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Nº 159, quinta-feira, 19 de agosto de 2010

Ministério das Cidades

.

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N o- 413, DE 18 DE AGOSTO DE 2010
Estabelece novo cronograma para habilitação de entidades privadas sem fins lucrativos no âmbito das Ações de Apoio
à Produção Social da Moradia e Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social.
O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II, do parágrafo único, do art.
87 da Constituição Federal, o inciso III, do art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, o art. 1º, do Anexo I do Decreto nº 4.665, de
3 de abril de 2003, o art. 14 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, o art. 4º do Decreto nº 5.796, de 6 de junho de 2006, o Decreto nº
6.170, de 25 de julho de 2007, a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, o art. 18 da Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009,
os art. 17 e 18 do Decreto nº 6.962, de 17 de setembro de 2009, resolve:
Art.1º Alterar o Anexo I, da Portaria nº 313, de 1º de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 2 de julho de 2010, Seção
1, página 217, que trata do cronograma de habilitação das entidades sem fins lucrativos no âmbito das Ações de Apoio à Produção Social da
Moradia e Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social - FNHIS e do Programa Habitacional Popular - Entidades, Minha Casa Minha Vida - PHP-E, com recursos do Fundo de
Desenvolvimento Social - FDS, sob gestão do Ministério das Cidades, que passa a vigorar na forma constante do Anexo I a esta Portaria.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO FORTES DE ALMEIDA
ANEXO I
CRONOGRAMA DE HABILITAÇÃO DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
1
2
3
4
5
6

-

Etapas
Entrega de documentos e preenchimento de formulário eletrônico, para fins de habilitação.
Validação da documentação entregue para fins de habilitação
Homologação e divulgação do resultado da habilitação de entidades.
Apresentação de recurso em relação ao resultado do processo de habilitação.
Análise e emissão de Nota Técnica sobre os recursos apresentados e encaminhamento da documentação ao Ministério das Cidades.
Julgamento e divulgação do resultado dos recursos apresentados em relação ao processo de habilitação.

Responsáveis
(1) e (2)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

Prazo
Até 30/07/2010
Até 30/08/2010
Até 03/09/2010
Até 10/09/2010
Até 24/09/2010
Até 10/10/2010

Legenda:
(1) Entidades privadas sem fins lucrativos
(2) Caixa Econômica Federal
(3) Ministério das Cidades
PORTARIA N o- 414, DE 18 DE AGOSTO DE 2010
Altera o subitem 4.2.2, do Anexo da Portaria nº 140, de 5 de abril de 2010, do
Ministério das Cidades.
O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos I e II, do parágrafo único do
art.87 da Constituição Federal, o inciso III do art. 27 da Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, o art. 3º do Anexo I do Decreto nº
4.665, de 3 de abril de 2003, e considerando o disposto no § 3º, do
art. 1º e os incisos I e II do art. 5º, da Lei nº 10.188, de fevereiro de
2001, resolve:
Art. 1o O subitem 4.2.2, do Anexo da Portaria nº 140, de 5
de abril de 2010, publicado no Diário Oficial da União de 6 de abril
de 2010, Seção 1, página 83, passa a vigorar com a seguinte redação:
"ANEXO
....................................................................................
4. CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO
....................................................................................
4.2.2 O ente público poderá definir critérios de territorialidade ou de vulnerabilidade social, priorizando candidatos:
a) que habitam ou trabalham próximos à região do empreendimento, de forma a evitar deslocamentos intra-urbanos extensos e desnecessários; ou
b) que se encontrem em situação de rua e recebam acompanhamento sócio assistencial do DF, estados e municípios, bem
como de instituições privadas sem fins lucrativos, que trabalhem em
parceria com o poder público.
............................................................................."
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCIO FORTES DE ALMEIDA

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
RESOLUÇÃO N o- 358, DE 13 DE AGOSTO DE 2010
Regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para
o processo de capacitação, qualificação e
atualização de profissionais, e de formação,
qualificação, atualização e reciclagem de
candidatos e condutores e dá outras providências.
O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN
usando da competência que lhe conferem os artigos 12, incisos I e X,
e 156 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro - CTB e, conforme o Decreto 4.711, de
29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional
de Trânsito;
Considerando o que dispõe o inciso VI do Artigo 19 e inciso
II do Artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro, e a Lei nº 12.302 de
2 de agosto de 2010;
Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos,
uniformes, propor medidas administrativas, técnicas e legislativas e
editar normas sobre o funcionamento das instituições e entidades
credenciadas pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos

Estados e do Distrito Federal e registradas no Órgão Máximo Executivo de Trânsito da União;
Considerando a necessidade de aperfeiçoar os processos de
formação, qualificação, atualização, reciclagem e avaliação dos candidatos e condutores, priorizando a defesa da vida e a segurança de
todos os usuários do trânsito;
Considerando que a eficiência da instrução e formação depende dos meios didático-pedagógicos e preparo adequado dos educadores integrantes das instituições e entidades credenciadas;
Considerando a necessidade de promover a articulação e a
integração entre as instituições e entidades responsáveis por todas as
fases do processo de capacitação, qualificação e atualização de recursos humanos e da formação, qualificação, atualização e reciclagem
de candidatos e condutores;
RESOLVE
Art.1º O credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e
atualização de profissionais, e processo de formação, qualificação,
atualização e reciclagem de candidatos e condutores obedecerá ao
estabelecido nesta Resolução.
§ 1º As atividades exigidas para o processo de formação de
condutores serão realizadas exclusivamente pelos órgãos e entidades
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ou por
instituições ou entidades públicas ou privadas por estes credenciadas
para:
I - Processo de capacitação, qualificação e atualização de
profissional para atuar no processo de habilitação de condutores Entidades credenciadas com a finalidade de capacitar diretor geral,
diretor de ensino e instrutor de trânsito para os Centros de Formação
de Condutores - CFC, conforme definido no art. 7º desta Resolução,
e examinador de trânsito, através de cursos específicos teórico-técnico
e de prática de direção;
II - Processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos - Centros de Formação de Condutores - CFC e
Unidades das Forças Armadas e Auxiliares que possuírem cursos de
formação dirigidos exclusivamente para os militares dessas corporações;
III - Processo de atualização e reciclagem de condutores de
veículos automotores e elétricos - Centros de Formação de Condutores - CFC;
IV - Processo de qualificação de condutores em cursos especializados e respectiva atualização - Serviço Nacional de Aprendizagem - Sistema 'S'.
§ 2º O credenciamento das instituições e entidades, referidas
no parágrafo anterior, é específico para cada endereço, intransferível
e renovável conforme estabelecido pelo órgão executivo de trânsito
dos Estados ou do Distrito Federal..
DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES EXECUTIVOS DE
TRÂNSITO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
Art. 2º Compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades
para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na
forma estabelecida pelo CONTRAN.
Parágrafo único. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, por delegação do Departamento Nacional de Trânsito, são os responsáveis, no âmbito de sua
circunscrição, pelo cumprimento dos dispositivos do CTB e das exigências da legislação vigente, devendo providenciar condições organizacionais, operacionais, administrativas e pedagógicas, em sistema informatizado, por meio de rede nacional, para permitir o re-
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gistro, acompanhamento e controle no exercício das funções exigidas
nesta Resolução, conforme padrão tecnológico estabelecido pelo Órgão Máximo Executivo de Trânsito.
Art. 3º Constituem atribuições dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para o processo
de credenciamento, acompanhamento e controle dos entes credenciados:
I - elaborar e revisar periodicamente a distribuição geográfica dos credenciados;
II - credenciar as instituições e entidades que cumprirem as
exigências estabelecidas nesta Resolução;
III - credenciar os profissionais que atuam nas referidas instituições ou entidades credenciadas, vinculando-os a estas e disponibilizando-lhes senhas pessoais e intransferíveis, de acesso aos sistemas informatizados do órgão executivo de trânsito do Estado ou do
Distrito Federal;
IV - garantir, na esfera de sua competência, o suporte técnico
ao sistema informatizado disponível aos credenciados;
V - auditar as atividades dos credenciados, objetivando o fiel
cumprimento das normas legais e dos compromissos assumidos, mantendo supervisão administrativa e pedagógica;
VI - estabelecer as especificações mínimas de equipamentos
e conectividade para integração dos credenciados aos sistemas informatizados do órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito
Federal;
VII - definir referências mínimas para:
a) identificação dos Centros de Formação de Condutores e
dos veículos de aprendizagem, devendo a expressão 'Centro de Formação de Condutores' ou a sigla 'CFC' constar na identificação visual;
b) selecionar o material, equipamentos e ação didática a
serem utilizados;
VIII - estabelecer os procedimentos pertinentes às atividades
dos credenciados;
IX - apurar irregularidades praticadas por instituições ou
entidades e pelos profissionais credenciados, por meio de processo
administrativo, aplicando as penalidades cabíveis previstas nesta Resolução;
X - elaborar estatísticas para o acompanhamento dos cursos
e profissionais das entidades credenciadas;
XI - controlar o número total de candidatos por turma proporcionalmente ao tamanho da sala e à frota de veículos do CFC, por
meio de sistemas informatizados;
XII - manter controle dos registros referentes a conteúdos,
freqüência e acompanhamento do desempenho dos candidatos e condutores nas aulas teóricas e práticas, contendo no mínimo as seguintes
informações:
a) cursos teóricos: conteúdo, turma, datas e horários iniciais
e finais das aulas, nome e identificação do instrutor, lista de presença
com assinatura do candidato ou verificação eletrônica de presença;
b) cursos práticos: quilometragem inicial e final da aula,
horário de início e término, placa do veículo, nome e identificação do
instrutor, ficha de acompanhamento do candidato com assinatura ou
verificação eletrônica de presença.
Parágrafo único. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão estabelecer exigências
complementares para o processo de credenciamento, acompanhamento e controle, desde que respeitadas as disposições desta Resolução.
DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES E ENTIDADES
Art. 4º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal poderão credenciar entidades, com capacidade técnica comprovada, para exercerem as atividades de formação de diretor geral, diretor de ensino e instrutor de trânsito para CFC, e de
examinador de trânsito, através de cursos específicos teórico-técnico e
de prática de direção.
§ 1º As entidades referidas no caput deste artigo serão credenciadas por período determinado, podendo ser renovado, desde que
atendidas as disposições desta Resolução.
§ 2º As entidades, já autorizadas anteriormente pelo DENATRAN até a data de 25 de julho de 2006, em caráter provisório,
com a finalidade de capacitar diretor geral, diretor de ensino e instrutor de trânsito para CFC, e examinador de trânsito, poderão continuar normalmente suas atividades, exclusivamente na localidade da
autorização, submetendo-se às exigências do Órgão Executivo de
Trânsito do Estado ou do Distrito Federal e as disposições desta
Resolução.
Art. 5º São exigências mínimas para o credenciamento:
I - requerimento da unidade da instituição dirigido ao órgão
ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal;
II - infraestrutura física e recursos instrucionais necessários
para a realização do(s) curso(s) proposto(s);
III - estrutura administrativa informatizada para interligação
com o sistema de informações do órgão ou entidade executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal;
IV - relação do corpo docente com a titulação exigida no
art.18 desta Resolução;
V - apresentação do plano de curso em conformidade com a
estrutura curricular contida no Anexo desta Resolução;
VI - vistoria para comprovação do cumprimento das exigências pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do
Distrito Federal;
VII - publicação do ato de credenciamento e registro da
unidade no sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal;
VIII - participação dos representantes do corpo funcional, em
treinamentos efetivados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito
do Estado ou do Distrito Federal, para desenvolver unidade de procedimentos pedagógicos e para operar os sistemas informatizados,
com a devida liberação de acessos mediante termo de uso e responsabilidades.
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