediante lavratura de termo aditivo e desde que manifestado previamente por escrito com, pelo menos, quinze dias de antecedência,
obedecidas as disposições legais aplicáveis.
CLÁUSULA SEXTA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
O presente TERMO DE ADESÃO poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo com antecedência mínima de trinta dias, e rescindido
de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente
inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se às
partes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditando-lhes os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUS ULA S ÉTIM A - DA P EN ALIDADE
O descumprimento do presente TERMO DE ADESÃO ensejará na impossibilidade de contratação de novos empreendimentos
destinados às famílias com renda até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), até a sua regularização.
CLÁUS ULA O ITAVA - DA P UBLICIDADE
I - O Ministério das Cidades publicará o extrato do presente
TERMO DE ADESÃO no Diário Oficial da União, ficando ainda o
(DF ou ESTADO) responsável pela publicação no Diário Oficial do
(DF ou Estado de ______), e no caso dos MUNICÍPIOS, em jornal
de grande circulação no município, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da data de sua assinatura.
II - A publicidade de atos, programas, obras, serviços e
campanhas de órgãos públicos deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sendo vedado às partes utilizar-se de
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos.
III - Os atos de publicidade porventura promovidos pelos
entes públicos deverão assegurar a divulgação do Programa Minha
Casa, M inha Vida - PMC M V, inclusive sua logomarca.
CLÁUSULA NONA - DO FORO
As dúvidas e controvérsias porventura surgidas em função da
execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativa mente, serão apreciadas e julgadas:
I - No caso do DF e Estados, pelo S upremo Tribunal Federal,
nos termos do artigo 102, inciso I, alínea "f", da C onstituição Federal;
e
II - No caso do Município, pela Justiça Federal da Seção
Judiciária do Distrito F ederal.
E por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente
instrumento, em duas vias de igual forma e teor.
(Local), de de 20
U NI Ã O
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Te s te mu nha s :
N O ME :
CP F:
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N O ME :
CP F:

Ministério das Comunicações

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
PORTARIA Nº 848, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011
Altera quantitativos de cargos comissionados na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
O PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso das competências que lhe confere o art.
46, inciso IX, do Regulamento da Anatel, aprovado pelo Decreto nº
2.338, de 7 de outubro de 1997;
CONSIDERANDO a necessidade de alterar a alocação dos
cargos comissionados de que trata o art. 14 da Lei nº 9.986, de 18 de
julho de 2000, no âmbito da Agência Nacional de Telecomunicações;
CONSIDERAN DO deliberação do Conselho Diretor em sua
Reunião nº 622, realizada em 22 de setembro de 2011;
CONSIDERANDO o constante dos autos dos processos n.
53500.030461/2007, 53500.018534/2011 e 53500.020417/2011, resolve:
Art. 1º Fixar os quantitativos dos cargos comissionados na
estrutura organizacional da Agência Nacional de Telecomunicações, a
partir da previsão da Portaria nº 791, de 5 de setembro de 2011,
conforme quadro abaixo:
CÓDIGO
CCT V
CCT IV
CCT II

Variação
-3
+3
+2

Q uant. final
38
144
33

RON ALDO MO TA S ARDEN BERG

CONSELHO DIRETOR
RESOLUÇÃO N o- 571, DE 28 DE SETEMBRO DE 2011
Aprova o Regulamento para definição de
formatos e tolerâncias para dados geodésicos fornecidos à Anatel.
O CONS ELHO DIRETO R DA AGÊNCIA N AC IONAL DE
TELECOM UN IC AÇÕ ES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9.472 - Lei Geral de Telecomunicações
- LGT, de 16 de julho de 1997, e art. 35 do Regulamento da Agência
Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7
de outubro de 1997, CONSIDERAN DO a competência da Anatel de
regular a utilização eficiente e adequada do espectro, restringindo o
emprego, ou modificando a destinação, de determinadas radiofrequências ou faixas;
CONSIDERANDO o disposto no inciso art. 1º da Lei nº
9.472, de 1997, que atribui à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, competência para organizar a exploração dos
serviços de telecomunicações;
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Nº 191, terça-feira, 4 de outubro de 2011
CONSIDERANDO o disposto no inciso IV, do art. 19, da
Lei nº 9.472, de 1997, que atribui a Anatel a competência para
expedição de normas quanto à outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações no regime público;
CONSIDERAN DO o disposto no inciso X, do art. 19, da Lei
nº 9.472, de 1997, que atribui a Anatel a competência para expedição
de normas sobre prestação de serviços de telecomunicações no regime
privado;
CONSIDERANDO o constante das Portarias nº 6, de 20 de
janeiro de 2003, e nº 1, de 5 de janeiro de 2004, que estabeleceram o
sistema WGS84 como referência para fins de cadastramento junto a
Anatel de estações emissoras de radiofrequências, sempre que tal
informação fosse demandada;
CONSIDERANDO a importância da confiabilidade dos dados de coordenadas geodésicas, providos a Anatel para a organização
da exploração dos serviços de telecomunicações, na medida em que
tais informações propiciam a utilização de ferramentas modernas de
planejamento e de engenharia nas atividades regularmente desenvolvidas pela Agência;
CONSIDERAN DO a importância para a Anatel em dispor de
dados cartográficos com confiabilidade, consolidou- se o entendimento de que o ajuste das informações de coordenadas geodésicas, quando não associada a uma real mudança do local de instalação, não
caracteriza mudança das características técnicas da estação, não demandando, portanto, novo licenciamento ou o pagamento de taxas;
CONSIDERANDO que foram promovidas ações de recadastramento das coordenadas, tanto por intermédio das Portarias nº 6,
de 2003, e nº 1, de 2004, quanto em eventos posteriores, tendo sido
criada deste modo a oportunidade para as entidades licenciadas pela
Agência espontaneamente realizarem a atualização das informações
de coordenadas de suas estações, sem que houvesse a incidência de
taxas ou a emissão de novas licenças;
CONSIDERAN DO o disposto no Decreto- Lei nº 243, de 28
de fevereiro de 1967, que atribui à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a competência para definição, implantação e manutenção do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), assim como o estabelecimento das especificações e normas gerais para
levantamentos geodésicos;
CONSIDERAN DO o disposto na Resolução nº 1/2005, de 25
de fevereiro de 2005, do IBGE, e tendo em vista o disposto no art. 2º
do Decreto nº 3.266, de 29 de novembro de 1999, e art. 24 do
Estatuto aprovado pelo Decreto nº 4.740, de 13 de junho de 2003, que
alterou a caracterização do S istema Geodésico Brasileiro, que passou
a ser o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS), em sua realização do ano de 2000 (SIRGAS2000);
CONSIDERANDO que o sistema SIRGAS2000 coincide
com o sistema WGS84 em sua realização atual, de modo que a
adoção do S IRGAS2000 pela Anatel não causa alteração nos dados já
fornecidos à Agência nos termos das Portarias nº 6, de 2003, e nº 1,
de 2004;
CONSIDERAN DO a necessidade de ajuste dos instrumentos
normativos anteriormente publicados pela Agência sobre este assunto,
tanto para garantir a aderência ao S istema Geodésico Brasileiro, como
para incluir no rol de itens a serem georreferenciados outros elementos cuja gestão é de competência da Anatel;
CONSIDERAN DO as contribuições recebidas em decorrência da Consulta Pública nº 7, de 8 de março de 2010, publicada no
Diário Oficial da União de 9 de março de 2010;
CONSIDERAN DO o que consta do processo nº
53500016381/2009;
CONSIDERANDO deliberação tomada em sua Reunião nº
621, realizada em 8 de setembro de 2011, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regulamento para definição de formatos e
tolerâncias para dados geodésicos fornecidos à Anatel, na forma do
Anexo a esta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RON ALDO MO TA S ARDEN BERG
Presidente do C onselho
AN EXO
REGULAM EN TO P ARA DEF INIÇ ÃO DE FO RM ATOS E
TO LERÂNC IAS P ARA DADO S GEO DÉS ICOS FO RN ECIDOS À
AN ATEL
Capítulo I
Do Objetivo e da Abrangência
Art. 1º Este Regulamento tem por objetivo estabelecer os
critérios para a padronização do sistema geodésico de referência e a
tolerância na determinação das coordenadas geodésicas, sempre que
tal informação for requerida pela Anatel.
Capítulo II
Das Definições
Art. 2º Para fins deste regulamento, aplicam-se as seguintes
definições:
I. Coordenadas geodésicas: valores de longitude e latitude
que definem a localização de um ponto na superfície da terra, em
relação ao elipsóide de referência.
II. Estação de telecomunicações: conjunto de equipamentos
ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de
telecomunicações, seus acessórios e periféricos e, quando for o caso,
as instalações que os abrigam, e complementam inclusive terminais
portáteis;
III. Elementos de rede: Facilidade ou equipamento utilizado
em provimento de serviços de telecomunicações;
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