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como prevenir e reprimir condutas que violem direitos do consu-
midor, resolve:

Art. 1º Criar Grupo de Trabalho Interinstitucional, de caráter
técnico e operacional, para atualizar e propor melhorias aos serviços
de planos de saúde.

Art. 2º O Grupo de trabalho terá a seguinte composição:
I - Coordenador:
a) Secretaria Nacional do Consumidor, Ministério da Justiça

e Segurança Pública.
II - Membros:
a) Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS;
b) 3ª Câmara - Consumidor e Ordem Econômica, Ministério

Público Federal;
c) Associação Nacional Ministério Público do Consumidor -

MPCON;
d) Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor do Co-

légio Nacional de Defensores Públicos Gerais - CONDEGE;
e) Associação Brasileira de Procons - PROCONS BRASIL;
f) Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Idec;
g) Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - PRO-

TESTE;
h) Comissão Especial de Defesa do Consumidor da Conselho

Federal Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;
i) Federação Nacional de Saúde Suplementar - FenaSaúde.
Art. 3º A coordenação do Grupo de Trabalho poderá solicitar

a participação de técnicos de outros órgãos ou entidades da Ad-
ministração Pública, bem como convidar especialistas na área, para
subsidiar o desenvolvimento dos trabalhos.

Art. 4º A participação no Grupo de Trabalho de Planos de
Saúde não enseja remuneração de qualquer espécie, considerada ser-
viço público relevante.

Art. 5º O Grupo de Trabalho apresentará suas conclusões no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da
reunião de instalação.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ARTHUR LUIS MENDONÇA ROLLO

PORTARIA Nº 25, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017

Cria Grupo de Trabalho que visa estudo de
revisão, atualização e modernização do De-
creto nº 6.523, de 31 de julho de 2008, que
fixa normas gerais sobre o Serviço de
Atendimento ao Consumidor - SAC..

O SECRETÁRIO NACIONAL DO CONSUMIDOR no uso
de suas atribuições, previstas no Art. 22 do Anexo I do Decreto nº
9.150, de 04 de setembro de 2017, tendo em vista o disposto no Art.
3º do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997 e em virtude do Art.
2º, incisos IV e VI e Art. 4º, inciso II, ambos do Decreto nº 7.963, de
15 de março de 2013,

CONSIDERANDO que a Secretaria Nacional do Consumi-
dor, criada pelo Decreto nº 7.738, de 28 de maio de 2012, é o órgão
federal que tem sua atribuição concentrada no planejamento, ela-
boração, coordenação e execução da Política Nacional das Relações
de Consumo;

CONSIDERANDO que o Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor congrega Procons, Ministério Público, Defensoria Pú-
blica e Entidades Civis de Defesa do Consumidor, possuindo com-
petência concorrente para fiscalizar, receber denúncias, apurar irre-
gularidades e promover a proteção e defesa dos consumidores;

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Consumo e
Cidadania, instituído pelo Decreto nº 7.963, de 15 de março de 2013,
possui dentre suas diretrizes garantir produtos e serviços com padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, bem
como prevenir e reprimir condutas que violem direitos do consu-
midor, resolve:

Art. 1º Criar Grupo de Trabalho Interinstitucional, de caráter
técnico e operacional, para revisar, atualizar e modernizar o Decreto
Nº 6.523, de 31 de julho de 2008, que fixa normas gerais sobre o
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.

Art. 2º O Grupo de Trabalho terá a seguinte composição:
I - Coordenador:
a) Secretaria Nacional do Consumidor, Ministério da Justiça

e Segurança Pública.
II - Membros:
a) Associação Brasileira de Procons - PROCONS BRASIL;
b) Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL;
c) Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL;
d) Associação Nacional Ministério Público do Consumidor -

MPCON
e) Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Idec;
f) Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN;
g) Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP;
h) Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente -

ABRAREC;
i) Grupo Padrão;
j) Qualcomm do Brasil.
Art. 3º A coordenação do Grupo de Trabalho poderá solicitar

a participação de técnicos de outros órgãos ou entidades da Ad-
ministração Pública, bem como convidar especialistas na área, para
subsidiar o desenvolvimento dos trabalhos.

Art. 4º A participação no Grupo de Trabalho do Decreto Nº
6.523/2008 não enseja remuneração de qualquer espécie, considerada
serviço público relevante.

Art. 5º O Grupo de Trabalho apresentará suas conclusões no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da
reunião de instalação.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ARTHUR LUIS MENDONÇA ROLLO

CONSELHO FEDERAL GESTOR DO FUNDO DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS
PORTARIA Nº 9, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017

Divulga o resultado final de projetos prioritários e cadastro de reserva, aprovado pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, conforme Editais de Chamamento
Público CFDD nºs 01/2017 e 02/2017.

O Presidente do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos - CFDD, no uso das atribuições legais e de acordo com o inciso VIII do art. 12 do Regimento Interno do CFDD, aprovado
pela Portaria Ministerial nº 1.488, de 15 de agosto de 2008, resolve:

Art. 1º Promulgar a relação final de propostas prioritárias e cadastro de reserva, aprovada pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos na 207ª Reunião Ordinária, realizada em 28
de setembro de 2017, nos termos do item 6.5.1 do Edital de Chamamento Público CFDD nº 01, publicado no DOU de 09 de maio de 2017, seção 3, págs. 73 a 75, e do item 5.5.1 do Edital de Chamamento Público
nº 02, publicado no DOU de 09 de maio de 2017, seção 3, págs. 69 a 73, após análise de recursos, conforme quadro abaixo:

. Interessado Nº da Proposta de Trabalho Projeto

. Projetos Prioritários

. Equipe Co-Gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann/SC 054730/2017 Realização de serviços ambientais no Parque Estadual Fritz Plaumann.

. Município de Barroquinha/CE 056187/2017 Fortalecimento da gestão ambiental local.

. Universidade Estadual de Maringá/PR 056701/2017 Desenvolvimento do projeto Abelhas sem ferrão no Museu Dinâmico Interdis-
ciplinar: a educação não formal a serviço da preservação ambiental.

. Universidade Federal de Minas Gerais/MG 000034/2017 Prestação de assessoria técnica junto as unidades de processamento de frutos
nativos e produtos da agricultura familiar localizadas nos municípios do Norte de
Minas Gerais.

. Instituto Centro de Vida/MT 057401/2017 Restauração de 15 hectares de APPs degradadas em Alta Floresta/MT, através do
uso Sistemas Agroflorestais - SAFs, visando a formação de corredores ecológi-
cos.

. Município de Luz/MG 057157/2017 Revitalização da Microbacia do Ribeirão Estiva no Município de Luz.

. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA/DF 000015/2017 Métodos e aplicações em detecção e quantificação de danos em cartéis e BID-
RIGGING - Desenvolver e testar empiricamente ferramentas para agilizar a de-
tecção de cartéis e, uma vez estes investigados e condenados, dar suporte à
quantificação dos danos por eles causados.

. Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor/DF 056290/2017 Realização do XIV Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor.

. Fundação Getúlio Vargas/RJ 057590/2017 Superação dos obstáculos à aplicação privada do direito concorrencial.

. Universidade Federal de Goiás - UFG/GO 000032/2017 Realização de um estudo aprofundado sobre o (super)endividamento do consum-
idor, bem como suas decisões econômicas para a prevenção e tratamento desse
complexo fenômeno na sociedade goianiense.

. Universidade Federal do Paraná - UFPR/PR 000064/2017 Análise da dinâmica de inovação e de concentração de capitais nos mercados de
sementes e de agrotóxicos: elementos de análise para a defesa da concorrência.

. Defensoria Pública do Estado do Tocantins/TO 054922/2017 Realização de atendimentos e consultas de forma itinerante do Núcleo do Con-
sumidor da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (NUDECON), com ênfase
na divulgação de informações sobre o Direito do Consumidor no Município de
Palmas e seu entorno.

. Associação para Desenvolvimento Local Co-Produzido/CE 054874/2017 Apoio aos Povos Indígenas cearenses de Pitaguary (Maracanaú e Pacatuba) e
Tremembé de Almofala (Itarema) no aspecto da gestão de suas terras indígenas na
perspectiva de educação ambiental com foco na valorização e defesa de seus
territórios, como a identificação dos problemas ambientais e conflitos territoriais e
meios de visibilização dos mesmos.

. Instituto Socioambiental/SP 055167/2017 Fortalecimento das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira para enfrentar e
monitorar as pressões e ameaças aos direitos territoriais, e ampliar sua incidência
política.

. Forum Brasileiro de Segurança Pública/SP 055184/2017 Aprofundamento do debate sobre o tema da violência contra a mulher, gerando
subsídios para formulação de políticas públicas e contribuindo para a superação da
desarticulação entre os diferentes segmentos necessários para o seu enfrentamen-
to.
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