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ANO XLVII - N 211 - PARTE I 

TERÇA-FEIRA - 9 DE NOVEMBRO DE 2021 DiÁRiO 
DO E£T DO  DO 

OFiCi l 
RiO DE J NEiRO 

PODER EXECUTIVO 

 

da a decisão do julgador de Primeira Instância, pelos seus próprios 
motivos e fundamentos. RECURSO DE OFÍCIO DESPROVIDO. 

 
Recurso nº. 77.475 - Processo nº. E-04/211/001729/2020. - Recorren- 
te: JUNTA DE REVISÃO FISCAL. - Interessada: COLINAS TRANS- 
PORTADORA LTDA. - Relator: Conselheiro Sergio Maurício Diniz Fes- 
tas. - DECISÃO: À unanimidade de votos, foi negar provimento ao 
Recurso de Ofício, nos termos do voto do Conselheiro Relator - Acór- dão 
nº. 18.683 - EMENTA: ITD - RECURSO DE OFÍCIO. Confirmada 
a decisão do julgador de Primeira Instância, pelos seus próprios mo- 
tivos e fundamentos. RECURSO DE OFÍCIO DESPROVIDO. 

 
Decisão proferida na Sessão Ordinária realizada 

por videoconferência do dia 28/07/2021 
 

Nota: As decisões publicadas não produzem efeitos jurídicos de ciên- 
cia do ato. Os acórdãos serão disponibilizados no portal do Conselho 
de Contribuintes no prazo de dois dias úteis a contar desta publica- 
ção. 
Processo nº SEI-20071-001/000009/2020. 

 
Recurso nº. 77.682 - Processo nº. E04/041/000833/2016. - Recorren- 
te: JUNTA DE REVISÃO FISCAL. - Interessada: HERMES FERREIRA 
BOLOTTI. - Relator: Conselheiro Sergio Maurício Diniz Festas. - DE- 
CISÃO: À unanimidade de votos, foi negar provimento ao Recurso de 
Ofício, nos termos do voto do Conselheiro Relator - Acórdão nº. 18.712 
- EMENTA: ITD - RECURSO DE OFÍCIO. Confirmada a de- 
cisão do julgador de Primeira Instância, pelos seus próprios motivos e 
fundamentos. RECURSO DE OFÍCIO DESPROVIDO. 

Id: 2352222 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
CONSELHO DE CONTRIBUINTES 

QUARTA CÂMARA 
 

RETIFICAÇÃO 
D.O. DE 03/11/2021 

PÁGINA 11 - 1ª COLUNA 
 

Pauta de Julgamento para a Sessão Ordinária, 
por videoconferência, do dia 11 de novembro de 2021, às 13h. 

 

Processo nº SEI-20071-001/000009/2020 
 

Onde se lê: Recurso: 77.888/RV - Processo nº E-04/211/016415/2019 
- Representante da Fazenda: Fabricio do Rozario Valle Dantas Lei- te... 

 
Leia-se: Recurso: 77.888/RV - Processo nº E-04/211/016415/2019 - 
Representante da Fazenda: Marcos Bueno Brandão da Penha... 

Id: 2352106 
 

 

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 
DIRETORIA DE SEGURIDADE 

 
ATOS DO DIRETOR 

DE 04/11/2021 
 

APOSENTA, a pedido, MARCOS LUIZ GOMES DE FRANCA, AUXI- 
LIAR ADMINISTRATIVO, ID 21404968/1, da FUNDAÇÃO LEÃO XIII, 
nos termos do Art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005, fixando os 
proventos com validade a partir de 21/10/2021. Proc. nº PD- 
04/147.138/2021. Proc. nº SEI-040161/011405/2020. 
FIXA os proventos do servidor acima qualificado a contar de 21/10/2021 
tendo por base a última remuneração integral do cargo efetivo do servidor 
e sendo reajustado pela paridade. 
Discriminação das parcelas: 
PROVENTO - R$ 1.648,40 
100 - TRIENIO - 60.0% - R$ 989,04 

 
APOSENTA, a pedido, MANOEL DE MENDONCA SALES, OPERA- 
DOR DE MAQUINA, ID 28313976/1, da FUNDAÇÃO DEPARTAMEN- 
TO DE ESTRADAS DE RODAGEM, nos termos do Art. 3º da Emenda 
Constitucional 47/2005, fixando os proventos com validade a partir de 
15/10/2021.     Proc.     nº     PD-04/147.127/2021.     Proc.     nº     SEI- 
040161/011405/2020. 
FIXA os proventos do servidor acima qualificado a contar de 15/10/2021 
tendo por base a última remuneração integral do cargo efetivo do servidor 
e sendo reajustado pela paridade. 
Discriminação das parcelas: 
PROVENTO - R$ 1.509,48 
100 - TRIENIO - 60.0% - R$ 905,69 

Id: 2352014 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 
DIRETORIA DE SEGURIDADE 

PROCESSO Nº SEI-E-22/014/152/2019 - CNOVA COMERCIO ELE- 
TRONICO SA - NOVA PONTOCOM 

 
PROCESSO Nº SEI-E-15/003/491/2019 - TELEFONICA BRASIL SA - 
VIVO 

 
PROCESSO Nº SEI-E-15/003/450/2019 - CAIXA ECONOMICA FEDE- 
RAL 

PROCESSO Nº SEI-E-15/003/187/2019 - POSTO JARDIM UBA LTDA 
 

PROCESSO Nº SEI-E-15/003/554/2019 - CONDOMÍNIO DO CARIO- 
CA SHOPPING - DR. RODOLFO RIPPER FERNANDES - OAB/RJ 
121045. 

 
PROCESSO Nº SEI-E-15/003/580/2019 - POSTO VICOM LTDA - 
ROSILANA FIGUEIREDO DE JESUS POLIDO. 

 
PROCESSO Nº SEI-E-15/003/198/2019 - REDE HORA COMBUSTÍ- 
VEIS LTDA. 

 
PROCESSO Nº SEI-E-22-014-122-2019 - DISTRIBUIDORA DE CE- 
REAIS CCM LTDA - DR. GIOVANNI CAROPRESE NETO - OAB/RJ 
187339. 

 
PROCESSO Nº SEI-E-22/014/30/2019 - IBI PROMOTORA DE VEN- 
DAS LTDA. 

 
PROCESSO Nº SEI-E-15/003/368/2019 - BANCO SANTANDER S/A - 
CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR - OAB/SP 247319. 

 
PROCESSO Nº SEI-E-15/003/1623/2017 - RN COMÉRCIO VAREJIS- 
TA S/A - DR.NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 
128341 - OAB/RJ 136118. 

 
PROCESSO Nº SEI-E-15/003/539/2019 - TIM CELULAR S/A - DRA. 
ANDRESSA BARROS FIGUEREDO DE PAIVA - OAB/RJ 108935. 

 
PROCESSO Nº SEI-E-15/003/578/2019 - POSTO DE GASOLINA RE- 
CREIO MAR LTDA - DRA. DENISE ALEIXO SALGADO DE ALMEI- 
DA - OAB/RJ 28967. 

 
PROCESSO Nº SEI-E-15/003/322/2019 - ITAU UNIBANCO S/A - DR. 
JULIANO RICARDO SCHMITT - OAB/SC 20875 - OAB/PR 58885. 

 
PROCESSO Nº SEI-E-15/003/326/2019 - ITAU UNIBANCO S/A - DR. 
JULIANO RICARDO SCHMITT - OAB/SC 20875 - OAB/PR 58885. 

 
PROCESSO Nº SEI-220013/001351/2021 - INTERCONTINENTAL 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS - -DR. LUIS FELIPE ESTOL - OAB/RJ 
166998. 

 
PROCESSO Nº SEI-E-22/014/67/2019 - COMPANHIA BRASILEIRA 
DE DISTRIBUIÇÃO - DR. DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 
BARBOSA - OAB/RJ 220028. 

 
PROCESSO Nº SEI-E-15/003/781/2018 - PADARIA E PANIFICAÇÃO 
TIJUCA EIRELI. 

 
PROCESSO Nº SEI-220013/001299/2021 - INTERCONTINENTAL 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS - DR. LUIS FELIPE ESTOL - OAB/RJ 
166998 

 
NOTIFICO a empresa supracitada para, no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, contados a partir da presente publicação, para apresentar 
RECURSO contra a decisão de primeira instância que impôs a san- 
ção de multa no processo administrativo à epígrafe, na forma do ar- 
tigo 30 da Lei Estadual nº.: 6.007 / 2011; OU, em não desejando re- correr, 
deverá o fornecedor efetuar o pagamento do valor da multa em 30 
(trinta) dias corridos, também contados a partir da presente pu- blicação, 
sob pena de elaboração da nota de débito e consequente inscrição do 
débito em Dívida Ativa do Estado do RJ, consoante o disposto no artigo 
45 da Lei Estadual nº.: 6.007 / 2011. Tendo em vista a tramitação 
eletrônica dos processos, o acesso aos autos ou eventuais 
peticionamentos deverão ser realizados através da platafor- ma 
http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/ 

Id: 2351836 
 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS 

 
APOSTILA DO SUPERINTENDENTE 

DE 04.11.2021 
 

CONTRATO DE ADESÃO Nº 001/2020, celebrado entre a JUCERJA 
e  o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SER- 
PRO, com base no art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93, apostila o rea- 
juste do valor contratual, calculado de acordo com índice IPCA/IBGE 
referente ao período de setembro de 2020 a agosto de 2021 no im- porte 
de 3,17%, conforme Cláusula 18ª do Contrato, passando o valor estimado 
anual de R$ 173.400,00 (cento e setenta e três mil e qua- trocentos reais) 
para R$ 190.200,00 (cento e noventa mil e duzentos reais). Processo 
Administrativo nº SEI-220011/000518/2020. 

Id: 2352209 

para que os empreendimentos habitacionais causem o menor impacto 
possível no ambiente objeto de intervenções humanas e/ou de má- 
quinas, tanto durante sua execução quanto durante sua utilização, 
subdividindo-se em quatro segmentos. 

 
I - racionalização do uso da água, energia e melhoria da qualidade do 
ar dos empreendimentos; 
II - redução de resíduos sólidos e da construção civil; 
III - conservação dos recursos naturais, e; 
IV - redução da poluição sonora. 

 

Art. 2º - A racionalização do uso da água e a melhoria da qualidade 
do ar do empreendimento deverão ser obtidas, especialmente, por meio 
das seguintes medidas: 

 
I - preferencialmente, os projetos apresentados deverão contemplar 
captação das águas pluviais nos telhados e utilização para o uso em 
bacias sanitárias e nas áreas comuns, para uso na limpeza do con- 
domínio e irrigação das áreas verdes; 
II - as águas servidas geradas no empreendimento deverão ser en- 
caminhadas para o sistema de tratamento público existente, separado 
do sistema de águas pluviais, e, no caso de sistema de fossa sép- 
tica/filtro anaeróbio, o lodo proveniente do sistema de tratamento de- verá 
ser descartado adequadamente, conforme licenciamento pelo ór- gão 
ambiental competente; 

III - preferencialmente, os projetos apresentados deverão prever a uti- 
lização de materiais e técnicas na construção que, em sua produção 
ou aplicação, tenham a menor emissão de CO2, materiais tóxicos ou 
particulados, e; 
IV - os projetos apresentados deverão contemplar projeto paisagístico 
que contribua para a melhoria da qualidade do ar. 

 
Art. 3º - A redução de resíduos sólidos e da construção civil do em- 
preendimento deverá ser obtida, especialmente, por meio das seguin- 
tes medidas: 

 
I - previsão na obra de plano de reciclagem de insumos e resíduos 
no processo construtivo (PBQP-H) e de descarte de resíduos realiza- 
do de maneira pré-selecionada, com separação de tipos de material; o 
processamento dos resíduos da obra no canteiro ou o encaminhamen- 
to a serviço especializado deverão ser feitos em observância à legis- lação 
ambiental vigente; 
II - instalação de equipamentos para a separação de resíduos reci- 
cláveis, criando-se centro de recepção para resíduos sólidos e secos 
(papel, papelão, metais, plásticos etc.) oriundo das moradias, e; 
III - instalação de equipamento de compostagem de resíduo orgânico, 
se possível. 

 

Art. 4º - A conservação dos recursos naturais do empreendimento de- 
verá ser obtida, especialmente, por meio das seguintes medidas: 

 
I - o terreno para o empreendimento deverá observar os critérios es- 
tabelecidos pela Lei Federal n.º 12.651, de 25 de maio de 2012, que 
dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, e do Decreto estadual 
nº 42.356, de 16 de março de 2010, que dispõe sobre o tratamento e 
a demarcação das faixas marginais de proteção nos processos de li- 
cenciamento ambiental e de emissões de autorizações ambientais no 
Estado do Rio de Janeiro; 

II - implementação de ações mitigadoras e/ou compatibilizantes, na hi- 
pótese de a transformação da natureza do sítio produzir efeitos ne- 
gativos sobre a paisagem da vizinhança; 
III - adequação do empreendimento à topografia do terreno e, caso 
necessário, intervenções de corte e aterros para implantação do em- 
preendimento deverão ser mínimas; 
IV - previsão no projeto de paisagismo de transição entre o empre- 
endimento e a área a ser preservada, e; 
V - previsão no trabalho social de ações de aculturamento dos novos 
moradores com a ecologia existente. 

 
Art. 5º - A redução da poluição sonora deverá ser obtida, especial- 
mente, por meio das seguintes medidas. 

 
I - previsão de ações mitigadoras da poluição sonora advinda de des- 
montes, demolições, serrarias e outras ações geradoras de ruídos ex- 
cessivos; 
II - previsão de isolamento acústico das unidades habitacionais em 
conformidade com a NBR que regulamenta a disciplina, e; 
III - previsão nos projetos de barreiras acústicas contra os ruídos am- 
bientais externos ao empreendimento, como o de rodovias, atividades 
industriais, centros esportivos ou de lazer, entre outras ações gera- doras 
de ruídos excessivos. 

 

CAPÍTULO II 
DA DIRETRIZ ECONÔMICA 

 

Art. 6º - A diretriz econômica deve orientar as ações do Programa 
Casa da Gente no sentido da diminuição de dispêndios financeiros e 

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO    
 

DESPACHO DA GERENTE 
DE 03/09/2021 

de recursos naturais, viabilizando a redução de custos de manutenção 
das unidades habitacionais, relativos a futuros reparos e durante o uso 
da habitação pelo beneficiário, subdividindo-se em dois segmen- tos. 

PROC.NO SEI-040149/000116/2020 - DEFIRO o pedido de isenção de 
imposto de renda formulado no documento 9729120, tendo em vista 
os termos do laudo médico no anexo 19754317, ex-servidor VIVONE 
GINO MICHELE, ID Funcional 50578600. 

Id: 2352016 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
DIRETORIA DE SEGURIDADE 
GERÊNCIA DE ATENDIMENTO 

 
DESPACHO DA GERENTE 

DE 26/07/2021 
 

PROCESSO Nº SEI-040138.000071/2020 - Ex-servidora GARIBALDI 
GONÇALVES VARELLA, ID Funcional 41750756. DEFIRO o pedido de 
isenção de imposto de renda formulado no documento 17979438, tendo 
em vista os termos do laudo médico do documento 19987396. 

Id: 2351906 
 

 

 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
   Econômico, Energia e Relações Internacionais  

 

ADMINISTRAÇÃO   VINCULADA 
 

AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA JULGADORA 

 
DESPACHOS DA AUTORIDADE COMPETENTE 

DE 01/10/2021 

 
PROCESSO Nº SEI-E-15/003/100943/2018 - INBRANDS AS 

 
PROCESSO Nº SEI-E-15/003/379/2019 - BANCO BRADESCO S/A 

 
PROCESSO Nº SEI-E-22/014/123/2019 - B2000 BAR E RESTAU- 

RANTE EIRELI ME 

 

PROCESSO Nº SEI-E-15/003/277/2019 - ITAÚ UNIBANCO S/A 

 
PROCESSO Nº SEI-E-15/003/371/2019 - BANCO SANTANDER S/A 

   Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras   

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

ATO DO SECRETÁRIO 

RESOLUÇÃO SEINFRA Nº 127 DE 29 DE OUTUBRO DE 2021 

REGULAMENTA DISPOSIÇÕES DO DECRETO 
Nº 47.763, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021, QUE 
INSTITUIU O PROGRAMA CASA DA GENTE, 
RELATIVAS ÀS DIRETRIZES GERAIS, 
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DE TERRE- 
NOS, DE BENEFICIÁRIOS E REFORMA DE 
CONJUNTOS/CONDOMÍNIOS HABITACIONAIS 
DO PROGRAMA. 

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº SEI- 
170026/002490/2021, e; 

CONSIDERANDO a competência e o dever de regulamentação con- 
feridos pelo Decreto n.º 47.763, de 16 de setembro de 2021, e a ne- 
cessidade de concretização de Política Habitacional de Interesse So- 
cial para o Estado do Rio de Janeiro; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Instituir o Regulamento do Programa Casa da Gente, cons- 
tante no Anexo I e II, no âmbito desta Secretaria de Estado de In- 
fraestrutura e Obras. 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2021 
 

MAX RODRIGUES LEMOS 
Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras 

 

ANEXO I 
 

REGULAMENTO DE PRODUÇÃO DE UNIDADES DO 
PROGRAMA CASA DA GENTE 

 

TÍTULO I 
DAS DIRETRIZES GERAIS DA PRODUÇÃO HABITACIONAL 

 

CAPÍTULO I 
DA DIRETRIZ AMBIENTAL 

 

Art. 1º - A diretriz ambiental deve orientar as ações do Programa Ca- 
sa da Gente, no sentido do respeito ao meio-ambiente e do esforço 

 
I - racionalização e uso eficiente de energia elétrica, e; 
II - redução dos custos de conservação e manutenção da edificação. 

 

Art. 7º - A racionalização e uso eficiente de energia elétrica do em- 
preendimento deverão ser obtidos, especialmente, por meio das se- 
guintes medidas: 

 
I - projeto desenvolvido com base nas normas ABNT NBR 15.575 - 
edificações habitacionais - desempenho - Parte 1: requisitos gerais, ABNT 
15.220 - desempenho técnico de edificações; 
II - sistema de iluminação eficiente com lâmpadas econômicas, dis- 
positivos arquitetônicos que promovam vantagens advindas da ilumi- 
nação diurna e zenital (vãos adequados das janelas dos ambientes), 
esquadrias que permitam dosagem de iluminação natural (venezianas 
e persianas), superfícies das paredes e tetos adequados à boa re- flexão 
da luz, projeto paisagístico visando à redução da radiação no solo em 
direção à edificação e sistema automatizado de ativação e 
desligamento dos pontos de iluminação; 

III - adequação das instalações elétricas ao consumo previsto na re- 
sidência e seus equipamentos; 
IV - projeto das instalações elétricas das unidades habitacionais por 
profissional credenciado pelo CREA/CAU-RJ, tendo como referência a 
NBR 5410; 
V - os cômodos de maior permanência, como quartos, preferencial- 
mente, deverão estar orientados para situação de menor insolação, de 
maneira a melhorar o conforto térmico desses compartimentos; 
VI - previsão de dispositivos arquitetônicos sombreadores na edifica- ção, 
como beirais adequados, elementos vazados ou paisagísticos. 
VII - a planta arquitetônica da moradia deverá permitir a ventilação interna 
cruzada; 
VIII - o pé-direito das residências deverá ser adequado ao conforto 
térmico, não podendo ser inferior a 2,60m, e; 
IX - previsão de trabalho social a ser realizado com os moradores vol- 
tado à educação sobre o consumo racional de recursos energéticos. 

 
Art. 8º - A redução dos custos de conservação e de manutenção da 
edificação deverá ser obtida, especialmente, por meio das seguintes 
medidas: 

 
I - o projeto deverá contemplar soluções e materiais adequados que 
melhorem o ciclo de manutenção da edificação, tais como, pingadei- 
ras, calhas, beirais, impermeabilizações, barreiras de umidade vindas 
do solo, de modo a proteger as moradias das ações do tempo e das 
intempéries, e; 
II - os materiais e peças utilizados deverão ser amplamente oferecidos 
pelo mercado, de modo a facilitar a sua reposição. 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/
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CAPÍTULO III 
DA DIRETRIZ SOCIAL 

 

Art. 9º - A diretriz social deve orientar as ações do Programa Casa 
da Gente no sentido da disseminação e da concretização da ideia de 
que o trabalho social é componente básico estruturante de um Pro- grama 
de Habitação de Interesse Social, cujo significado real trans- cende a 
noção de simples produção de moradias populares, abran- gendo 
também a criação de processos de sustentabilidade das mo- radias, 
por meio da adesão e participação dos moradores, e levando em 
consideração as singularidades de cada um. 

 
Parágrafo Único - Para alcançar o objetivo primordial da inclusão so- cial, 
mediante atividades integradas de políticas setoriais complemen- tares à 
política habitacional deverão ser adotadas, especialmente, as seguintes 
medidas: 

 
I  - garantia de espaços seguros nos empreendimentos, sem obstácu- 
los arquitetônicos, acessíveis e adaptáveis; 
II - projetos baseados na NBR-9050 - norma de acessibilidade, que 
regulamenta a disciplina; 
III - previsão de habitações no pavimento térreo, sem desníveis in- ternos 
entre os cômodos, tanto no caso de agrupamento de casas, quanto 
no de apartamentos; 
IV - compatibilidade do empreendimento com a ambiência local e à 
paisagem circundante, preservação das vistas naturais notáveis da 
paisagem regional, sem vedação de acesso à trilha ou passagem his- 
tórica da região em que se localiza; 
V - o empreendimento não deverá obstruir ou prejudicar o acesso a 
edificações históricas locais, havendo necessidade de submissão do 
projeto ao órgão de patrimônio competente no caso de proximidade 
com bem dessa natureza; 
VI - subsidiar o trabalho social com diagnósticos que apresentem as 
principais necessidades a serem enfrentadas antes e após o período 
de construção das unidades habitacionais; 
VII - definição clara das fases do trabalho social em “pré e pós-mo- radia”, 
conforme os marcos temporais da intervenção de obras; 
VIII - desenvolvimento de atividades com a participação da comuni- 
dade local, de cunho informativo, pedagógico e de integração que possam 
conduzir à autonomia e à sustentabilidade socioambiental e financeira do 
empreendimento, bem como à participação cidadã; 
IX - integração constante de políticas públicas ao longo do trabalho 
social, tendo em vista a necessidade de articulação com as redes lo- 
cais para atendimento às demandas e encaminhamentos necessários; 
X - criação de comitê gestor interdisciplinar para operacionalização da 
integração descrita no inciso anterior, assim como para monitoramento 
dos compromissos assumidos pelos respectivos Municípios no ato de 
adesão ao Programa, no que diz respeito às políticas públicas com- 
plementares à habitação; 
XI - execução de gestão condominial, no caso de produção habita- cional 
verticalizada, e; 
XII - realização de pesquisa de avaliação pós-ocupação, em até 4 
(quatro) meses após o término do trabalho social. 

 

CAPÍTULO IV 
DA DIRETRIZ URBANÍSTICA 

 

Art. 10 - A diretriz urbanística deve orientar as ações do Programa 
Casa da Gente no sentido de definir condições mínimas aceitáveis pa- 
ra os parcelamentos de terrenos, implantação das unidades habitacio- 
nais, dimensionamento do arruamento interno, dos equipamentos de 
lazer, assim como para a localização ideal dos empreendimentos, sub- 
dividindo-se da seguinte forma: 

 

§ 1º - Do parcelamento do solo. 
 

I - no caso de novos parcelamentos, não havendo legislação muni- 
cipal específica, deverão ser adotadas as seguintes dimensões míni- mas 
e máximas: 
a) testada mínima de 9,00m; 
b) lote com área total mínima de 144,00 m2; 
c) quadra com dimensão máxima de 200m; 
d) máximo de 150 (cento e cinquenta) lotes; 
II - os empreendimentos verticais deverão ser compostos por, no mí- 
nimo, 32 unidades habitacionais e, no máximo, 250 unidades habita- 
cionais. 
III - nos casos que existirem legislação municipal específica, deverá 
ser adotado os critérios municipais. 

 

§ 2º - Do tratamento paisagístico. 
 

I - a arborização das vias é indispensável, sendo que todas as vias 
deverão conter arborização em pelo menos um dos lados; 
II - as árvores deverão ser plantadas, preferencialmente, ao longo das 
vias para sombreamento das calçadas ou das áreas de recreação e lazer, 
e; 
III - a arborização deverá ser executada de acordo com o seguinte 
parâmetro: 
a) espaçamento máximo de 15m e com altura mínima de 2m, calcu- 
lada na ordem de uma árvore para cada duas unidades habitacionais, nos 
casos de unidades unifamiliares; 
b) uma árvore para cada cinco unidades habitacionais, nos casos de 
edificações multifamiliares, e; 
c) poderão ser contabilizadas árvores existentes ou plantadas. 

 

§ 3º - Das áreas de lazer e de uso comum. 
 

I - cada empreendimento deverá conter equipamentos de uso comum, 
esportivos e de lazer, a serem implantados com recursos mínimos 
correspondentes a 2% (dois por cento) do valor obtido pela soma dos 
custos com edificação e infraestrutura; 
II - nos empreendimentos que adotarem unicamente a forma de con- 
domínio, o valor estabelecido no inciso anterior deverá custear os se- 
guintes equipamentos, internos aos condomínios: 
a) espaço coberto para uso comunitário e sala do síndico, com local 
para armazenamento de documentos, e; 
b) espaço descoberto para lazer e recreação infantil. 
III - os empreendimentos com mais de 100 unidades habitacionais de- 
verão ter, pelo menos, uma quadra poliesportiva e um playground, e; 
IV - nos empreendimentos produzidos a partir de novos loteamentos, pelo 
menos 50% (cinquenta por cento) da área destinada aos espa- ços 
livres deverão conformar uma única área, além de ter declividade 
compatível com a atividade de lazer ativo a ser nela desenvolvida. 

 

§ 4º - Da conectividade. 
 

I - o acesso aos empreendimentos não poderá ser feito diretamente 
por estradas ou vias expressas, e; 
II - a via de acesso aos empreendimentos deverá ser pavimentada, 
dotada de iluminação pública e permitir acesso a transporte público, assim 
como permitir a circulação segura de bicicletas por intermédio da 
criação de ciclovias, ciclofaixas ou, na impossibilidade de utilização 
desses elementos, pela adoção de sinalização vertical ou horizontal 
adequada. 

 

§ 5º - Da mobilidade e acessibilidade. 
 

I - nos empreendimentos as dimensões das vias deverão obedecer a 
legislação municipal; 
II - não havendo legislação municipal específica, serão exigidas as se- 
guintes dimensões mínimas; 
a) caixas de rolamento/leito carroçável (de meio-fio a meio-fio): 6,00m 
para via local; 12,00m para via coletora, e; as ruas sem saída de- verão 
ser terminadas em cul-de-sac. 
b) os passeios deverão ter largura mínima de 1,50m, tendo pelo me- 
nos 1,20 de faixa livre, inclusive para as vias exclusivamente de pe- 
destres. 
c) as faixas livres devem ser completamente desobstruídas e sem in- 

terferências, como vegetação, mobiliário urbano, equipamentos de in- 
fraestrutura urbana aflorados (postes, armários de equipamentos e ou- 
tros), orlas de árvores e jardineiras, bem como qualquer outro tipo de 
interferência ou obstáculo que reduza a largura da faixa livre. 
d) a interferência com rebaixamentos para acesso de veículos deverá ser 
tratada com previsão de rampas. 
e) eventuais obstáculos aéreos, como marquises, faixas e placas de 
identificação, toldos, luminosos, vegetação e outros, deverão estar lo- 
calizados a uma altura superior a 2,10m. 
III - o sistema viário do empreendimento deverá priorizar o uso por 
pedestres e garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida, conforme os termos da NBR 9050; 
IV - as áreas institucionais, comerciais ou de serviço, quando exis- tentes, 
deverão ser localizadas, preferencialmente, em via coletora ou arterial; 
V - deverá ser garantida a rota acessível a todas as áreas privadas 
de uso comum do empreendimento, nos termos da NBR 9050; 
VI - nos Municípios em que exista sistema de transporte público co- 
letivo, deverá existir ou ser previsto na Matriz de Responsabilidades, 
pelo menos, um itinerário que possibilite acesso ao empreendimento; 
VII - havendo a necessidade de implantação de equipamentos insti- 
tucionais, ou existindo a opção de implantação de comércio e/ou ser- 
viços públicos no interior dos empreendimentos, deverão ser obede- 
cidos os seguintes critérios: 
a) essas áreas do empreendimento deverão ser propostas de forma a 
induzir a criação de microcentralidades. 
b) a implantação dessas áreas poderá ocorrer em qualquer tipo de 
estrutura viária, desde que as situações configuradoras de polo ge- rador 
de tráfego ou condições de acesso restritivas atendam à legis- lação 
federal e local sobre a matéria. 
c) as áreas institucionais dos empreendimentos deverão ter dimensão, 
forma e topografia compatíveis com o porte dos equipamentos públi- 
cos comunitários. 
d) as áreas destinadas aos usos comerciais e de serviços, além de 
estarem em conformidade com a política municipal de uso e ocupação 
do solo, deverão ter dimensão e distribuição compatíveis com o porte 
do empreendimento e com a diversidade de atividades que esse porte 
e o seu entorno poderão demandar. 
e) o projeto do empreendimento poderá prever diferentes tipos de im- 
plantação e tipologias de edificação, como casas térreas, sobrados, casas 
sobrepostas e edifícios de apartamentos. 

 

§ 6º - Da infraestrutura e sustentabilidade. 
 

I - da adequação do sítio. 
a) terraplenagem: 
a.1) inclinação máxima de taludes: corte 1,0:1,0 (v:h) / aterro: 1,0:1,5 
(v:h). 
a.2) distância mínima de 1,50m entre as edificações e os pés/cristas 
de taludes com até 1,50m de altura e distância mínima de 3,0m para 
as demais situações, ou conforme previsto pelo Município, o que for- 
ma maior. 
a.3) altura máxima do talude: 4,50m. Para taludes superiores a 4,50m, 
prever berma com largura mínima de 1,0m e posicionamento à altura 
máxima de 1,50m, com solução de drenagem. É obrigatória a cons- trução 
de muros em situações em que a divisa entre os lotes se dê em 
desnível. 
a.4) nos casos em que não for possível atender as inclinações má- ximas 
e que seja constatada a situação de risco, será necessária a execução de 
obra de estabilização do talude. 
a.5) os taludes deverão possuir sistema de drenagem que deve com- 
preender o lançamento final em valas, córregos ou galerias. 
a.6) o talude deverá possuir cobertura vegetal, exceto de espécies co- mo 
mamão, fruta-pão, jambo, coco, banana, jaca e árvores de grande porte. 
II - Da drenagem. 
a) deverá ser apresentado projeto de drenagem com memorial de cál- 
culo e ART emitida por responsável técnico, considerando os parâ- metros 
do Manual de Drenagem Urbana Sustentável e Manejo de Águas 
Pluviais da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA. 
b) a solução de drenagem deverá ser baseada em estudo de vazão 
para avaliação da necessidade de execução com microdrenagem, 
composta por captação superficial e redes, mesmo que o licenciamen- 
to municipal exija apenas o escoamento artificial. 
c) os empreendimentos deverão manter a vazão de pré-desenvolvi- 
mento, por meio de soluções de drenagem pluvial que contemplem 
infiltração, retenção e/ou detenção, atendendo aos parâmetros do Ma- 
nual de Drenagem Urbana Sustentável e Manejo de Águas Pluviais da 
SNSA. 
III - Do abastecimento de água. 
a) os Municípios responsáveis por cada empreendimento deverão cer- 
tificar se os terrenos são abastecidos por rede de água. 
b) caso o terreno não seja abastecido por rede de água, o atendi- 
mento a essa demanda deverá ser comprovada perante o Estado do 
Rio de Janeiro. 
IV - Do esgotamento sanitário. 
a) o sistema de tratamento local poderá ser uma estação compacta 
ou sistema fossa séptica/filtro anaeróbio. 
b) para empreendimento, ou conjunto de empreendimentos contíguos, 
com menos de 500 (quinhentas) unidades habitacionais, admitir-se-á 
outro tipo de solução de esgotamento sanitário, desde que aprovada 
pela concessionária ou pelo Município e/ou por órgão ambiental licen- 
ciador. 
c) o empreendimento deverá estar distante, no mínimo. 
c.1) 15m de estação elevatória de esgoto. 
c.2) 250m de unidade de tratamento aberto. 
c.3) 10m de unidade de tratamento fechado, para empreendimento com 
menos de 100 (cem) unidades habitacionais. 
c.4) 20m de unidade de tratamento fechado, para empreendimentos 
entre 100 (cem) e 250 (duzentos e cinquenta) unidades habitacio- nais. 
c.5) 50m de unidade de tratamento fechado para os demais casos. 
V - Da coleta de resíduos sólidos. 
a) os empreendimentos deverão contar com área específica e comum 
aos moradores para o armazenamento temporário de resíduos sólidos, 
resíduos secos e rejeitos, além de armazenamento temporário, con- 
forme as especificações a seguir: 
a.1) armazenamento temporário: área coberta, em dimensões suficien- 
tes para abrigar todos os contêineres, com piso impermeável e com 
acesso em nível para os veículos de coleta da Prefeitura local. 
a.2) resíduos secos, destinados à coleta seletiva municipal: contêiner 
dimensionado para atender até 350 (trezentos e cinquenta) habitantes por 
metro cúbico; confeccionado em material metálico ou em polieti- leno 
de alta densidade - PEAD com rodízios e tampa articulada; pin- tura 
nas cores verde, azul, vermelha ou amarela, com o texto escrito nas 
laterais e tampa “RECICLÁVEIS”. 

 
§ 7º - Do fechamento. 

 

I - quando existente, o fechamento do conjunto deverá possuir, no mí- 
nimo, 50% (cinquenta por cento) de permeabilidade visual. 

 

§ 8º - Da medição individualizada da água e do gás canalizado. 

 

I - o consumo de água, preferencialmente, será medido por meio de 
sistema individualizado, instalado em conformidade com os padrões da 
concessionária local, se houver, com geração de conta individua- lizada, 
e; 
II - havendo gás canalizado, os medidores deverão ser individualiza- dos. 

 
§ 9 - Da iluminação das áreas condominiais internas e externas e da 
bomba d'água. 

 
I - nas áreas condominiais internas deverão ser instaladas lâmpadas 
fluorescentes com selo PROCEL ou ENCE nível A no PBE; 
II - a iluminação referida no inciso anterior deverá ser acionada au- 

tomaticamente através de minuteria, ou sensor de presença em am- 
bientes de permanência temporária; 
III - nas áreas condominiais externas as lâmpadas deverão ser acesas 
através de programação de controle por horário ou fotossensor, e; 
IV - a bomba d'água dos empreendimentos deverá possuir ENCE ní- 
vel A no PBE, quando houver. 

 

CAPÍTULO V 
DA DIRETRIZ ARQUITETÔNICA 

 

Art. 11 - A diretriz arquitetônica deve orientar as ações do Programa Casa 
da Gente no sentido de satisfazer condições mínimas de exi- gência 
voltadas ao atendimento dos conceitos de conforto e habita- bilidade 
dos empreendimentos, subdividindo-se da seguinte forma. 

 
I  - a área mínima de apartamento com 2 dormitórios, sala de estar, 
cozinha, banheiro, área de serviços e circulação não poderá ser in- 
ferior a 45,00m2 de área construída individual cujo pé-direito não po- derá 
ser inferior a 2,60m; 
II - a área mínima das casas, com o mesmo padrão definido no inciso 
anterior, não poderá ser inferior a 45,00m2, se a área de serviço for 
externa, ou 47,00m2, se a área de serviço for interna, cujo pé-direito 
não poderá ser inferior a 2,60m; 
III - o gabarito da edificação não poderá ultrapassar cinco pavimen- 
tos; 
IV - as dimensões dos ambientes serão determinadas pela largura mí- 
nima do cômodo (quando indicada), associada ao mobiliário mínimo a ser 
utilizado no cômodo, conforme os parâmetros abaixo: 
a) sala de estar: sofá com número de assentos igual ao número de 
dormitórios, e; largura mínima de 2,40m. 
b) dormitório principal: 1 cama de casal (1,40m x 1,90m); 1 mesa de 
cabeceira (0,50m x 0,50m); 1 guarda-roupa (1,60m x 0,50m), e; cir- 
culação mínima entre cama x armário = 0,50m. 
c) dormitório secundário: 2 camas de solteiro (0,80m x 1,90m); 1 me- 
sa de cabeceira (0,50m x 0,50m); 1 guarda-roupa (1,60m x 0,50m), e; 
circulação mínima entre cama x armário = 0,50m. 
d) cozinha: 1 pia (1,20m x 0,50m); 1 fogão (0,55m x 0,60m); 1 ge- 
ladeira (0,70m x 0,70m), e; largura mínima de 1,80m. 
e) banheiro: 1 lavatório; 1 bacia sanitária com caixa de descarga aco- 
plada; 1 box (0,80m x 0,80m), e; largura mínima de 1,50m. 
f) área de serviço: 1 tanque (0,52m x 0,53m); 1 máquina de lavar (0,60m 
x 0,65m), e; garantia de acesso frontal para tanque e máquina de lavar. 

 
Parágrafo Único - Nos casos dos passivos estaduais, poder-se-á ad- 
mitir unidade com área privativa menor que 45m². 

 

CAPÍTULO VI 
DA DIRETRIZ DE IMPLANTAÇÃO 

 

Art. 12 - Na implantação dos empreendimentos do Programa Casa da 
Gente deverão ser observados os seguintes parâmetros. 

 

I - o terreno a ser utilizado deve estar averbado no Registro Geral de 
Imóveis - RGI. 
II - o empreendimento deverá atender as legislações municipais (zo- 
neamento local), no que se refere ao uso do solo e aos parâmetros 
urbanísticos; 
III - o terreno deverá possuir infraestrutura básica, como vias de aces- so, 
circulação pavimentada, sistemas de drenagem pluvial, calçadas, redes 
de energia elétrica e iluminação pública, abastecimento de água potável, 
sistema de esgoto sanitário e coleta de lixo no entorno. 
IV - não havendo quaisquer dos serviços referidos no inciso anterior, 
esses deverão ser providenciados pela Prefeitura local e comprovados 
perante o Estado do Rio de Janeiro. 
V - identificação da necessidade de corte de árvores ou supressão de 
cobertura vegetal nos terrenos. 
VI - observância aos elementos naturais do terreno, como corpos d'água, 
topografia e massas arbóreas significativas, no sentido de pre- servá-los 
no empreendimento. 
VII - implantação do empreendimento em área urbana ou em zonas 
de expansão, sendo que neste último caso será obrigatório o aten- 
dimento a sistemas viários e transporte público para os novos mora- 
dores. 
VIII- os terrenos deverão ter área suficiente para atender a, no mí- 
nimo, 32 (trinta e duas) unidades habitacionais em edificações mul- 
tifamiliares. 
IX - nos empreendimentos horizontais, destinados a unidades unifa- 
miliares, o terreno deverá ter área suficiente para abrigar 20 (vinte) 
unidades. 
X  - serão atendidos os afastamentos frontal e de fundos, prismas de 
ventilação e iluminação, conforme a lei de uso e ocupação do solo, 
ou pelas legislações específicas de cada Município. 
XI - Do afastamento entre as edificações. 
a) para a tipologia multifamiliar. Distância mínima entre as edifica- ções. 
a.1) edificações de até 3 pavimentos, no mínimo de 4,50m. 
a.2) edificações de 4 a 5 pavimentos, no mínimo de 5,00m. 
b) para poços internos, como poços de ventilação, é vedada a pre- 
visão de janelas de salas ou dormitórios voltadas para o interior des- 
tas áreas. 

 

TÍTULO II 
DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS TERRENOS 

 

CAPÍTULO I 
DIRETRIZES GERAIS 

 

Art. 13 - As diretrizes do processo de análise da adesão de Muni- 
cípios fluminenses ao Programa Casa da Gente visam os seguintes 
propósitos: 

 
I - garantir à futura população moradora dos empreendimentos não 
somente o benefício da unidade habitacional e sua qualidade cons- trutiva 
e jurídica, mas o acesso/manutenção nos equipamentos públi- cos, 
comércio e serviços inerentes ao conceito de moradia, integrando as 
famílias à estrutura urbana dos Municípios; 
II - atender às diretrizes estruturantes do desenho urbano, às condi- ções 
de conectividade e permeabilidade, bem como à integração do 
empreendimento ao espaço da cidade de forma a resguardar, compor 
ou considerar os elementos que compõem a paisagem do local, e; 
III - minimizar os investimentos do Programa na execução de obras 
de infraestrutura (drenagem, redes de água e esgoto, iluminação pú- 
blica) ou na implantação de equipamentos sociais. 

 

CAPÍTULO II 
DOS REQUISITOS DE ADESÃO 

 

Art. 14 - Além de comprovar o preenchimento dos requisitos estabe- 
lecidos pelo art. 8º, do Decreto Estadual n.º 47.763, de 16 de setem- 
bro de 2021, os Municípios fluminenses que pretenderem aderir ao 
Programa Casa da Gente deverão apresentar/disponibilizar perante a 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras - SEINFRA terreno que 
possua as seguintes condições mínimas. 

 
I - existência de acesso, por via pública, ao terreno em que as uni- 
dades habitacionais serão construídas; 
II - localização do terreno em área urbana ou em zonas de expansão, 
sendo que neste último caso será obrigatório o atendimento com sis- 
temas viários e transporte público os novos moradores do empreen- 
dimento; 
III - ocupação prioritária de vazios urbanos inseridos em regiões com 
redes de infraestrutura implantadas de água, esgoto e energia elétrica, 
que possua rede de comércio básico, equipamentos públicos implan- 
tados e transporte urbano; 
IV - localização em áreas atendidas por creches, escolas de educação 
infantil e de ensino fundamental, equipamentos de assistência sociale 
atendimento básico de saúde; 
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V - ter área suficiente para atender, no mínimo, a 32 (trinta e duas) 
unidades habitacionais multifamiliares; 
VI - no caso de empreendimentos horizontais, destinados a unidades 

unifamiliares, o terreno deverá ter área suficiente para abrigar 20 (vin- te); 
 

Parágrafo Único - Cumpridas as condicionantes neste artigo combi- nado 
com art. 8 do Decreto Estadual nº 47.763, de 16 de setembro de 2021 
pelo município, será formalizado o Termo de Adesão ao Pro- grama 
(APÊNDICE I). 

 
Art. 15 - Os Municípios fluminenses que pretenderem aderir ao Pro- 
grama Casa da Gente deverão encaminhar a Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Obras - SEINFRA, por meio da Subsecretaria de Ha- 
bitação - SUBHAB, as seguintes informações e documentos, dividido 

em fases, da seguinte forma. 
 

I - Fase 1 
-Identificação da demanda pretendida; 
-comprovação da titularidade do terreno no qual as unidades habita- 

cionais serão construídas, por meio de certidão emitida pelo Registro 
Geral de Imóveis - RGI, Certidão de Posse; 
-informação sobre a existência de legislação municipal relativa ao imó- 

vel, plano diretor e certidão de viabilidade para uso habitacional uni- 
familiar e multifamiliar; 
-disponibilização da planta cadastral do imóvel, na qual conste indi- cação 
dos limites do terreno, área total, orientação norte-sul, rios ou córregos 

existentes, vias circundantes; 
-disponibilização da imagem de satélite do imóvel/terreno 

 

Os projetos que preencherem todos os requisitos da Fase 1 passam 
à fase de seleção.Após a aprovação, será requisitado o envio de do- 

cumentação complementar por parte do Município para o desenvolvi- 
mento da segunda fase de análise, quais sejam: 

 

II - Fase 2 
-comprovação da realização de levantamento topográfico com a res- 
pectiva ART do responsável técnico; 

 

-demonstração da realização de levantamento arbóreo com a respec- tiva 
ART do responsável técnico; 

 

-comprovação da realização de investigação geotécnica com a respec- 
tiva ART do responsável técnico 

 

-demonstração georreferenciada da localização, identificação e capa- 

cidade de atendimento dos equipamentos urbanos que atendem a lo- 
calidade; 

 

-Apresentação, justificativa, localização da demanda pretendida 
Após a aprovação na Fase 2, o Município deverá encaminhar as de- 

clarações de possibilidade de prestação de serviço, na forma abaixo. 
 

III - Fase 3 
-apresentação de declaração expressa sobre a possibilidade de abas- 
tecimento de água no imóvel, emitido pela respectiva concessionária 
ou por quem prestar esse serviço; 

 

-apresentação de declaração expressa sobre a possibilidade de esgo- 
tamento, emitido pela respectiva concessionária ou por quem prestar esse 
serviço; 

 

-apresentação de declaração expressa sobre a possibilidade de for- 

necimento de energia elétrica ao imóvel, emitido pela respectiva con- 
cessionária, e; 

 

-apresentação de declaração expressa sobre a possibilidade de coleta 
de lixo no imóvel emitido pelo próprio Município ou pelo delegatário 

legal ou contratual do serviço. 
 

CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE ANÁLISE DAS PRO- 

POSTAS 
 

Art. 16 - As propostas de terrenos apresentadas pelos Municípios flu- 
minenses que preencherem todos os requisitos e condições prelimi- nares 
exigidos pelos artigos 14 e 15 desta Resolução, serão incluídos na fase 
de seleção, na qual será realizada a escolha, de forma ob- jetiva e 
impessoal, até o limite dos recursos alocados ao Programa. 

 

§ 1º - A seleção dos terrenos partirá da análise de premissas urba- 
nísticas, ambientais e sociais, em consonância com a legislação mu- 
nicipal vigente, e adotará os seguintes parâmetros: 

 

I - comprovação da adequação fundiária urbana; 

II - comprovação da adequação ao arcabouço legal urbanístico do 
respectivo terreno; 
III - comprovação da adequação do arcabouço legal urbanístico do 
respectivo terreno; 

IV - comprovação da adequação do terreno ao arcabouço legal am- 
biental, nos termos Código Florestal (Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 
de 2012) e do Decreto Estadual nº 42.356/2010; 
V  - avaliação dos indicadores de dinamismo do entorno: distância do 

empreendimento às centralidades existentes, em específico, equipa- 
mentos educacionais e de saúde, agência dos correios ou lotérica, e 
ao transporte público; 

VI - existência prévia de infraestrutura urbana básica (vias de acesso, 
circulação pavimentada, sistemas de drenagem pluvial, calçadas, re- 
des de energia elétrica e iluminação pública, abastecimento de água 
potável, sistema de esgoto sanitário e coleta de lixo). 
VII - necessidade de corte de árvores ou supressão de cobertura ve- 

getal; 
VIII - existência de elementos naturais do terreno como corpos d'água, 
topografia e massas arbóreas significativas no sentido de pre- servá-los 

no empreendimento; 
IX - adequação da topografia ao empreendimento, necessitando de in- 
tervenções mínimas de corte e aterro para sua implantação; 
X  - indicação de aproveitamento do terreno, ou seja, de área passível 

de ocupação com edificações, respeitada as especificidades físico-re- 
gionais. 

 
§ 2º - A formalização da cooperação entre SEINFRA e os municípios 
ao Programa ficará condicionada à assinatura de Termo de Coope- ração 

Técnica (APÊNDICE II). 
 

TÍTULO III 
DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS 

 

Art. 17 - Neste título serão estabelecidos os critérios e os procedi- 
mentos para a seleção dos beneficiários do Programa Casa da Gente, 
na forma do art. 11, do Decreto Estadual nº 47.763, de 16 de se- tembro 

de 2021. 
 

CAPÍTULO I 
DOS BENEFICIÁRIOS 

 

Art. 18 - O programa Casa da Gente é destinado às famílias que possuam 

renda mensal total de até R$2.000,00 (dois mil)reais e que preencham 
pelo menos um dos seguintes requisitos: 
I - famílias residentes em áreas de risco (geológico ou de insalubri- 

dade atestado por órgão competente), ou que tenham perdido a mo- radia 
em decorrência de catástrofe natural; 
II - famílias oriundas de reassentamentos involuntários em áreas in- 
formais objeto de obras públicas; 

III- famílias a serem cadastradas no banco de dados de demandas 
habitacionais. 

CAPÍTULO II 
DA PRIORIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

 

Art. 19 - Para priorização dos beneficiários serão considerados os cri- 
térios de territorialidade ou de vulnerabilidade social, além dos seguin- tes 
requisitos: 
a) Núcleo familiar chefiado por mulheres; 
b) Núcleo familiar atendido pelo Programa Aluguel Social/Auxílio Ha- 
bitacional Temporário do Governo do Estado (ou do município aderen- te); 
c) Núcleo familiar objeto de ações civis públicas; 
d) Núcleo familiar em que haja pelo menos uma pessoa com defi- ciência, 
de acordo com o estatuto da pessoa com deficiência, Lei Fe- deral nº 
13.146/2015; 
e) Núcleo familiar em que haja pelo menos uma pessoa idosa, de acordo 
com o estatuto do idoso, Lei Federal nº 10.741/2003; 
f) Núcleo familiar que pelo menos uma pessoa resida ou trabalhe pró- 
ximos à região do empreendimento, de forma a evitar deslocamentos 
intraurbanos extensos. 

 

CAPÍTULO III 
DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS 

 

Art. 20 - O Estado do Rio de Janeiro e os Municípios que pretendem aderir 
ao Programa deverão ter cadastro próprio, atualizado, com os 
beneficiários que atendam os critérios de elegibilidade. 

 
§ 1º - Além do cadastro próprio, os beneficiários deverão estar ca- 
dastrados no Cadastro Único do Governo Federal - CadÚnico, antes 
de sua indicação à seleção. 

 
§ 2º - Os dados cadastrais dos beneficiários devem contemplar as in- 
formações necessárias à aplicação dos critérios de hierarquização, 
priorização e seleção, conforme disposto nesta Resolução. 

 

§ 3º - O cadastramento dos beneficiários deverá ser gratuito. 
 

§ 4º - O cadastro dos beneficiários, contendo a identificação dos ins- 
critos, deverá estar permanentemente disponível para consulta pela 
população, por meio físico e eletrônico, e caso não seja possível, so- 
mente na forma eletrônica, por intermédio dos sites oficiais dos Entes 
responsáveis pelo cadastramento. 

 

CAPÍTULO IV 
PROCESSO DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

 

Art. 21 - Os beneficiários serão selecionados de acordo com os re- 
quisitos de priorização definidos nesta Resolução. 

 

Art. 22 - Os beneficiários selecionados serão aqueles que se enqua- drem 
ao maior número de requisitos definidos nesta Resolução. 

 

Art. 23 - O número de beneficiários indicados deverá corresponder à 
quantidade de unidades habitacionais de cada empreendimento, 
acrescido de 15% (quinze por cento). 

 
Art. 24 - Deverá ser reservado mínimo de 5% (cinco porcento) das 
unidades habitacionais dos empreendimentos para atendimento a pes- 
soa idosa, conforme disposto no inciso I do art. 38 da Lei Federal nº 
10.741/2003, Estatuto do Idoso, e suas alterações. 

 
§ 1º - Caso a aplicação do percentual resulte em número fracionado, 
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

 
§ 2º - A condição de pessoa idosa será comprovada por intermédio 
de documento original de identidade com foto. 

 

§ 3 º - Os beneficiários pessoas idosas que não forem selecionadas 
para as unidades destinadas a esse grupo poderão participar do pro- 
cesso de seleção de beneficiários para as demais unidades do em- 
preendimento. 
Art. 25 - Para a seleção, os beneficiários deverão ser hierarquizados 
em ordem decrescente, conforme o atendimento ao maior número de 
critérios estabelecidos nesta Resolução. 

 
Art. 26 - Deverá ser reservado o correspondente ao percentual mí- 
nimo de 5% (cinco por cento) das unidades habitacionais do empre- 
endimento para pessoas com deficiência ou de famílias de que faça 
parte pessoas com deficiência, de acordo com o art. 2º da Lei Federal 
nº 13.146/2015, estatuto da pessoa com deficiência. 

 
§ 1º - A condição de pessoa com deficiência deverá ser comprovada 
por intermédio de laudo médico que comprove a deficiência alegada 
com o respectivo número da Classificação Internacional de Doenças 
(CID). 

 
§ 2º - Os beneficiários pessoas com deficiência que não forem se- 
lecionados para as unidades destinadas a esse grupo poderão par- ticipar 
do processo de seleção de beneficiários para as demais uni- dades do 
empreendimento, caso a deficiência permita residir em uma unidade não 
adaptada. 

 
Art. 27 - Descontadas as unidades destinadas aos beneficiários des- 
critos nos artigos 23 e 25, a seleção dos demais beneficiários deverá 
ser realizada de acordo com os requisitos de priorização descritos nesta 
Resolução. 

 

TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 28 - Deverá ser constituída Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação da Execução do Programa, no âmbito da Secretaria de Es- tado 
de Infraestrutura e Obras - SEINFRA, por meio de ato próprio publicado 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, para análise das 
propostas, formação dos processos de contratação e acompanha- mento 
das licitações no âmbito do Programa Casa da Gente, que se- rá 
composto por: 

 

a) Presidente; 
b) Gerente Executivo; 
c) Coordenador; 
d) Fiscalização. 

 

§ 1º - Serão atribuições do Presidente: 
 

a) executar e/ou participar da fase de concepção das propostas até a 
respectiva publicação do contrato de obras; 
b) adotar todas as medidas necessárias para a boa execução da co- 
operação técnicae alertar seus superiores e a Superintendência de Li- 
citações e Contratos - SUPLIC da SEINFRA, em tempo hábil, para as 
devidas providências, se necessário; 
c) responder, sempre que necessário, às diligências dos órgãos de 
controle interno e externo e da SUPLIC da SEINFRA; 

 

§ 2º - Serão atribuições específicas do Gerente Executivo: 
a) avaliar o desempenho dos empreendimentos em conformidade com 
a descrição do objeto da cooperação técnica; 
b) acompanhar a fase de execução, adotando ações para que a exe- 
cução física e financeira do contrato de obras ocorra adequadamen- 
te; 
c) elaborar Relatório de Acompanhamento e Avaliação da Execução 
física do empreendimento, indispensável para análise de requerimen- 
tos de prorrogações e demais alterações nos contratos de obras. 

 

§ 3º - Serão atribuições específicas do Coordenador: 
 

a) gerenciar o encaminhamento de todas as fasesdo programa até 
aceitação definitiva da obra; 

b) elaborar Relatório acerca da regularidade da cooperação e apro- 
vação da obra, indispensável para análise de requerimentos de pror- 
rogações e demais alterações nos contratos. 

 

§ 4º - Serão atribuições específicas da Fiscalização: 
 

a) acompanhar e fiscalizar a fiel execução do contrato; 
b) elaborar relatório de acompanhamento conforme cronograma físi- co. 
c) seguir as disposições do Decreto Estadual n° 45.600, de 16 de março 
de 2016, que regulamenta a gestão e fiscalização das contra- tações. 

 
§ 5º - O descumprimento dos deveres estipulados neste artigo sujei- 
tará a Comissão do Programa “CASA da GENTE” às sanções disci- 
plinares previstas em lei. 

 
APÊNDICE I 

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 ESTA- 
DO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA, E O MUNICÍPIO 
DE /RJ OBJETIVANDO A 
PARTICIPAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIO- 
NAIS 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   , inscrito no 
CPF/MF sob o nº , doravante denominado ESTADO, e  o 
MUNICÍPIO DE  , neste ato re- 
presentado 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 aten- 
dimento 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 “CA- 
SA 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 GEN- 
TE”. 

 

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 De- 
creto Estadual nº 47.763, de 16 de setembro de 2021; 
b) apresentar a documentação necessária para a seleção de terre- no(s), 
em conformidade com o capítulo II da Resolução SEINFRA n° 127; 
c) manter atualizado cadastro habitacional municipal, contendo as in- 
formações necessárias à aplicação dos critérios de seleção dos be- 
neficiários; 
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, licen- 
ças e de outras medidas inerentes à aprovação dos projetos dos em- 
preendimentos 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 im- 
plantadas 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 
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 recur- 
sos financeiros do ESTADO para o MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES 
O presente TERMO DE ADESÃO poderá ser modificado em quais- quer 
de suas cláusulas, exceto quanto ao objeto ou finalidade, me- diante 
lavratura de termo aditivo e desde que a partir de prévia ma- nifestação 
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 rescin- 
dido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legis- 
lação 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 parcei- 
ros 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 par- 
ticipação do MUNICÍPIO no Programa “CASA DA GENTE”. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
A publicação do presente instrumento de Termo de Adesão será pro- 
videnciada pelo ESTADO, POR INTERMÉDIO da Secretaria de Esta- 
do de Infraestrutura e Obras - SEINFRA, em extrato, no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro, no prazo estipulado pelo art. 61, pa- 
rágrafo 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 orien- 
tação social, sendo vedado aos parceiros utilizar-se de nomes, sím- bolos 
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos. 
II - Os atos de divulgação ou publicidade deverão assegurar a divul- 
gação exclusiva do Programa “CASA DA GENTE”, sendo vedado o 
uso ou associação a outros programas, ações ou marcas de qualquer 
natureza. 
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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 ex- 
pressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem de pleno acordo, os parceiros firmam o presente ins- 
trumento, em duas vias de igual forma e teor. 

 

Rio de Janeiro, de de 20xx 

 

ESTADO MUNICÍPIO 

 
Testemunhas: 

 
 

b) Providenciar, junto à prestadora do serviço de fornecimento de 
energia elétrica, a ligação da rede pública de eletricidade do empre- 
endimento habitacional; 
c) Garantir a operação e manutenção de equipamentos e redes im- 
plantadas no(s) empreendimento(s); 
d) Comprovar o atendimento dos serviços públicos (educação, saúde, 
transporte e coleta de lixo); 
e) Garantir a acessibilidade ao empreendimento e superação das bar- 
reiras físicas que impossibilitem ou restrinjam o acesso ao terreno 
(pavimentação, curso d'água, talude, ferrovias, rodovias); 
f) Designar responsável técnico para responder pela parte da execu- 
ção do trabalho social no que concerne à responsabilidade do mu- nicípio. 
g) Elaborar plano de ação contemplando os períodos pré e pós mo- radia, 
com o objetivo de incluir e monitorar a permanência das famí- lias na 
rede sócio-assistencial; 

pete dirimir dúvidas que surgirem na execução deste TERMO e rea- 
lizar reuniões de entrega e alinhamento. 

 

§ 3° - Os gestores deste TERMO anotarão em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando 
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observa- 
dos. 

 

§ 4° - O acompanhamento pelos respectivos gestores não exclui e nem 
reduz a responsabilidade dos partícipes entre si e perante ter- ceiros 

 

CLÁUSULA DÉCIMA -DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente TERMO é de xx(xxxxxxxxxx) meses, 
contados a partir da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro. 

Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 

 

APÊNDICE II 

PROGRAMA CASA DA GENTE 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº /20XX 

h) Criar grupo de trabalho interdisciplinar para operacionalização das 
ações relativas ao plano de ação para execução ao longo do trabalho 
social; 
i) Acompanhar/participar das etapas do trabalho social a ser desen- 
volvido pelo Governo do Estado; 
j) Incluir e acompanhar os beneficiários nos equipamentos e serviços 
públicos das diversas políticas públicas, tendo em vista a necessidade 
de articulação com as redes locais no âmbito municipal. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA SEINFRA 

 
§ 1° - O prazo de vigência do presente TERMO deve ser suficiente 

para abranger o término da execução do objeto e o respectivo acei- 
te. 

 
§ 2° - O prazo de vigência deste TERMO poderá ser prorrogado por iguais 

e sucessivos períodos, mediante pedido acompanhado de jus- tificativa 
circunstanciada, observado o disposto no artigo 57, caput, da Lei n° 
8.666/1993, cabendo, neste caso, a revisão do Plano de Tra- 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº      /20XX - QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉ- DIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - 
SEINFRA, E O MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXXXXXX, VI- SANDO 
ÀPRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO ÂMBI- TODO 
PROGRAMA “CASA DA GENTE”. 

 

PARTÍCIPES: 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, doravante designada 
SEINFRA, com sede no Campo de São Cristóvão, n° 138 - 5° andar - São 
Cristóvão- Rio de Janeiro - RJ, neste ato representado pelo Se- cretário 
de Estado, , portador da 
cédula de identidade nº xxxxxxxxxx, expedida pelo xxxxxxxxxx, inscrito no 
CPF sob nº xxxxxxxxxx. 

 
MUNICÍPIO DE , doravante designado MUNICÍ- 
PIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede na 
  , neste ato representado 
pelo seu Prefeito, Sr.  , portador da cédula 
de identidade nº xxxxxxxxxxx, expedida pelo xxxxxxxx, inscrito no CPF 
sob nº xxxxxxxxxx.Os partícipes acima identificados ajustam e, por este 
instrumento, celebram o presente TERMO DE COOPERA- ÇÃO 
TÉCNICA, que se regerá pelas normas contidas na Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, em especial o seu art. 116, e pe- las 
demais disposições legais aplicáveis, assim como pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS METAS 
Este instrumento de ajuste tem por objeto a cooperação técnica entre 
os partícipes acima identificados visando à redução do déficit habita- 
cional do Município de , através da produção de 
unidades habitacionais no âmbito do Programa “Casa da Gente”. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS FORMAS DE COOPERAÇÃO 
A cooperação técnica ora firmada ocorrerá de acordo com o PLANO 
DE TRABALHO e MATRIZ DE RESPONSABILIDADES devidamente 
aprovados, que seguem anexos a este TERMO, independentemente 
de transcrição, e compreenderão as obrigações descritas em suas 
cláusulas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DOS PARTÍ- 
CIPES 
São obrigações gerais do MUNICÍPIO e da SEINFRA: 
I-Cooperação entre si, nas suas respectivas áreas de atuação, para 
criar as condições necessárias ao fiel cumprimento deste TERMO, tro- 
cando informações de maneira eficiente, utilizando os meios de co- 
municação disponíveis; 
II-Informarem-se pelos meios oficiais sobre quaisquer alterações que 
tomarem ciência e que possam interferir na execução do objeto deste 
TERMO; 
III- Assegurar recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento 
de suas obrigações ajustadas neste TERMO; 
IV- Praticar outras atribuições compatíveis com o objeto deste TERMO, 
bem como as que forem exigidas pelas normas e legislação aplicá- 
vel. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOMUNICÍPIO 
Compete ao MUNICÍPIO, sem prejuízo das obrigações exigidas pela 
legislação aplicável: 
a) Providenciara operacionalização das redes de abastecimento d'água 
e de coleta de esgoto sanitário do empreendimento habitacio- nal junto 
aos prestadores destes serviços; 

Compete à SEINFRA, sem prejuízo das obrigações exigidas pela le- 
gislação aplicável: 
a) Avaliar o cumprimento dos objetivos e metas definidos no Plano de 
Trabalho e na Matriz de Responsabilidades; 
b) Instaurar processo licitatório para celebração de contrato para exe- 
cução de obras relacionadas ao objeto do presente Termo; 
c) Monitorar, supervisionar, avaliar e fiscalizar todos os serviços objeto 
desta COOPERAÇÃO TÉCNICA, realizando vistorias, sempre que jul- gar 
conveniente, com vistas ao fiel cumprimento do Plano de Trabalho e 
Matriz de Responsabilidades; 
d) Gerir a execução do trabalho social nas diferentes esferas de atua- ção 
seja no escopo estabelecido para execução municipal, seja no es- copo a 
ser realizados com os recursos previstos no Artigo17, do De- creto 
Estadual n.º 47.763 de 16 de setembro de 2021; 
e) Oferecer, dentro de suas atribuições institucionais, todos os meios 
necessários para viabilizar o objeto do presente termo. 

 

CLÁUSULA SEXTA-DOS DIREITOS AUTORAIS 
Os partícipes responsabilizam-se pela observância da propriedade in- 
telectual e dos direitos autorais dos conteúdos disponibilizados em 
qualquer material de divulgação técnica ou institucional utilizado nas 
ações previstas neste TERMO, devendo ser informados o crédito da 
autoria e o respectivo instrumento de cooperação técnica que deu am- 
paro à utilização. 

 

Parágrafo Único - A cessão, transferência e divulgação, total ou par- cial, 
dos trabalhos realizados por meio deste TERMO somente serão 
permitidas mediante anuência prévia, expressa e formal dos partíci- pes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA-DA EXECUÇÃO 
As atividades deste TERMO serão executadas conforme suas cláusu- 
las pelos partícipes, que responderão pelas consequências de inexe- 
cução total ou parcial. 

 

Parágrafo Único - As obrigações dos partícipes, desde que material- 
mente e formalmente viáveis, poderão ser delegadas entre si por co- mum 
acordo. 

 

CLÁUSULA OITAVA-DO DISPÊNDIO FINANCEIRO 
Na execução deste TERMO não haverá repasse de recursos finan- ceiros 
entre os partícipes. As despesas para cumprimento das obri- gações 
constantes neste TERMO, tais como: pessoal, deslocamentos, 
comunicação entre os órgãos e outras que se fizerem necessárias, 
correrão por conta das dotações específicas nos orçamentos dos par- 
tícipes. 

 

Parágrafo Único - Os serviços deste TERMO serão prestados em re- 
gime de cooperação mútua, não cabendo aos partícipes quaisquer re- 
munerações. 

 

CLÁUSULA NONA-DO ACOMPANHAMENTO 
Após a publicação do presente TERMO em Diário Oficial, cada par- 
tícipe indicará um servidor como gestor e seu eventual suplente para 
acompanhar a execução do ajuste mediante publicação nos respec- 
tivos Diários Oficiais. 

 

§ 1° - O MUNICÍPIO e a SEINFRA informar-se-ão mutuamente sobre 
as indicações de seus gestores e respectivos suplentes, bem como sobre 
eventuais substituições, por meio de ofício, contendo cópia das 
indicações e substituições em Diário Oficial. 

 

§ 2° - Aos gestores indicados como gestor e eventual suplente com- 

balho e da Matriz de Responsabilidades. 
 

§ 3° - A inobservância por quaisquer dos partícipes dos prazos es- 
tabelecidos no Plano de Trabalho e na Matriz de Responsabilidades 
anexos a este TERMO implicará a sua rescisão imediata e automá- 
tica, salvo quando já iniciadas, por meio formal, as tratativas de re- 

visão dos prazos do Plano de Trabalho e da Matriz de Responsabi- 
lidades. 

 
§ 4° - No caso de inobservância dos prazos estabelecidos no plano 
de trabalho e na matriz de responsabilidades anexos a este TERMO, 
é facultado ao partícipe que não houver lhe dado causa recusar ou aceitar 
a sua revisão 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO 
Este TERMO, seu respectivo PLANO DE TRABALHO e MATRIZ DE 

RESPONSABILIDADE somente poderão ser alterados,em qualquer de 
suas cláusulas, disposições e atividades, mediante TERMO ADITIVO, por 
comum acordo entre os partícipes, sendo vedada a alteração de seu 
objeto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DA RESCISÃO 
A rescisão deste TERMO, ressalvadas as condições estabelecidas no 

PARÁGRAFO PRIMEIRO da CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHA- 
MENTO, poderá ocorrer por iniciativa dos titulares das respectivas pastas, 
mediante notificação prévia, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, 

imputando-se aos partícipes as responsabilidades pelas respec- tivas 
obrigações. 

 
§ 1° - Constitui motivo de rescisão deste TERMO o inadimplemento 

de quaisquer de suas cláusulas, o descumprimento de legislação vi- gente 
ou a superveniência de fato que o torne materialmente ou for- malmente 
inexequível, tal como, a constatação de inviabilidade técni- ca, 
econômica ou legal. 

 
§ 2° - A eventual rescisão deste TERMO paralisará imediatamente 
qualquer atividade que esteja sendo desenvolvida, e o processo re- 

ferente ao presente instrumento será dado como concluído. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
A publicação do presente TERMO será providenciada pela SEINFRA 

no respectivo Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro até o quinto 
dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, devendo ocorrer 
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, em conformidade com o que 
estabelece o Parágrafo Único do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ENTREGA 
A entrega final do objeto ocorrerá conforme o PLANO DE TRABALHO 

e MATRIZ DE RESPONSABILIDADES anexas a este TERMO, me- diante 
publicação do edital de contratação da obra, e continuará com sua 
vigência até o término da execução do objeto e o respectivo acei- te. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
As questões decorrentes da execução deste instrumento que não pu- 
derem ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas 

na Justiça Estadual- TJ/RJ, Foro da Comarca da Capital do Estado 
do Rio de Janeiro, excluindo-se qualquer outro. 

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA em 02 (duas) vias de igual teor. 

 
Rio de Janeiro, de de 20XX. 

 

 
 

TESTEMUNHAS: 

 

 
ANEXO I - PLANO DE TRABALHO 

Termo de Cooperação Técnica n°   /2021 

1 - DADOS CADASTRAIS 

Convenente CNPJ 

Endereço 

Município U.F. C.E.P. DDD/Telefone 

Nome do Responsável C.P.F. 

C.I./Órgão Expedidor Cargo Função 

Endereço C.E.P. 

 
2 - OUTROS PARTÍCIPES 

Convenente CNPJ 

Endereço C.E.P. 

 
3 - DESCRIÇÃO 

Objeto: 
Produção de unidades no âmbito do Programa “Casa da Gente”. 

Período total de execução (meses) 

Início Término 

Justificativa:   

 
 

4 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Meta Localização Endereço Coordenadas Unidades 

 
Prefeito Municipal do 

Município de x 

Secretário de Estado de 
Infraestrutura e Obras 

Nome: 
CPF: 
ID Funcional: 

Nome: 
CPF: 
ID Funcional: 
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ANO XLVII - N 211 - PARTE I 

TERÇA-FEIRA - 9 DE NOVEMBRO DE 2021 DiÁRiO 
DO E£T DO  DO 

OFiCi l 
RiO DE J NEiRO 

PODER EXECUTIVO 

 

 

1     

2     

3     

 
 

5 - CRONOGRAMA FÍSICO 

Meta 1º Mês 2º Mês 3° Mês 4° Mês 5º Mês 6º Mês Total 

1 %       0% 

2 %       0% 

3 %       0% 

 
6 - TERMO DE COMPROMISSO 

 
 

 
7 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE 

 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° /20XX 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

Implementação das ações relativas aos equipamentos de educação, saúde, assistência social, transporte, infraestrutura e demais serviços para atendimento da demanda gerada pelo empreendimento. 

 
Item Demanda/ Medidas Responsável Fontes de recursos e forma de implementação Prazo de execução 

(Início e Fim) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 
Rio de Janeiro, de de 2021. 

Disponibilização de planta(s) cadastral(is) do imóvel, na qual conste 
indicação dos limites do terreno, área total, orientação norte-sul, rios 
ou córregos existentes, vias circundantes, caso exista; 
Disponibilização da imagem de satélite do imóvel; 

Abaixo-assinado preenchido e assinado por no mínimo 20% (vinte 

fulcro no artigo 4º, do Manual do Sindicante, aprovado pelo Decreto 
Estadual nº 7.526/84; e 

 

CONSIDERANDO: 

Secretário de Estado de 

Infraestrutura e Obras 

 
 
 

 
ANEXO II 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeito Municipal do 
Município de xxxxxxxxx 

por cento) dos moradores residentes; 

CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE ANÁLISE DAS PRO- 

POSTAS 
 Art. 5° - As propostas de reforma/requalificação apresentadas pelos 

- os preceitos norteadores do Processo Administrativo, estabelecidos 
no artigo 2º da Lei Estadual nº 5427/2009, que estabelece, dentre ou- tros, 
os princípios da transparência, moralidade, segurança jurídica, 
publicidade, proteção da confiança legítima e interesse público; e 

- o constante   nos   autos   do   Processo   Administrativo   nº   SEI- 

REGULAMENTO DE REFORMAS DE CONJUNTOS HABITACIO- 
NAIS DO PROGRAMA CASA DA GENTE 

 

TÍTULO I 
DAS DIRETRIZES GERAIS DAS REFORMAS DE CONJUNTOS HA- 

BITACIONAIS 

 

CAPÍTULO I 
DIRETRIZES GERAIS 

 
Art. 1º - As diretrizes do processo de análise para reformas dos Con- 
juntos/Condomínios Habitacionais no âmbito do Programa Casa da Gente 
visam os seguintes propósitos: 

 
I - restabelecer as condições de salubridade, agitabilidade, higiene e 
segurança à população residente nos empreendimentos; 
II - melhorar a ambiência urbana e paisagística, estimulando a boa 
convivência entre os moradores através da reforma e requalificação de 
espaços subutilizados; 
III - propiciar e adequar os espaços às normas de acessibilidade para 
idosos e pessoas com deficiência; 
IV - reduzir os custos do Programa por intermédio de ações socioe- 
ducativas para conscientização dos moradores, principalmente sob as 
temáticas da educação ambiental e patrimonial. 

 

CAPÍTULO II 
DOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE 

 

Art. 2º - Neste título serão estabelecidos os critérios e os procedi- mentos 
para a seleção dos Conjuntos/Condomínios Habitacionais no âmbito do 
Programa Casa da Gente, na forma do §2°, do art. 1°, do Decreto 
Estadual n.º 47.763, de 16 de setembro de 2021. 

 
Art. 3º Os Conjuntos/Condomínios Habitacionais que pretenderem re- 
ceber reformas/requalificações, no âmbito do Programa Casa da Gen- 
te, deverão comprovar perante a Secretaria de Estado de Infraestru- 
tura e Obras - SEINFRA as seguintes condições mínimas, cumulati- 
vas. 

 
I - ser empreendimento destinado à habitação de interesse social 
construído e entregue há, no mínimo, 10 (dez) anos pelo poder pú- 
blico; 
II - apresentar estado de degradação por falta de conservação/manu- 
tenção em decorrência de patologias: 
a) Estruturas; 
b) Revestimentos em áreas comuns e fachadas (emboço, pastilhas ou 
similares); 
c) armazenamento de água (cisternas, caixas d'águas ou similares); 
d) Coberturas (telhas, calhas, rufos e cumieiras); 
e) Instalações gerais de uso comum; 
f) áreas de convivência e de uso comum; 

 

III - ter sido atendido por política de habitação de interesse social; 
IV - possuir população residente de baixa renda; 

 

Parágrafo Único. Cumpridas as condicionantes deste artigo, o con- 
junto/condomínio será elegível para fins de reforma/requalificação no 
âmbito do Programa. 

 
Art. 4º Os Conjuntos/ Condomínios Habitacionais que pretenderem aderir 
ao Programa Casa da Gente deverão encaminhar a Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e Obras - SEINFRA, por meio da Sub- 
secretaria de Habitação - SUBHAB, as seguintes informações e do- 
cumentos, da seguinte forma. 

 

Identificação da demanda pretendida; 
Comprovação da titularidade, por meio de certidão emitida pelo Re- 

gistro Geral de Imóveis - RGI, Certidão de Posse ou documento si- 
milar; 
Ato de constituição de condomínio; 

Conjuntos/Condomínios Habitacionais que preencherem todos os re- 
quisitos e condições preliminares exigidos pelos artigos 2°, 3º e 4º desta 
Resolução, serão incluídas na fase de seleção, na qual será realizada a 
escolha, de forma objetiva e impessoal, até o limite dos recursos alocados 
ao Programa. 

 
§ 1º - A seleção dos Conjuntos/Condomínios Habitacionais partirá da 
análise de premissas urbanísticas, ambientais e sociais, em consonân- 
cia com a legislação vigente, e adotará os seguintes parâmetros: 

 
I - comprovação de atendimento da política de habitação de interesse 
social; 
II - comprovação de estado de degradação avançado; 
III - identificação do perfil socioeconômico das famílias residentes que 
corresponda à baixa renda, e consequente hipossuficiência para exe- 
cutar as reformas necessárias; 
IV - maior aproveitamento do espaço e edificações existentes; 
V - necessidade de corte de árvores ou supressão de cobertura ve- getal. 

 
§ 2º - As comprovações dos itens do parágrafo anterior serão rea- lizadas 
por meio de vistorias no local, com a emissão de laudos das diversas 
disciplinas de engenharia e arquitetura, além de levantamen- to 
socioeconômico por meio de abordagem social junto aos morado- res. 

 
§ 3º- A emissão dos relatórios previstos no parágrafo anterior impli- 
cará na elaboração de estudo preliminar que avaliará a viabilidade de 
reforma/requalificação do Conjunto/Condomínio Habitacional. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS INTERVENÇÕES PREVISTAS 

 
Art. 6° - As propostas que preencherem todos os requisitos e con- 
dições exigidos no artigo 5° desta Resolução poderá receber interven- 
ções nas seguintes áreas: 

 

Áreas comuns e de convivência; 
Paredes externas (fachadas) e internas (corredores e escadas); 

Cobertura (Substituição de telhas, calhas, beirais e rufos); 
Impermeabilização da laje e elementos de armazenamento de água 
(cisternas e caixas d'águas); 
Recuperação de cisterna, se apresentar rachaduras e/ou abatimento; 
Porta e/ou portão só da portaria; 
Iluminação elétrica das áreas comuns; 
Reforma do PC de luz; 
Reforma de parquinho, salão de festas e/ou quadra; 
Recuperação de pavimentos das áreas externas dentro do conjunto. 

 
Parágrafo Único. - O descumprimento dos itens previstos neste artigo 
sujeitará o executor dos serviços no âmbito do Programa “CASA da 
GENTE” às sanções previstas em lei. 

 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 7° - As diretrizes e normas desta Resolução aplicam-se à Se- cretaria 
de Estado de Infraestrutura e Obras - SEINFRA e às suas respectivas 
entidades vinculadas. 

Id: 2352088 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

ATO DO SECRETÁRIO 

PORTARIA SEINFRA Nº 129 DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 
 

INSTAURA SINDICÂNCIA E DESIGNA A RES- 
PECTIVA COMISSÃO, A FIM DE QUE SEJAM 
APURADOS OS FATOS CONSTANTES DA DE- 
NÚNCIA NUP: 02291.2021.000038-40, REALI- 
ZADA ATRAVÉS DO PORTAL FALA.BR. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, no 
uso das atribuições e competências que lhe foram conferidas, e com 

170026/002922/2021; 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Instaurar procedimento de sindicância, a fim de que sejam 
apurados os fatos constantes da Denúncia NUP: 02291.2021.000038- 40, 
realizada através do portal fala.BR. 

 
Art. 2º - Designar a Comissão de Sindicância que será formada pelos 
servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, 
realizar, a partir da publicação desta Portaria, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a instrução do procedimento de sindicância nos termos do De- creto 
Estadual nº 7.526/84: 

 
Eli Dias Soares - Id. Funcional: 5117470-7 - Presidente; 
Eduardo Santa Rita Pereira - Id. Funcional: 617438-8; e 
Albino Pires de Andrade Filho - Id. Funcional: 0300707-7. 

 
Art. 3º - Os resultados dos trabalhos da Comissão de Sindicância, 
materializados sob a forma de relatório, serão encaminhados ao Ga- 
binete do Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras. 

 
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021 

MAX RODRIGUES LEMOS 
Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras 

Id: 2352086 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

ATO DA SUBSECRETÁRIA-EXECUTIVA 

PORTARIA SEINFRA Nº 147 DE 29 DE OUTUBRO DE 2021 
 

INSTITUI COMISSÃO DE GESTÃO E FISCALI- 
ZAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2021, CELE- 
BRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO 
DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, COMO 
CONTRATANTE, E A EMPRESA COMPASS - 
BUILD CONTROL LTDA, COMO CONTRATA- 
DA. 

 
A SUBSCRETÁRIA-EXECUTIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E OBRAS, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela Resolução SEINFRA nº 126, de 21 de outubro de 2021, 
com fulcro no art. 1º, inciso XII, a qual dispõe sobre a dele- gação 
de competência para a prática como Ordenador de Despesas, de atos 
de gestão orçamentária, financeira, contratual e licitatória, e da outras 
providências, 

 

CONSIDERANDO: 
 

- que a Administração Pública tem o poder-dever de planejar, geren- ciar, 
acompanhar e fiscalizar a atuação da contratada, de modo a ga- rantir o 
adimplemento do objeto contratado, bem como detectar, an- 
tecipadamente, práticas em desconformidades ou defeituosas, inerente 
ao Processo Administrativo nº SEI-E-17/001/100816; 

 
- a necessidade de padronização dos procedimentos atinentes à ges- 
tão e fiscalização dos contratos administrativos; 

 
- a importância de propiciar aos agentes públicos, de forma sinteti- zada 
e objetiva, orientações de caráter preventivo; 

 
- O disposto nos arts. 67, 73 e 74 da Lei Federal nº 8666, de 21 de 
junho 1993, e no art. 239 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro 
de 1979; 

 

- O contido no Processo Administrativo nº SEI-E-17/001/100816; 

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE PLANO EXPRESSAM A VERDADE E ASSUMO O COMPROMISSO DE COOPERAR COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEIN- 
FRA EM AÇÕES DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE , NO ÂMBITO DO PROGRAMA CASA DA GENTE, EXCLUSIVAMENTE NAS 
METAS APRESENTADAS NESTE PLANO E APROVADAS PELA SEINFRA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, LEI ESTADUAL Nº 4.320/1964 E DEMAIS 

LEGISLAÇÕES PERTINENTES, BEM COMO DEMAIS ORIENTAÇÕES PUBLICADAS PELA SEINFRA. 

DA MESMA FORMA, DECLARO ESTAR CIENTE DA OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR O REGULAR COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES PACTUADAS NA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ATRAVÉS DE 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS SOLICITADOS PELA SEINFRAJ, CONFORME AS ORIENTAÇÕES, PRAZOS E MODELOS DE DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS. 

Pede deferimento 

Local e Data 

 

 
Nome do Prefeito 

Prefeito 

CPF do Prefeito 

Aprovo 

Local e Data 

 

 
Max Rodrigues Lemos 

Secretário de Estado de Infraestrutura e ObrasInfraestrutura e Obras 

xxx.xxx.xxx-xx 
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