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PROGRAMA CASA DA GENTE 

TERMO DE ADESÃO 

 

TERMO DE ADESÃO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE 

INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA, E 

O MUNICÍPIO 

DE_________________________/RJ 

OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO PARA 

PRODUÇÃO DE UNIDADES 

HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA “CASA DA GENTE”. 

 

 

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio da Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Obras - SEINFRA, neste ato representada por seu Secretário de Estado 

Sr. Max Rodrigues Lemos, inscrito no CPF/MF sob o nº750.616.007-20, doravante 

denominado ESTADO, e o MUNICÍPIO DE___________________________, neste 

ato representado pelo Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a) 

Municipal____________________________________________, inscrito no CPF/MF 

sob o nº__________________________, doravante denominado MUNICÍPIO, 

celebram o presente TERMO DE ADESÃO para atendimento ao disposto nos artigos 

6º, 8º, 12 e 22 do Decreto Estadual nº 47.763, de 16 de setembro de 2021, que instituiu 

o Programa “CASA DA GENTE”, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente TERMO DE ADESÃO tem por objeto o estabelecimento de parceria entre 

o ESTADO e o MUNICÍPIO destinada à produção de unidades habitacionais no 

âmbito do Programa “CASA DA GENTE”. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES 

I. SEINFRA: 

a) solicitar ao MUNICÍPIO a documentação para iniciar as etapas de análise do 

terreno de acordo com a Resolução SEINFRA n° 127; 

b) avaliar e divulgar os resultados atingidos em cada etapa de análise do terreno, 

indicando o prosseguimento ou possíveis pendências do processo; e 

c) oferecer, dentro de suas atribuições institucionais, todos os meios necessários 

para viabilizar o objeto do presente termo. 

 

II. MUNICÍPIO: 

a) elaborar levantamento da (s) área (s) que reúna(m) as condições necessárias para 

a implantação dos empreendimentos no âmbito do Programa “CASA DA 

GENTE”, nos termos dos artigos 8º e 9º do Decreto Estadual nº 47.763, de 16 

de setembro de 2021; 

b) apresentar a documentação necessária para a seleção de terreno(s), em 

conformidade com o capítulo II da Resolução SEINFRA n° 127; 

c) manter atualizado cadastro habitacional municipal, contendo as informações 

necessárias à aplicação dos critérios de seleção dos beneficiários; 

d) responsabilizar-se pela seleção dos beneficiários, observados os critérios de 

elegibilidade indicados na Resolução SEINFRA n° 127; 

e) garantir a celeridade nos processos de autorizações, alvarás, licenças e de outras 

medidas inerentes à aprovação dos projetos dos empreendimentos habitacionais; 

f) solicitar junto às concessionárias de serviços públicos a declaração de 

disponibilidade para fornecimento energia elétrica, água potável, tratamento de 

esgoto para emissão do termo de viabilidade; 

g) garantir a operação e manutenção de equipamentos e redes implantadas no(s) 

empreendimento(s), quando for o caso; 

h) comprovar o atendimento dos serviços públicos (educação, saúde e transporte); 

i) ao seu critério, estender sua participação no Programa “CASA DA GENTE”, 

sob a forma de fornecimento de bens, serviços ou obras complementares; 

j) apresentar documentação que comprove a doação legal do terreno ao ESTADO; 

e 
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k) anuir, após aprovação do pleito, ao Termo de Cooperação Técnica e a respectiva 

Matriz de Responsabilidades. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

O presente TERMO DE ADESÃO tem prazo de vigência vinculado à permanência do 

Programa “CASA DA GENTE”, instituído pelo Decreto Estadual nº 47.763, de 16 de 

setembro de 2021. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

O presente TERMO DE ADESÃO não implica transferência de recursos financeiros 

do ESTADO para o MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 

O presente TERMO DE ADESÃO poderá ser modificado em quaisquer de suas 

cláusulas, exceto quanto ao objeto ou finalidade, mediante lavratura de termo aditivo e 

desde que a partir de prévia manifestação escrita 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, imputando-se aos parceiros as responsabilidades 

das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditando-lhes os 

benefícios adquiridos no mesmo período. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PENALIDADE 

O descumprimento do presente TERMO DE ADESÃO impedirá a participação do 

MUNICÍPIO no Programa “CASA DA GENTE”. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
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A publicação do presente instrumento de Termo de Adesão será providenciada pelo 

ESTADO, POR INTERMÉDIO da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras - 

SEINFRA, em extrato, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no prazo 

estipulado pelo art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E IDENTIDA- DE 

VISUAL DO PROGRAMA 

I. A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos 

deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sendo vedado 

aos parceiros utilizar-se de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

II. Os atos de divulgação ou publicidade deverão assegurar a divulgação exclusiva do 

Programa “CASA DA GENTE”, sendo vedado o uso ou associação a outros 

programas, ações ou marcas de qualquer natureza. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

Para dirimir qualquer questão oriunda do presente termo de adesão, os parceiros 

elegem o foro do Rio de Janeiro/RJ, com renúncia expressa de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem de pleno acordo, os parceiros firmam o presente instrumento, em 

duas vias de igual forma e teor. 

 

Rio de Janeiro, de de 20xx 

 

__________________________________   __________________________________ 

                           ESTADO                                            MUNICÍPIO 

 

Testemunhas: 

Nome: 

CPF: 

 

Nome: 

CPF: 


