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1.3 A subvenção econômica será cumulativa com os des-
contos habitacionais concedidos com recursos do FGTS, nas ope-
rações de financiamento realizadas na forma do art. 9º da Lei no
8.036, de 11 de maio de 1990, definidas em regulamentação es-
pecífica.

1.4 A subvenção econômica do PNHR será repassada ao
Gestor Operacional, na forma que atenda a previsão de desembolso
aos beneficiários finais, a partir da contratação da operação de fi-
nanciamento entre os Agentes Financeiros e os beneficiários, com o
objetivo de:

a) facilitar a produção ou reforma de imóvel residencial;
ou

b) complementar o valor necessário a assegurar o equilíbrio
econômico-financeiro das operações de financiamento realizadas pe-
los Agentes Financeiros.

1.5 A subvenção econômica do PNHR exclusivamente para
os beneficiários enquadrados no Grupo 2, com o objetivo de facilitar
a produção ou reforma de imóvel residencial, por contrato de fi-
nanciamento firmado com o beneficiário final, contemplará os itens e
valores a seguir especificados:

a) custo do trabalho de Assistência Técnica, que corres-
ponderá às despesas com elaboração dos projetos necessários à exe-
cução do empreendimento e à orientação técnica relativa à produção
ou reforma da unidade habitacional, ficando limitado a R$ 1.000,00
(um mil reais); e

b) custo do Trabalho Social, que corresponderá às despesas
da execução do trabalho de elaboração, mobilização, orientação e
participação dos beneficiários no projeto, ficando limitado a R$
700,00 (setecentos reais).

1.6 A subvenção econômica para a Assistência Técnica será
desembolsada pelos Agentes Financeiros na forma a ser estabelecida
pelo Gestor Operacional, observadas as seguintes condições:

a) a primeira parcela será liberada em até 30 (trinta) dias
após a assinatura do contrato em percentual correspondente a, no
máximo, 15% (quinze por cento) do valor da subvenção;

b) a segunda parcela será liberada mediante comprovação de
execução de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor da subvenção,
em percentual que acumulado com o da primeira não exceda a 30%
(trinta por cento) do valor da subvenção;

c) as demais parcelas, excetuando-se a última, poderão ser
liberadas antecipadamente, respeitada a diferença máxima de 15%
(quinze por cento) entre o percentual acumulado das liberações e o
percentual acumulado de execução da obra atestada; e

d) a última parcela deve corresponder a, no mínimo, 5%
(cinco por cento) do total da obra, e somente será liberada após a
conclusão da obra, atestada pelos Agentes Financeiros.

1.7 A liberação da subvenção econômica referente à exe-
cução do Trabalho Social se dará conforme ato normativo espe-
cífico.

1.8 A subvenção econômica do PNHR, exclusivamente para
os beneficiários finais enquadrados no Grupo 3, objetivando com-
plementar o valor necessário a assegurar o equilíbrio econômico-
financeiro das operações de financiamento devida aos Agentes Fi-
nanceiros, contemplará os itens e valores a seguir especificados:

a) taxa de administração, devida mensalmente, correspon-
dente a R$ 25,00 (vinte e cinco reais) paga à vista, em espécie, ao
valor presente calculado à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC), estimada quando da aprovação e
reformulação do orçamento do FGTS, no prazo da operação de fi-
nanciamento, para aqueles beneficiários cuja renda bruta familiar
anual esteja situada no intervalo superior a R$ 43.200,00 (quarenta e
três mil e duzentos reais) e R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais);
e

b) taxa de risco de crédito, equivalente a 8,4% (oito inteiros
e quatro décimos por cento), incidente sobre o valor de financia-
mento, limitada ao valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
por contrato.

2. DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 O Agente Operador do FGTS habilitará os Agentes Fi-

nanceiros no que se refere às operações regidas por este Anexo.
2.2 É facultado ao Agente Operador do FGTS e aos Agentes

Financeiros firmarem seus respectivos contratos de empréstimo e
financiamento prevendo a amortização da dívida sob a forma de
prestações semestrais ou anuais.

2.3 O valor de avaliação e as condições de habitabilidade das
unidades habitacionais, bem como os procedimentos necessários à
contratação e desembolso, obedecerão às regras vigentes para os
programas de aplicação do FGTS, referentes à área orçamentária de
Habitação Popular.

PORTARIA Nº 269, DE 22 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
de projetos e aprova as especificações mí-
nimas da unidade habitacional e as espe-
cificações urbanísticas dos empreendimen-
tos destinados à aquisição e alienação com
recursos advindos da integralização de co-
tas no Fundo de Arrendamento Residencial
- FAR, e contratação de operações com re-
cursos transferidos ao Fundo de Desenvol-
vimento Social - FDS, no âmbito do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida -
P M C M V.

O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atri-
buições que lhe conferem o art. 10 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de
2009, e o art. 11 do Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011, resolve:

Art.1º Ficam estabelecidas, na forma do Anexo I, as di-
retrizes para a elaboração de projetos e na forma dos anexos II e III,
respectivamente, as especificações mínimas da unidade habitacional e
as especificações urbanísticas dos empreendimentos destinados à
aquisição e alienação com recursos advindos da integralização de
cotas no Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, e contratação de
operações com recursos transferidos ao Fundo de Desenvolvimento
Social - FDS, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida -
P M C M V.

Art.2º Fica revogada a Portaria nº 146, de 26 de abril de
2016, publicada no DOU em 27 de abril de 2016, Seção 1, páginas 44
e 45.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação

BRUNO ARAÚJO

ANEXO I

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
1. FINALIDADE
1.1. As diretrizes de projeto, as especificações mínimas da

unidade habitacional e as especificações urbanísticas dos empreen-
dimentos instituídos por esta Portaria devem ser observadas na ela-
boração e aprovação dos projetos destinados à aquisição e alienação
com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Ar-
rendamento Residencial - FAR, e contratação de operações com re-
cursos transferidos ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS, no
âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV.

2. DIRETRIZES GERAIS
2.1. Empreendimento é a área de intervenção no território,

abrangendo as edificações ou conjuntos de edificações residenciais e
não residenciais construídos sob a forma de unidades isoladas ou em
condomínios, bem como o conjunto de espaços livres e equipamentos
públicos e privados.

2.2. O empreendimento deverá ser dotado de infraestrutura
urbana básica: vias de acesso e de circulação pavimentadas, drenagem
pluvial, calçadas, guias e sarjetas, rede de energia elétrica e ilu-
minação pública, rede para abastecimento de água potável, soluções
para o esgotamento sanitário e coleta de lixo.

2.3. O empreendimento deverá estar inserido na área urbana
ou em zonas de expansão.

2.3.1 Não serão admitidos empreendimentos situados em zo-
na de expansão criada há menos de 2 (dois) anos da data da con-
tratação.

2.3.2.O empreendimento localizado em zona de expansão
urbana deverá estar contíguo à malha urbana e dispor, no seu entorno,
de áreas destinadas para atividades comerciais locais.

2.4. Deverão ser respeitados os seguintes limites máximos de
número de unidades habitacionais:

2.4.1. Em municípios com população igual ou superior a 100
(cem) mil habitantes:

I - Unidades multifamiliares (apartamentos) ou casas so-
brepostas:

Máximo de 500 UH por empreendimento limitado por vias
públicas em todo o perímetro; permitido agrupamento de no máximo
4 empreendimentos, separados por vias públicas.

II - Unidades unifamiliares (casas) em loteamento:
Máximo de 500 UH por empreendimento limitado por vias

públicas em todo o perímetro; permitido agrupamento de no máximo
4 empreendimentos, separados por vias públicas.;

2.4.2. Em municípios com população igual ou superior a 50
(cinquenta ) mil habitantes e inferior a 100(cem) mil habitantes:

Máximo de 300 UH multifamiliares e unifamiliares por em-
preendimento isolado, limitado por vias públicas em todo o perí-
metro; permitido agrupamento de no máximo 4 empreendimentos,
separados por vias públicas.

2.4.3. Em municípios com população inferior a 50 (cin-
quenta) mil habitantes e superior a 20 (vinte) mil:

Máximo de 100 UH multifamiliares e unifamiliares por em-
preendimento, limitado por vias públicas em todo o perímetro; per-
mitido agrupamento de no máximo 4 empreendimentos, separados
por vias públicas.

2.4.4. Em municípios com população inferior a 20 (vinte)
mil habitantes:

Máximo de 50 UH unifamiliares por empreendimento iso-
lado, limitado por vias públicas em todo o perímetro; permitido agru-
pamento de no máximo 4 empreendimentos.

2.5. Para efeito do disposto no subitem 2.4.1, o número
máximo de UH considerando agrupamentos de empreendimentos
multi e unifamiliares fica limitado a 2.000 UH.

2.6. Nos casos descritos no subitem item 2.4.1., fica dis-
pensada a exigência de vias públicas em todo o perímetro das quadras
para empreendimentos contratados até 31/12/2017.

2.7. Para efeitos desta portaria, um agrupamento de em-
preendimentos será considerado contíguo a outro quando a menor
distância, em linha reta, do ponto do perímetro da sua poligonal mais
próximo ao perímetro da poligonal do outro empreendimento for
igual ou inferior a 1.000 (um mil) metros.

2.8. Para análise da contiguidade de que trata o item anterior,
deverão ser considerados empreendimentos já contratados ou im-
plantados há menos de 5(cinco) anos no âmbito das modalidades do
Programa Minha Casa, Minha Vida, de que trata esta Portaria.

2.09. Empreendimento ou empreendimentos contíguos de-
verão garantir áreas para a implantação de equipamentos públicos
necessários para o atendimento da demanda gerada, conforme iden-
tificado no Relatório Diagnóstico de Demanda, sem prejuízo das
exigências municipais de destinação de áreas públicas.

2.10. O parcelamento de glebas para a implantação de em-
preendimentos de unidades unifamiliares deverá ser feito preferen-
cialmente na forma de loteamento.

2.11. No caso de parcelamento de glebas para a implantação
de empreendimentos de unidades unifamiliares na forma de desmem-
bramento, o número máximo de UH por quadra limitada por vias
públicas em todo o perímetro será de 150 UH.

2.12. O empreendimento a ser implantado em regime de
condomínio deverá observar o número máximo de 300 (trezentas)
unidades habitacionais por condomínio.

2.13. O empreendimento deve prever que as famílias com
crianças em idade escolar, sejam atendidas por escolas de educação
infantil e de ensino fundamental localizadas, preferencialmente, no
seu entorno ou ter garantido o transporte escolar adequado e provido
por ente publico local.

2.14. O projeto do empreendimento na fase de contratação
deverá estar acompanhado de projetos aprovados e declaração de
viabilidade operacional emitida pelas concessionárias de saneamento
e de energia elétrica.

2.15. Nos casos em que a viabilidade depender da construção
de sistemas de saneamento:

a) o projeto técnico deverá atender às diretrizes da con-
cessionária, e

b) a concessionária ou o poder concedente deverá respon-
sabilizar-se pela operação do sistema a ser implantado.

c) As redes de energia elétrica e iluminação pública, abas-
tecimento de água potável e as soluções para o esgotamento sanitário,
deverão estar operantes até a data de entrega do empreendimento ou
da respectiva etapa.

2.16. Todas as unidades habitacionais destinadas a pessoas
com deficiência, ou a famílias das quais façam parte pessoas com
deficiência, deverão ser adaptadas de acordo com o tipo de defi-
ciência observando a especificação técnica mínima disponível para
consulta no endereço eletrônico do Ministério das Cidades (www.ci-
d a d e s . g o v. b r ) .

3. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
3.1. Os projetos dos empreendimentos deverão ser elabo-

rados visando a promoção de condições dignas de habitabilidade,
acesso a serviços básicos de infraestrutura e equipamentos sociais,
bem como sua adequada inserção no território do Município. Para
tanto deverão ser observadas as seguintes diretrizes, agrupadas em
Eixos Estruturadores do Desenho Urbano:

3.1.1. Conectividade:
a) O projeto do empreendimento deverá prever sua adequada

inserção e conectividade com seu entorno físico;
b) O empreendimento deve estar articulado à malha viária

existente ou possibilitar a integração com a malha futura, em con-
formidade com a diretriz viária estabelecida pelo ente público local,
quando existente;

c) A principal via de acesso ao empreendimento deve ga-
rantir sua conectividade com o restante da cidade, considerando, além
da demanda por circulação por ele gerada, as diretrizes viárias es-
tabelecidas pelo ente público local para a área, quando existentes;

d) O projeto do empreendimento deverá considerar o en-
torno, de forma a superar ou compensar os impactos negativos pro-
venientes das barreiras físicas naturais ou construídas entre o em-
preendimento e o restante da cidade;

e) O empreendimento não deverá se constituir em barreira
física à conexão com a cidade.

3.1.2. Mobilidade:
a) O sistema viário do empreendimento deve ser projetado

com hierarquização definida, de acordo com seu porte e tipologia;
b) O sistema viário do empreendimento deve ser projetado

de forma a permitir a circulação de diversos modais de transporte e
garantir o livre acesso de serviços públicos, em especial ao transporte
publico coletivo;

c) O sistema viário do empreendimento deve priorizar o uso
por pedestres e garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida, conforme os termos da NBR 9050;

d) O projeto do empreendimento deve prever a iluminação
pública, a arborização e o mobiliário urbano adequados para os es-
paços públicos de circulação.

3.1.3. Diversidade:
a) As áreas institucionais do empreendimento e as áreas

destinadas aos usos comerciais e de serviços públicas ou privadas
devem ser propostas de forma a induzir a criação de microcen-
tralidades;

b) O sistema viário do empreendimento deve ser projetado
de forma a garantir o acesso às áreas institucionais e às áreas des-
tinadas aos usos comerciais e de serviços;

c) As áreas institucionais do empreendimento devem ter di-
mensão e forma compatíveis com o porte dos equipamentos públicos
comunitários previstos em Instrumento de Compromisso, RDD e Ma-
triz de Responsabilidades;

d) As áreas destinadas aos usos comerciais e de serviços
devem ter dimensão e distribuição compatíveis com o porte do em-
preendimento e com a diversidade de atividades que este porte e o de
seu entorno poderão demandar;

e) É desejável que o projeto do empreendimento preveja
diferentes tipos de implantação e tipologias de edificação (casas tér-
reas, sobrados, casas sobrepostas e edifícios de apartamentos).

3.1.4. Infraestrutura e sustentabilidade:
a) O projeto do empreendimento deve ser precedido de lei-

tura aprofundada do sitio físico e do seu entorno, de forma a mi-
nimizar a necessidade de cortes e aterros, e prevenir casos de es-
corregamentos e erosão do solo e evitar a eliminação dos elementos
arbóreos existentes;

b) O projeto de drenagem do empreendimento deve ser precedido
de leitura aprofundada do sítio físico e do seu entorno, de forma a considerar
as linhas naturais de escoamento de água e reduzir os riscos de inundação;
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