
  

 
 
 
 
 
 
 

MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAASS  CCIIDDAADDEESS  
 
 
 

SSIISSTTEEMMÁÁTTIICCAA  22000077  
  
  
  

Manual para Apresentação de Propostas 
 
  
  
 
 
Programa 
1128 – URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE 

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS  
 
 
Ação 
0584 – Apoio à Regularização Fundiária Sustentável de 

Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado) 
 
 
 
 
 
 

  



  

MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Ministro de Estado: 

MARCIO FORTES DE ALMEIDA 

Chefe de Gabinete: 

MARIÉDEN MARTINS TOSTA 

Secretário-Executivo: 

RODRIGO JOSE PEREIRA-LEITE FIGUEIREDO 

Secretária Nacional de Habitação: 

INÊS MAGALHÃES 

Secretário Nacional de Saneamento Ambiental: 

LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI 

Secretário Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana: 

LUIZ CARLOS BUENO DE LIMA 
Secretária Nacional de Programas Urbanos – Substituto: 

BENNY SCHASBERG 



  

SUMÁRIO 

PARTE I – PROGRAMA – URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE 
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS  

1 APRESENTAÇÃO 

PARTE II - AÇÃO DE APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL 
 
2 FINALIDADE 

3 DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO 

4 MODALIDADES E COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO 

5        ORIGEM DOS RECURSOS 

6  QUEM PODE PLEITEAR OS RECURSOS 

7 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS 

8 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ENTIDADES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS 

9 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA DEFENSORIAS PÚBLICAS DA UNIÃO, 

ESTADOS, DF E TERRITÓRIOS 

10 PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO 

11 CONTATOS EM CASO DE DÚVIDAS 

 



  

PARTE I – PROGRAMA – URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 
 
1 – APRESENTAÇÃO 
1.1. Este manual tem como objetivo apresentar à administração pública estadual, do Distrito 
Federal e municipal, direta e indireta, a entidades civis sem fins lucrativos e a defensorias 
públicas da União, Estados, DF e Territórios os fundamentos técnicos da ação de Apoio à 
Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas 
classificada sob o número 15.452.1128.0584 do PROGRAMA URBANIZAÇÃO, 
REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, acrescidos das 
orientações necessárias à apresentação de propostas. 

1.2. É imprescindível a consulta ao Manual de Instruções para Contratação e Execução, 
comum a todos os programas do Ministério das Cidades que operam com descentralização 
de recursos provenientes do Orçamento Geral da União. 

 

PARTE II - AÇÃO DE APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL 
 
2. FINALIDADE 
2.1 A Ação de Apoio à Regularização Fundiária Sustentável de Assentamentos 
Informais em Áreas Urbanas, classificada sob o nº 15.452.1128.0584, tem como objetivo 
geral apoiar estados, municípios, o DF, entidades civis sem fins lucrativos envolvidas na 
temática da regularização fundiária e Defensorias Públicas da União, Estados, Distrito Federal 
e Territórios, a implementar ações de regularização fundiária de assentamentos urbanos 
informais visando integrá-los legalmente à cidade. Tem como objetivo específico prover apoio 
técnico e financeiro para realização das atividades necessárias à formulação ou 
implementação de programas e ações de regularização fundiária sustentável, visando à 
democratização do acesso da população de baixa renda à terra regularizada e urbanizada. 

 
3. DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO 
3.1 O proponente deverá desenvolver suas atividades mediante observância das seguintes 
diretrizes: 

a) Promoção da efetiva aplicação dos instrumentos de política urbana voltados à salvaguarda 
do direito à moradia digna e à cidade; 

b) Articulação da política de regularização fundiária sustentável ao plano diretor municipal, 
com inclusão das regras para aplicação dos instrumentos de regularização fundiária no plano 
diretor e/ou na legislação municipal aplicável; 

c) Priorização de assentamentos inseridos em Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 
prevista em legislação municipal; 

d) Promoção da sustentabilidade dos programas de regularização fundiária por meio da 
integração dos aspectos socioeconômicos, ambientais, urbanísticos, jurídico-patrimoniais, 
histórico-culturais, dentre outros; 
e) Participação efetiva da comunidade local em todas as etapas do processo de regularização 
fundiária; 

f) Preferência de titulação à mulher, qualquer que seja seu estado civil; 

g) Apoio a ações que se integrem à Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial com 
vistas à regularização fundiária de: assentamentos urbanos ocupados por comunidades 

Excluído: ¶



  

remanescentes dos quilombos; assentamentos urbanos com presença de terreiros onde se 
pratica religião de matriz africana; e, assentamentos urbanos ocupados por comunidades 
indígenas, dentre outras; 

h) Apoio a ações que visem à resolução de conflitos fundiários urbanos, tendo como princípio 
a função social da propriedade, com o incentivo à permanência das comunidades 
consolidadas nos seus locais de moradia, e, nos casos em que isso não seja possível, à 
desocupação pacífica e à promoção de alternativas de nova moradia para as famílias que 
forem reassentadas.   

 
4. MODALIDADES E COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO 
4.1. INSTRUÇÕES 
4.1.1. Esta Ação será implementada por meio de 02 (duas) modalidades: 

a) Modalidade 1 - Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável; 

b) Modalidade 2 – Atividades Específicas de Regularização Fundiária. 

4.1.2. O proponente deve enviar proposta(s) para apenas uma modalidade. A inscrição em 
uma delas (1 ou 2) exclui a possibilidade de inscrição em outra. 

4.1.3. No caso da modalidade 2, cada proponente poderá apresentar até 5 propostas. Cada 
proposta deverá referir-se a apenas 1 assentamento.  
4.1.4. A seleção das propostas será efetuada a partir do recebimento de formulário eletrônico 
preenchido a ser disponibilizado no sítio do MCidades (www.cidades.gov.br). 

4.1.5 Para a Modalidade 1 só serão aceitas propostas apresentadas por Prefeituras. Poderão 
apresentar propostas para a Modalidade 2 as Prefeituras, Governos estaduais, Distrito 
Federal, Entidades privadas sem fins lucrativos e Defensorias Públicas.  

 
4.2. MODALIDADE 1 - PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
SUSTENTÁVEL 
4.2.1. O Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável é importante instrumento 
para a implementação da política municipal de regularização fundiária. Deve estar associado 
às políticas de desenvolvimento urbano e habitacional, bem como às diretrizes e estratégias 
de gestão urbana, no sentido de reverter o quadro de irregularidades do município. 

4.2.2. O Plano deverá resultar em um Programa Municipal de Regularização Fundiária 
Sustentável a ser instituído formalmente pelo poder público municipal. As comunidades 
envolvidas deverão ser informadas e convidadas a colaborar com os estudos e propostas por 
intermédio das diversas representações sociais. Deverá ser constituído de três etapas: 
a) 1ª etapa – Elaboração de Metodologia; 

b) 2ª etapa – Elaboração do Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável; 

c) 3ª etapa – Elaboração de minuta de decreto ou de projeto de lei do poder executivo, 
instituindo o Programa Municipal de Regularização Fundiária Sustentável. 

4.2.3. 1ª Etapa – Elaboração de Metodologia: 

A elaboração da Metodologia visa descrever as atividades que serão realizadas no âmbito da 
modalidade escolhida. A Metodologia deve possibilitar a compreensão de todo o escopo do 
trabalho a ser desenvolvido, sua concepção, seu contexto, suas finalidades, o meio e as 
condições em que ocorrerão as atividades, os resultados a serem obtidos. Deve conter no 
mínimo os seguintes itens: 

a) definição da concepção do trabalho (que deve refletir as diretrizes para a implementação 
da ação, apresentadas no item 3.1); 



  

b) descrição e forma de implementação das atividades a serem realizadas, de modo a 
explicitar os critérios para a execução dos trabalhos e os procedimentos a serem utilizados; 

c) definição de trabalho técnico social, com o objetivo de promover a participação das 
comunidades por meio da criação de mecanismos capazes de sensibilizar, mobilizar, informar 
e envolver a população no processo de Regularização Fundiária Sustentável. Poderão fazer 
parte das atividades previstas nas reuniões para discussões temáticas, capacitação, oficinas, 
grupos de trabalho, campanhas de divulgação e esclarecimentos em diversos locais da(s) 
área(s) objeto da intervenção e outras atividades julgadas pertinentes; 

d) cronograma físico-financeiro que apresente o encadeamento temporal das etapas, 
atividades e custos. 

4.2.3.1 A Metodologia deverá ser elaborada pelo contratado, não podendo ser objeto de 
licitação. Nos casos em que a execução do objeto do contrato se dê por empreitada global, a 
Metodologia poderá ser parte integrante do edital de licitação, servindo como Termo de 
Referência. 

4.2.4. 2ª Etapa – Elaboração do Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável 

Esta etapa visa reunir insumos para a elaboração do Plano Municipal de Regularização 
Fundiária Sustentável, devendo conter, no mínimo: 

a) identificação dos assentamentos informais do município em escala gráfica apropriada, 
informando o uso e ocupação do solo;  

b) caracterização dos assentamentos informais quanto ao nível de urbanização atual, a infra-
estrutura e os serviços públicos existentes e projetados; 

c) caracterização dos aspectos socioeconômicos da população residente nos assentamentos, 
contemplando o número de famílias e o tempo de existência dos assentamentos, dentre 
outros aspectos; 

d) caracterização preliminar e análise da situação fundiária dos assentamentos informais, 
informando a dominialidade e problemas específicos detectados; 

e) identificação e análise da legislação incidente (lei, decreto, ato administrativo local, portaria 
etc) referente a aspectos urbanísticos, edilícios, ambientais, sociais etc, no âmbito municipal, 
estadual, distrital ou federal, que interfira diretamente sobre a viabilidade de consolidação e 
regularização fundiária dos assentamentos informais; 

f) caracterização geral e análise das formas de mobilização e organização da sociedade civil 
frente às irregularidades fundiárias de assentamentos informais, com informações sobre os 
processos de gestão com participação social/comunitária existentes, entidades e 
organizações sociais ligadas direta ou indiretamente ao tema dos assentamentos informais; 
g) caracterização geral e análise da organização da administração pública local ou dos 
organismos estaduais que exerçam competências de apoiar municípios em ações de 
regularização fundiária, informando as unidades administrativas, instrumentos de gestão, 
recursos materiais, financeiros e humanos destinados direta ou indiretamente à 
implementação de ações de regularização fundiária, inclusive aqueles destinados às infra-
estruturas e equipamentos comunitários; 
h) definição de diretrizes para implementação de um Programa Municipal de Regularização 
Fundiária Sustentável que estabeleça: objetivos, etapas, prioridades, medidas necessárias no 
campo jurídico-legal, administrativo e de gestão pública; mecanismos de participação das 
comunidades no processo de planejamento da regularização fundiária; divulgação das ações, 
sensibilização e capacitação dos agentes envolvidos; intervenções urbanísticas e ambientais, 
dentre outras; 

i) elaboração do documento técnico do Plano Municipal de Regularização Fundiária 
Sustentável e do relatório do trabalho técnico social. O documento deverá apresentar as 
informações de forma clara e em escala gráfica apropriada. 



  

4.2.4.1. O plano poderá conter outras atividades que não estejam descritas acima, a critério 
do Gestor/MCidades. 

4.2.4.2. Esta etapa deverá incluir a capacitação técnica dos gestores municipais 
prioritariamente vinculados às áreas de desenvolvimento urbano e habitação, serviços sociais 
e assistência jurídica. As atividades de capacitação deverão ser implementadas ao longo do 
processo de elaboração do Plano Municipal e contemplar todos os aspectos que o 
constituam, além de outros que se fizerem necessários. No caso de a execução do serviço se 
dar por empreitada global, a equipe do ente contratado deverá oferecer a capacitação técnica 
aos gestores municipais. No caso de a elaboração do plano se dar por administração direta, 
poderão ser contratados consultores com experiência em regularização fundiária.  

4.2.5. 3ª Etapa – Elaboração de minuta de decreto ou de projeto de lei do poder executivo, 
instituindo o Programa Municipal de Regularização Fundiária Sustentável. 
O plano municipal deverá servir de base para a confecção do Programa Municipal de 
Regularização Fundiária Sustentável. 

4.2.6. O produto final da Modalidade 1 é a minuta de decreto ou de projeto de lei do poder 
executivo, instituindo o Programa Municipal de Regularização Fundiária Sustentável. Para a 
sua consecução é necessário o desenvolvimento dos seguintes produtos intermediários: 

a) Relatório de Elaboração da Metodologia - Etapa 1; 
b) Documento técnico do Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável -Etapa 2; 

c) Relatórios do trabalho técnico social acompanhado das atas de reuniões e eventos 
públicos, ao final da etapa 2, atestando as atividades desenvolvidas.  

d) Relatório das atividades de capacitação, com programa de aulas e atividades, carga 
horária e identificação de participantes, com especificação do nível de escolaridade, formação 
acadêmica, cargo e função.  

 
4.3 MODALIDADE 2 - ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  

4.3.1. Esta modalidade tem por finalidade a implementação das medidas técnicas, 
administrativas e/ou jurídicas necessárias à efetivação da regularização fundiária jurídico-
patrimonial em favor dos beneficiários, obtida por meio da titulação.  

4.3.2 Os instrumentos a serem utilizados para a regularização fundiária devem refletir 
compromisso de constituição de direito real sobre imóvel, como Cessão de Uso, Concessão 
de Direito Real de Uso, Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia, Usucapião 
Especial Urbano, Aforamento, Direito de Superfície, Doação ou Alienação.   

4.3.3 Os títulos de Cessão e de Concessão de Direito Real de Uso deverão garantir que o 
beneficiário possa alienar o bem e transmiti-lo por herança, sendo revogável somente nas 
hipóteses de o proprietário possuir outro imóvel ou der ao imóvel destinação diversa da 
moradia. 
4.3.4. A Modalidade 2 é composta de uma etapa comum obrigatória (1ª Etapa – Elaboração 
da Metodologia) e de uma ou mais atividades específicas de regularização fundiária. As 
atividades especificadas a seguir deverão ser desenvolvidas mediante trabalho técnico social 
capaz de informar, sensibilizar, mobilizar e envolver a comunidade no processo de 
regularização fundiária. O proponente deverá especificar os produtos resultantes do 
procedimento de regularização fundiária que adotar, dentre o rol de atividades constantes do 
subitem 4.3.6. 

4.3.5 1ª Etapa – Elaboração de Metodologia: 



  

A elaboração da Metodologia visa descrever as atividades que serão realizadas no âmbito da 
modalidade escolhida. A Metodologia deve possibilitar a compreensão de todo o escopo do 
trabalho a ser desenvolvido, sua concepção, seu contexto, suas finalidades, o meio e as 
condições em que ocorrerão as atividades, os resultados a serem obtidos, dentre eles a 
titulação dos beneficiários. A Metodologia deverá definir prazos, custos, fontes de recursos e 
formas de contratação, no que couber. Deve conter no mínimo os seguintes itens: 

a) definição da concepção do trabalho (que deve refletir as diretrizes para a implementação 
da ação, apresentadas no item 3.1); 

b) descrição e forma de implementação das atividades a serem realizadas, de modo a 
explicitar os critérios para a execução dos trabalhos e os procedimentos a serem utilizados; 

c) definição de trabalho técnico social, com o objetivo de promover a participação das 
comunidades por meio de mecanismos capazes de sensibilizar, mobilizar, informar e envolver 
a população no processo de regularização fundiária sustentável. Poderão fazer parte das 
atividades previstas reuniões para discussões temáticas, capacitação, oficinas, grupos de 
trabalho, campanhas de divulgação e esclarecimentos em diversos locais da(s) área(s) objeto 
da intervenção e outras atividades julgadas pertinentes; 

d) definição das formas de articulação entre os agentes institucionais envolvidos no processo 
de regularização fundiária, como gerentes regionais do patrimônio da União, registradores de 
imóveis, etc, conforme o caso; 

e) cronograma físico-financeiro que apresente o encadeamento temporal das etapas, 
atividades e custos. 

4.3.5.1 A Metodologia deverá ser elaborada pelo Contratado, não podendo ser objeto de 
licitação. Nos casos em que a execução do objeto do contrato se dê por empreitada global, a 
Metodologia poderá ser parte integrante do edital de licitação, servindo como Termo de 
Referência. 

4.3.6. 2ª Etapa – Atividades Específicas de Regularização Fundiária 

Nesta etapa serão desenvolvidas as atividades necessárias à regularização do(s) 
assentamento(s) objeto da Ação. Dentre as atividades abaixo discriminadas, o proponente 
deverá implementar aquelas que se adequem ao procedimento de regularização fundiária 
adotado e que serão objeto do repasse. A cada atividade correspondem produtos específicos, 
conforme listados a seguir:  

a) levantamento fundiário registral realizado perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis e 
órgãos públicos competentes, tais como: Gerência Regional do Patrimônio da União, órgãos 
municipais de controle urbanístico, órgãos estaduais/distritais, etc; 
Produtos:  

a.1- certidões de matrículas/transcrições atualizadas expedidas pelo Cartório de Registro 
de Imóveis competente e que compreendam todo o assentamento; e  

a.2- plantas de sobreposição do imóvel levantado com a situação da área constante do 
Registro de Imóveis. 

b) elaboração e/ou atualização de levantamento topográfico preferencialmente 
georreferenciado, podendo ser planimétrico ou planialtimétrico, este último nos casos de 
assentamentos localizados em áreas de declividade acentuada; 

Produtos:  

b.1- quadro demonstrativo dos imóveis objeto de regularização fundiária com as 
informações necessárias à instrução dos processos jurídicos e/ou administrativos; 
b.2-  planta cotada da gleba em escala apropriada;e 



  

b.3- planta cotada lote a lote em escala apropriada, no caso da emissão de títulos 
individuais de posse/propriedade. 

 

c) elaboração de memorial descritivo da poligonal do assentamento e lote a lote, no caso da 
emissão de títulos individuais de posse, concessão ou propriedade; 

Produto: cópias simples dos memoriais. 

d) coleta de documentos pessoais para instrução dos processos. 
Produto: lista com nome e número dos documentos dos beneficiários. 

e) cadastramento e/ou atualização de cadastros socioeconômicos com informações 
individuais relativas aos beneficiários tais como: nome, RG, CPF e informações relativas à 
ocupação, tais como: tipo e tempo de posse, renda familiar, comprovante de residência, etc; 

Produto: cadastro socioeconômico dos ocupantes com informações individuais relativas à 
qualificação dos beneficiários tais como: nome, RG, CPF e informações relativas à ocupação 
tais como: qualidade e tempo de posse, renda familiar, comprovante de residência, etc;  

f) medidas administrativas e legais necessárias para aplicação dos instrumentos de 
regularização fundiária, tais como desafetação, lei de ZEIS, regulamentação de instrumentos 
de regularização fundiária, entre outras; 

Produto: cópia simples da publicação no Diário Oficial do ato normativo ou lei necessária à 
aplicação dos instrumentos de regularização fundiária; 

g) revisão de cadastros públicos incluindo os lotes ou frações ideais resultantes da 
regularização fundiária (exemplo: quadra fiscal, planta de setor); 

Produto: cópias simples dos cadastros revisados. 

h) elaboração e instrução de ações judiciais ou outras medidas judiciais ou extra-judiciais 
necessárias à regularização fundiária; 

Produtos:  

h.1- cópia simples do protocolo de ajuizamento da ação apta à regularização da situação 
fundiária das ocupações e da sua petição inicial ; ou 

h.2- cópia simples do protocolo do requerimento de reconhecimento do direito junto aos 
órgãos públicos e da sua petição; ou 
h.3- cópia simples do protocolo dos instrumentos de regularização fundiária perante o 
cartório de registro de imóveis da circunscrição respectiva e do instrumento; e 

h.4- Termo de Compromisso do órgão, entidade ou profissional responsável pelo 
ajuizamento da ação, que preveja acompanhamento da ação até o seu trânsito em julgado. 

i) elaboração e formalização de termos, contratos ou atos necessários à emissão de títulos de 
posse/propriedade; 

Produto: cópia simples, extrato ou certidão dos atos ou contratos administrativos formalizados 
ou da publicação destes no Diário Oficial respectivo. 

j) registro dos instrumentos de outorga de direitos reais em favor dos beneficiários finais do 
procedimento de regularização fundiária perante o Cartório de Registro de Imóveis da 
circunscrição respectiva, nos casos não abrangidos pela legislação em vigor que garante a 
gratuidade do primeiro registro nas ações de regularização fundiária de interesse social; 

Produtos:  

j.1- cópia simples do comprovante de arrecadação das custas e emolumentos necessários 
ao registro dos instrumentos de regularização fundiária devidamente pagos; e  



  

j.2-  cópia simples da matrícula com registro dos instrumentos de outorga de direitos reais 
expedida pelo cartório de registro de imóveis da circunscrição respectiva, com 
comprovação do recolhimento de custas e emolumentos. 

l) outras atividades e produtos que não estejam descritos acima, a critério do 
Gestor/MCidades. 

4.3.7 Só serão exigidos como produtos a serem entregues, os documentos cujo fornecimento 
dependa unicamente do proponente. 

4.3.8 O proponente deverá apresentar os seguintes produtos: 

a) Relatório de Elaboração da Metodologia - Etapa 1; 

b) Relatório técnico apresentando as Atividades Específicas de Regularização Fundiária 
utilizadas - Etapa 2; 

c) Relatório do trabalho técnico social acompanhado das atas de reuniões e evento(s) 
público(s) , ao final da etapa  2, atestando as atividades desenvolvidas. 

d) Relatório da articulação institucional acompanhado de atas de reuniões e listas de 
presença. 

 

4.4 LIMITES OPERACIONAIS  

4.4.1 A Ação observará as orientações e os limites operacionais na forma e condições 
definidas a seguir. 

a) o valor máximo do repasse destinado à Modalidade 1 é de R$ 250.000,00, de acordo com 
a população do município; 

b) o valor de repasse destinado à Modalidade 2 é de até R$ 500,00 por família a ser 
beneficiada; 

c) o valor máximo destinado à elaboração da Metodologia será de 20% do valor do repasse.  

d) independentemente do valor monetário atribuído à etapa de elaboração da Metodologia, 
sua execução corresponderá, no mínimo, a 10% e, no máximo, a 20% da execução física do 
serviço, a ser avaliada pela CAIXA, em função da complexidade do trabalho. 

4.4.2 Os trabalhos executados por entes externos ao proponente deverão assegurar a 
capacitação e transferência de conhecimentos para as equipes do proponente. 

4.4.3 Em caso de estados da federação serem os proponentes, os serviços deverão ser 
elaborados com participação da equipe local do município onde se situa o assentamento 
objeto da ação. 

 

4.5 COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO 

4.5.1 O valor de investimento é representado por todos os custos necessários à execução dos 
serviços previstos nas ações e poderá ser composto pelos seguintes itens: 

a) estudos, projetos, levantamento de informações e pesquisas; 

b) relatório de elaboração da Metodologia; 

c) trabalho técnico social: valor correspondente ao custo do trabalho de mobilização, 
organização e orientação aos beneficiários da ação, assim como a divulgação de informações 
de interesse comum; 

d) contratação de técnicos e consultores: valor correspondente ao custo de serviços técnicos; 



  

e) capacitação de gestores municipais e agentes sociais; 

f) transporte e diárias de pessoal técnico; 

g) divulgação e intercâmbio: exclusivamente para fins educativos, informativos ou de 
orientação social, vedado o uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos; 

h) atividades específicas de regularização fundiária: valor correspondente à implementação 
do conjunto de ações que objetivem à regularização do(s) assentamento(s) ou da(s) área(s) 
prevista(s) para reassentamento de famílias, inclusive custas e emolumentos administrativos 
e/ou judiciais, bem como assessoria jurídica.  

4.5.2 Os demais custos serão de responsabilidade dos proponentes ou dos municípios 
beneficiados. Poderão ser admitidos outros componentes além daqueles acima 
discriminados, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela CAIXA e 
pelo MCidades. É vedada a compra de equipamentos, mobiliário, veículos, bem como 
qualquer outra despesa não relacionada exclusivamente com as atividades da modalidade 
implementada, observado ainda o disposto no Art. 8º da Instrução Normativa nº 1/97 da 
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. 

 
5 - ORIGEM DOS RECURSOS 

5.1 Os recursos são provenientes das seguintes fontes: 

a) Orçamento Geral da União – OGU; 
b) Contrapartida dos Contratados; e 

c) Outras que vierem a ser definidas. 

 
6 - QUEM PODE PLEITEAR OS RECURSOS 

6.1 O chefe do poder executivo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ou seu 
representante legal. 

6.2 Os dirigentes máximos de órgãos da administração pública direta autárquica ou 
fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista de qualquer esfera de 
governo.  

6.3 Os dirigentes máximos de entidades privadas sem fins lucrativos. 

6.4 Os defensores públicos-gerais da União, Estados, Distrito Federal e Territórios, quando 
for prevista esta possibilidade. 

 

7. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS  

7.1 O processo de seleção considerará as disponibilidades orçamentária e financeira do 
órgão Gestor, e os critérios de seleção considerarão a capacidade do proponente de garantir 
a execução das atividades contratadas, bem como a existência de acordos de cooperação 
técnica e/ou convênios firmados entre o proponente e este Ministério, com vistas ao 
desenvolvimento de ações de regularização fundiária.  

7.2 As propostas serão selecionadas a partir dos seguintes critérios de classificação de 
acordo com a modalidade escolhida, conforme tabela 1, a seguir:  



  

Prefeituras 
Governos  

(Adm. direta ou 
indireta)

Entidades Associações 
de Moradores

Defensorias 
Públicas

1. Propostas em municípios que pratiquem a gestão democrática e 
assegurem a participação social nas políticas urbanas demonstradas 
pela existência e funcionamento regular de Conselhos das Cidades ou 
similares, conforme Resolução n° 13 do Conselho Nacional das 
Cidades X X
2.  Estrutura administrativa do Proponente destinada à implementação 
de ações de regularização fundiária X X
3.  Composição e experiência da equipe técnica destinada à 
implementação de ações de regularização fundiária X X
4.  Propostas relativas a áreas legalmente definidas como ZEIS ou 
AEIS no Plano Diretor ou em lei específica X X X X
5.   Número de famílias a serem beneficiadas pela ação de 
regularização no assentamento objeto da intervenção X X X X
6.  Propostas relativas a assentamentos onde estejam em execução 
ou já tenham sido executadas obras de infra-estrutura X X X X
7.  Existência de informações registrais relativas à dominialidade do 
assentamento objeto da intervenção X X X X
8. Natureza do domínio do assentamento objeto da intervenção X
9. Tempo de ocupação das famílias no assentamento objeto da 
intervenção X X X X
10. Composição e experiência  da equipe técnica direta ou 
indiretamente vinculada à entidade proponente  X
11. Experiência da entidade proponente em política urbana, 
planejamento urbano e/ou assuntos fundiários X
12. Capacidade de articulação e mobilização da Associação de 
Moradores X
13. Tempo de existência da Associação legalmente constituída X
14. Experiência da Defensoria na instrução de processos de 
regularização fundiária X
15. Propostas relativas a assentamentos objeto de conflitos fundiários 
urbanos que representem elevado impacto social e que contam com a 
mediação do MCidades X X X X
16. Atividades já realizadas e/ou produtos já executados  atualizados e 
disponíveis que possam subsidiar a regularização fundiária do  
assentamento objeto da intervenção X X X X
17. Acordo firmado entre município/estado beneficiado e cartório(s) 
local(is) visando à gratuidade do primeiro registro nas ações de 
regularização fundiária de interesse social X
18.  Propostas cuja relação custo-benefício (R$/família beneficiada) 
seja adequada à efetivação da ação X X X X
19. Propostas relativas a: assentamentos urbanos ocupados por 
comunidades remanescentes dos quilombos reconhecidas 
oficialmente pela Fundação Cultural Palmares, ou indicadas por 
estudo científico ou laudo elaborado por profissional habilitado; 
assentamentos urbanos com presença de terreiros onde se pratica 
religião de matriz africana; assentamentos urbanos ocupados por 
comunidades indígenas, dentre outras

X X X X

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

MODALIDADES DE APLICAÇÃO

Mod. 1 
Plano

Mod. 2 Atividades Específicas de Regularização Fundiária 
por proponente:

Tabela 1 – Critérios de seleção de propostas por modalidade de aplicação  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

7.3. São critérios de desempate de pontuação entre as propostas, na ordem a seguir: 

 

Mod. Critérios de desempate, pela ordem, em caso de persistir o empate : 

1º Propostas em municípios que pratiquem a gestão democrática e assegurem a 
participação social nas políticas urbanas demonstradas pela existência e 
funcionamento regular de Conselhos das Cidades ou similares, conforme 
Resolução n° 13 do Conselho Nacional das Cidades; 

 
2º Composição e experiência da equipe técnica destinada à implementação de 
ações de regularização fundiária. 

1º Número de famílias beneficiadas pela ação de regularização no assentamento 
objeto da intervenção; 

2º Tempo de ocupação das famílias no assentamento objeto da intervenção; 
 

3º Composição e experiência da equipe técnica destinada à implementação de 
ações de regularização fundiária. 

1º Número de famílias beneficiadas pela ação de regularização no assentamento 
objeto da intervenção; 

2º Tempo de ocupação das famílias no assentamento objeto da intervenção; 
 

3º Composição e experiência da equipe técnica direta ou indiretamente vinculada à 
entidade proponente.   

1º Número de famílias beneficiadas pela ação de regularização no assentamento 
objeto da intervenção; 

2º Tempo de ocupação das famílias no assentamento objeto da intervenção; 
 

3º Tempo de existência da Associação legalmente constituída. 

1º Número de famílias beneficiadas pela ação de regularização no assentamento 
objeto da intervenção; 

2º Tempo de ocupação das famílias no assentamento objeto da intervenção; 
 

3º Experiência da Defensoria na instrução de processos de regularização fundiária.  

 

7.4. São critérios de desclassificação de propostas: 

7.4.1 Propostas cujo proponente já possua contrato(s) firmado(s) nos anos de 2004 e/ou 
2005, referente à Ação 3 em pauta, com status “não iniciado” no sistema de informações da 
CAIXA, até a data da seleção das propostas. 

7.5 O proponente detém total responsabilidade acerca das informações prestadas no 
formulário eletrônico, sujeitando-se, no caso da inveracidade das mesmas, à desclassificação 
e às devidas sanções legais.  

7.6 As orientações acerca do preenchimento do formulário estão contidas no Manual de 
Instruções para Contratação e Execução 2007. 

 

8. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ENTIDADES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS 

8.1. Para contratação de operações com entidades privadas sem fins lucrativos deve ser 
verificada regularidade junto a: 

8.1.1. INSS 

   2 
Prefeituras  

Governos (Adm. 
direta e indireta)  

  2 
Entidades 

   2 
Defensorias 

Públicas 

   2 
Associações 

de Moradores 

  1 



  

a) Por meio de apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com 
Efeito de Negativa; 

8.1.2. Receita Federal 

a) Mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 
Federais ou Certidão Positiva de Tributos e Contribuições Federais, com Efeitos de Negativa, 
emitidas pela Secretaria da Receita Federal; 

b) Emissão de Certidão Positiva de Tributos e Contribuições Federais, com efeitos de 
Negativa, emitida pelas Delegacias Regionais da Fazenda Nacional. 

8.1.3. Dívida Ativa 

a) Por meio de apresentação da Certidão Negativa quanto à Divida Ativa da União ou 
Certidão Positiva quanto à Divida Ativa com Efeitos de Negativa, fornecidas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

8.1.4. FGTS 

a) Apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS – CRF 

8.1.5. Órgãos fazendários estaduais e municipais 

a) Por meio de apresentação pelo proponente/contratado de certidão de regularidade própria 
de cada órgão. 

8.1.6. SIAFI 

8.1.7. CADIN 

8.1.8. DOCUMENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

a) Cópia da carteira de identidade e do CPF do representante legal da entidade proponente; 

b) Verificação da inscrição no CNPJ, aceitando-se as situações cadastrais “Ativo Regular” ou 
“Ativo não Regular”; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou, no caso de sociedades civis, a 
inscrição do ato constitutivo, acompanhada de cópia da ata de posse da diretoria em 
exercício; 

d) Declaração do proponente de que possui condições financeiras para arcar com a 
contrapartida ou, em se tratando de contrapartida de terceiros, declaração sobre a origem dos 
recursos e de que a mesma está assegurada. Na hipótese de contrapartida oferecida em 
bens e serviços, deve o proponente fazer disso declaração, inclusive de que possui recursos 
humanos e materiais para arcar com o compromisso. 

 
9. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA DEFENSORIAS PÚBLICAS DA UNIÃO, 
ESTADOS, DF E TERRITÓRIOS  
9.1. Para contratação de operações com Defensorias Públicas da União, Estados, DF e 
Territórios deve ser apresentada a seguinte documentação referente às Defensorias Públicas 
ou às Procuradorias de Assistência Judiciária, quando for o caso: 

a) Cópia do termo de posse, da carteira de identidade e do CPF do representante legal da 
defensoria pública proponente; 



  

b) Inscrição no CNPJ, aceitando-se as situações cadastrais “Ativo Regular” ou “Ativo não 
Regular”; 

c) Lei orçamentária estadual ou municipal para o presente exercício; 

d) Balanço sintético do Exercício 2006; 

e) Declaração de contrapartida (modelo fornecido pela CAIXA); 

f) Certidão Negativa quanto à Divida Ativa da União ou Certidão Positiva quanto à Divida Ativa 
com Efeitos de Negativa, fornecidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
g) Declaração de atendimento à LDO (modelo fornecido pela CAIXA). 

 
10. PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO 

10.1 Os proponentes selecionados deverão encaminhar, além da documentação institucional, 
Plano de Trabalho de acordo com modelo a ser disponibilizado pelo MCidades e CAIXA, 
contendo a síntese das atividades a serem desenvolvidas, prazos, cronograma, custos, 
contrapartidas, responsabilidade dos diversos intervenientes e demais condições, de modo a 
caracterizar adequadamente a proposta. 

 
11. CONTATOS EM CASO DE DÚVIDAS  

1. Ministério das Cidades - Secretaria Nacional de Programas Urbanos 

Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 2º andar, CEP 70.050-901, Brasília - DF 

Telefone: (61) 2108-1650 Fax: (61) 2108-1449 

E-mail: regularizacaofundiaria@cidades.gov.br 

Internet: http://www.cidades.gov.br 
 

2. CAIXA 

Superintendência Nacional de Repasses - SUREP 

Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4, 11º andar, CEP 70.092-900, Brasília - DF 

Telefones: (61) 3206.8111 

E-mail: genoa@caixa.gov.br 
Internet: http://www.caixa.gov.br 

 

3. Agências e Escritórios de Negócios da CAIXA 

Encontrados em todo o território nacional. 


