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APRESENTAÇÃO
O Manual de Fomento Pessoa Física serve de instrumento auxiliar aos Agentes
Financeiros e Promotores na aplicação dos programas de habitação popular, possibilitando a
obtenção de padronização dos trâmites e procedimentos. É composto dos Capítulos I – Definições,
Capítulo II – Participantes e Atribuições Básicas; Capítulo III Condições Gerais dos Programas Carta
de Crédito Individual, Carta de Crédito Associativa, FIMAC e Pró-Cotista, Capítulo IV – Condições
Operacionais Específicas do Programa Carta de Crédito Individual, Capitulo V.- Condições
Operacionais Específicas do Programa Carta de Crédito Associativa; Capítulo VI - Condições
Operacionais Específicas do Programa Pró-Cotista; Capítulo VII - Condições Operacionais
Específicas do Programa Financiamento de Material de Construção- FIMAC, Capítulo VIII –
Condições e Procedimento Operacionais para Concessão de Desconto nos Financiamentos
concedidos aos Mutuários Finais dos Programas Carta de Crédito Individual e Associativa, Capítulo
IX – Condições Operacionais Específicas Para Aplicação de Recursos nas Operações de Crédito
Aprovadas por Intermédio da RCCFGTS nº 783/2015, suas Alterações e Aditamentos, Capítulo X –
Condições Operacionais Específicas para Contratações das Demais Operações Habitacionais Fora
da Área de Habitação Popular – RCCFGTS nº 836/2017 e Capítulo XI - Procedimentos
Operacionais.
O presente Manual visa estabelecer procedimentos operacionais e fornecer subsídios e
informações necessárias à verificação da correta aplicação e cumprimento das Resoluções do
Conselho Curador e dos atos normativos do Gestor de Aplicação do FGTS, na contratação das
operações de créditos financiadas por intermédio dos Programas Carta de Crédito Individual, Carta
de Crédito Associativa, FIMAC e Pró-Cotista, lastreadas com recursos do Fundo.
Destacamos que o Manual é um instrumento estritamente operacional que se destina a
fornecer uma visão ampla da normatização e regulamentação aplicáveis aos Programas Carta de
Crédito Individual, Carta de Crédito Associativa, FIMAC e Pró-Cotista, apresentando, portanto,
pequenas inovações de procedimentos operacionais que compete ao Agente Operador definir.
Este Manual consolida a legislação pertinente aos Programas Carta de Crédito Individual,
Carta de Crédito Associativa, FIMAC e Pró-Cotista, com destaque para os seguintes atos normativos:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

Resolução CNSP nº 002/1993, que aprova as normas reguladoras da organização e
funcionamento do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro Habitacional - SFH;
Resolução CCFGTS nº 180/1995, que dispõe sobre os conceitos operacionais de
credenciamento, cadastramento e habilitação de Agentes dos Programas de
Aplicação do FGTS;
Resolução CCFGTS nº 291/1998, que altera o Programa Carta de Crédito
Individual;
Resolução CCFGTS nº 299/1998, que acrescenta a modalidade aquisição de
material de construção ao Programa Carta de Crédito Individual;
Resolução CCFGTS nº 312/1999, que altera o Programa Carta de Crédito;
Resolução CCFGTS nº 435/2003, que aprova a alienação fiduciária nos
financiamentos;
Resolução CCFGTS nº 448/2004 que altera a Resolução nº 291/1998, que dispõe
sobre o Programa Carta de Crédito Individual;
Resolução CCFGTS nº 542/2007, dispõe sobre o Programa Pró-Cotista;
Resolução CCFGTS nº 666/2011, que convalida atos praticados pelo Agente
Operador e os Agentes Financeiros;
Resolução CCFGTS nº 674/2011, autoriza a inclusão de CDRU e da Concessão de
Uso Especial para Fins de Moradia no rol de garantias admitidas nas operações
lastreadas com recursos do FGTS;
Resolução CCFGTS nº 680/2012, que dispõe sobre o Programa FIMAC;
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12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)
19)
20)

21)
22)
23)
24)

25)

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

34)
35)
36)

Resolução CCFGTS nº 688/2012, que dispõe sobre condições para contratação de
operações de financiamento no âmbito dos programas habitacionais do FGTS;
Resolução CCFGTS nº 702/2012, que dispõe sobre as diretrizes gerais dos
Programas de Aplicação do FGTS;
Resolução CCFGTS nº 704/2012, que determina a inclusão de cláusula de
fornecimento de informações nos contratos de empréstimo e financiamentos;
Resolução CCFGTS nº 713/2012, que aprova os Orçamentos Financeiro,
Operacional e Econômico do FGTS, para o exercício de 2013, e o Orçamento
Plurianual de Aplicação, para o período 2014/2016;
Resolução CCFGTS nº 708/2012 dá nova redação ao art. 40 da Resolução
CCFGTS nº 702/2012;
Resolução CCFGTS no 718/2013, que aprova a reformulação dos Orçamentos
Financeiro, Operacional e Econômico do FGTS, para o exercício de 2013, e o
Orçamento Plurianual de Aplicação, para o período 2014/2016;
Resolução CCFGTS nº 723/2013, que regulamenta o programa Carta de Crédito
Associativo;
Resolução CCFGTS nº 724/2013, que regulamenta a devolução de recursos ao
FGTS;
Resolução CCFGTS nº 732/2013, que aprova a reformulação dos Orçamentos
Financeiro, Operacional e Econômico do FGTS, para o exercício de 2014, e o
Orçamento Plurianual de Aplicação, para o período 2015/2017;
Resolução CCFGTS nº 733/2013, altera o artigo 22 da Resolução nº 702/12;
Resolução CCFGTS nº 734/2013, altera a Resolução CCFGTS nº 733/13;
Resolução CCFGTS nº 735/2013, altera o item 1 da Resolução nº 688/12;
Resolução CCFGTS nº 740/2014, aprova condições e procedimentos a serem
adotados na portabilidade de financiamentos habitacionais concedidos com
recursos do FGTS;
Resolução CCFGTS nº 747/2014, que aprova a reformulação dos Orçamentos
Financeiro, Operacional e Econômico do FGTS, para o exercício de 2014, e o
Orçamento Plurianual de Aplicação, para o período 2015/2017;
Resolução CCFGTS nº 758/2014, que altera o Art. 24 da Resolução nº 702/2012 –
Prazo de Carência;
Resolução CCFGTS no 761/2014, que aprova a Política Socioambiental do FGTS;
Resolução CCFGTS no 762/2014, que altera a contrapartida dos agentes
promotores nos casos de requalificação de imóveis;
Resolução CCFGTS no 774/2015, que define condições para financiamento de UH
até R$ 400.000,00 no exercício de 2015, no Pró-Cotista;
Resolução CCFGTS no 783/2015, que define condições para financiamento de UH
produzidas com recursos do FAR;
Resolução CCFGTS no 790/2015, que altera a Resolução nº 702/2012;
Resolução CCFGTS no 791/2015, que altera o art. 30-A da Resolução nº 702/2012;
Resolução CCFGTS no 792/2015, que altera a Resolução nº 790/2015, definindo
regras de transição para contratação de operações de crédito no âmbito do CCA e
CCI;
Resolução CCFGTS no 793/2015, que referenda a Resolução nº 791/2015, que
altera o art. 30-A da Resolução nº 702/2012;
Resolução CCFGTS no 798/2016, que aprova a suplementação do Orçamento
Operacional para o exercício de 2016;
Resolução CCFGTS no 806/2016, que aprova a reformulação do Orçamento
Operacional para o exercício de 2016 e o Orçamento Plurianual para o período
2017/2019;
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37)

38)
39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)
47)

48)

49)
50)

51)

52)

53)

54)
55)

Resolução CCFGTS no 818/2016, altera o item 1.7 da Resolução nº 688/2012, que
dispõe sobre condições para contratação de operações de financiamento no âmbito
dos programas habitacionais do FGTS;
Resolução CCFGTS no 825/2016, altera a Taxa SELIC para o exercício de 2017;
Resolução CCFGTS no 832/2016, dá nova redação às Resoluções nº 702/2012, e
790/2015, que estabelecem diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias
e aplicação dos recursos do FGTS;
Resolução CCFGTS no 836/2017, dá nova redação à Resolução nº 702/2012, que
estabelecem diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias e aplicação
dos recursos do FGTS;
Resolução CCFGTS no 838/2017, altera a RCCFGTS nº 702/2012, que estabelece
diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias e aplicação dos recursos
do FGTS;
Resolução CCFGTS no 847/2017, aprova a reformulação dos orçamentos
financeiro, operacional e econômico do FGTS, para o exercício de 2017 e o
orçamento plurianual de aplicação, para o período 2018/2020;
Resolução CCFGTS no 852/2017, convalida os atos praticados pelo Agente
Operador, relativos à alocação e execução do Orçamento Operacional do FGTS,
exercício de 2016, na forma em que especifica, e dá outras providências;
Resolução CCFGTS no 865/2017, aprova os orçamentos financeiro, operacional e
econômico do FGTS, para o exercício de 2018, e o orçamento plurianual de
aplicação, para o período 2019-2021;
Resolução CCFGTS no 866/2017, autoriza a CAIXA, na qualidade de Agente
Operador do FGTS, a anuir em cessões de Ativos e Passivos com funding FGTS,
entre agentes habilitados a operar junto ao Fundo;
Resolução CCFGTS no 878/2017, dá nova redação ao art. 2º da Resolução nº
790/2015;
Resolução CCFGTS no 868/2017, inclui o recibo de comunicação do Sistema de
Comunicação Prévia de Obras (SCPO) como documento obrigatório a ser
apresentado nos financiamentos com recursos do FGTS nas áreas de saneamento,
infraestrutura e habitação, nas modalidades construção e aquisição de imóvel novo;
Resolução CCFGTS no 880/2018, altera a Resolução nº 868/2017, que dispõe
sobre a inclusão do recibo de comunicação do Sistema de Comunicação Prévia de
Obras (SCPO) como documento obrigatório a ser apresentado nos financiamentos
com recursos do FGTS;
Resolução CCFGTS no 883/2018, referenda a Resolução nº 880/2018, editada ad
referendum do Conselho Curador do FGTS;
Resolução CCFGTS nº 888/2018, aprova a reformulação dos orçamentos
financeiro, operacional e econômico do FGTS, para o exercício de 2018, e o
orçamento plurianual de aplicação, para o período 2019-2021;
Resolução CCFGTS nº 891/2018, altera a Resolução nº 702/2012, com objetivo de
acrescentar os casos de vencimento antecipado da dívida nos motivos que ensejam
restituição do desconto ao FGTS;
Resolução CCFGTS nº 903/2018, aprova os orçamentos financeiro, operacional e
econômico do FGTS, para o exercício de 2019, e o orçamento plurianual de
aplicação, para o período 2020-2022;
Resolução CCFGTS nº 904/2018, altera a Resolução nº 702, de 2012, que
estabelece diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias e
aplicação dos recursos do FGTS;
Resolução Banco Central do Brasil nº 4.676, de 31/07/2018;
Resolução Banco Central do Brasil nº 4.691, de 29/10/2018;
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56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)

67)
68)

69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)

77)

78)

Instrução Normativa do MCIDADES nº 34/2013, da nova redação à IN nº 34/2012,
que regulamenta o Programa FIMAC;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 12/2014, que regulamenta o Programa PRÓCOTISTA;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 15/2014, que regulamenta o Programa
FIMAC;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 11/2015, que dispõe sobre a Política
Socioambiental do FGTS na área de Habitação;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 13/2015, que define condições para
financiamento de UH até R$ 400.000,00 no exercício de 2015, no Pró-Cotista;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 30/2015 e retificação, dá nova redação à IN
nº 22/2015, que dispõe sobre o Programa Carta de Crédito Individual;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 31/2015 e retificação, dá nova redação à IN
nº 21/2015, que dispõe sobre o Programa Carta de Crédito Associativo;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 02/2016, que dispõe sobre o orçamento
operacional do FGTS na área de habitação popular para o ano de 2016;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 10/2016, dá nova redação à IN nº 22/2015
que regulamenta o Programa Carta de Crédito Individual;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 12/2016, da nova redação à IN nº 21/2015
que regulamenta o Programa Carta de Crédito Associativo;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 15/2016, dá nova redação ao art. 2º, inciso
IV da IN nº 02/2016, que dispõe sobre o orçamento operacional do FGTS na área
de habitação popular para o ano de 2016;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 25/2016, dá nova redação à IN nº 22/2015,
que Regulamenta o Programa Carta de Crédito Individual;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 29/2016, dá nova redação à IN nº 02/2016,
que dispõe sobre o orçamento operacional do FGTS na área de habitação popular
para o ano de 2016;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 30/2016, dá nova redação à IN nº 22/2015,
que Regulamenta o Programa Carta de Crédito Individual;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 32/2016, altera a IN nº 12/2014, que define
novos limites operacionais do Programa Pró-Cotista;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 02/2017, altera a IN nº 21/2015, que define
novos limites operacionais do Programa Carta de Crédito Associativa;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 03/2017, altera a IN nº 15/2014, que define
novos valores de Avaliação para o Programa FIMAC;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 09/2017, altera a IN nº 12/2014, que
regulamenta o Programa Pró-Cotista;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 11/2017, altera a IN nº 22/2015, que
regulamenta o Programa Carta de Crédito Individual;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 12/2017, altera a IN nº 21/2015, que
regulamenta o Programa Carta de Crédito Associativa;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 13/2017, altera a IN nº 32/2016, que dispõe
sobre o orçamento operacional do FGTS na área de habitação popular e demais
operações habitacionais para o exercício de 2017;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 20/2017, altera a IN nº 32/2016, que dispõe
sobre o orçamento operacional do FGTS na área de habitação popular e demais
operações habitacionais para o exercício de 2017;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 49/2017, dá nova redação à Instrução
Normativa nº 22, de 14 de dezembro de 2015, que regulamenta o Programa Carta
de Crédito Individual;
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79)

80)

81)

82)

83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)

91)

92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)

99)

Instrução Normativa do MCIDADES nº 51/2017, dá nova redação à Instrução
Normativa nº 21, de 14 de dezembro de 2015, que regulamenta o Programa Carta
de Crédito Associativo;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 02/2018, inclui o recibo de comunicação do
Sistema de Comunicação Prévia de Obras (SCPO) como documento obrigatório a
ser apresentado nos financiamentos com recursos do FGTS nas áreas de
saneamento, infraestrutura e habitação, nas modalidades construção e aquisição de
imóvel novo;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 18/2018, dá nova redação às Instruções
Normativas nº 21 e 22, ambas de 14 de dezembro de 2015, do Ministério das
Cidades, que regulamentam, respectivamente, os Programas Carta de Crédito
Associativo e Carta de Crédito Individual;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 40/2018, que dispõe sobre o Orçamento
Operacional do FGTS, referente à área de Habitação Popular e demais
operações habitacionais, para o exercício de 2019, e dá outras providências;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 42/2018, que regulamenta o Programa
Carta de Crédito Individual;
Instrução Normativa do MCIDADES nº 43/2018, que regulamenta o Programa
de Crédito Associativo;
Portaria do MPO nº 11, de 06.03.1998, que dispõe sobre a participação da mulher
na produção de unidades habitacionais;
Portaria Interministerial nº 409/2011, que dispõe sobre o PNHU, integrante do
PMCMV;
Portaria Interministerial nº 617/2011, dá nova redação ao art. 3º da Portaria
Interministerial nº 409/2011;
Portaria Interministerial nº 97/2016, que dispõe sobre o PNHR, integrante do
PMCMV;
Portaria Interministerial nº 98/2016, dá nova redação à Portaria Interministerial nº
409/2011 - PNHU;
Portaria Interministerial nº 99/2016, dispõe sobre as operações com recursos
advindos da integralização de cotas do FAR, contratadas no âmbito do PNHU,
integrante do PMCM;
Portaria Interministerial nº 528/2017, dá nova redação à Portaria Interministerial nº
409/2011, que dispõe sobre as operações de crédito com recursos do FGTS,
contratadas no âmbito do PNHU, integrante do PMCMV;
Portaria MCIDADES nº 591/2012, que dá nova redação à Portaria MCIDADES nº
363/2011;
Portaria MCIDADES nº 594/2012, que consolida a Portaria MCIDADES nº
406/2011;
Portaria MCIDADES nº 172/2016, que dispõe sobre o PNHR, integrante do
PMCMV;
Portaria MCIDADES nº 479/2016, que dispõe sobre o PMCMV e dá outras
providências;
Portaria MCIDADES nº 570/2016, que dispõe sobre o PNHU, integrante do
PMCMV;
Portaria MCIDADES nº 366/2018, que dispõe sobre o PNHR, integrante do
PMCMV;
Portaria MCIDADES nº 225/2018, dá nova redação à Portaria nº 570/2016, que
dispõe sobre as operações de crédito com recursos do FGTS, contratadas no
âmbito do PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV;
Portaria MCIDADES nº 760/2018, dá nova redação à Portaria MCIDADES nº
570/2016, que dispõe sobre as operações de crédito com recursos do FGTS,
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100)

101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)

109)
110)
111)

112)

contratadas no âmbito do PNHU, integrante do PMCMV, para os fins que
especifica;
Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 04/2016, dispõe sobre as regras
relativas ao Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a
condições análogas à de escravo;
Decreto no 6.820/2009, que dispõe sobre a composição e as competências do
Comitê de Participação do Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab;
Lei nº 11.977/2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida;
Lei nº 12.424/2011, que altera a Lei nº 11.977/2009 – PMCMV;
Decreto no 7.499/2011, que regulamenta os dispositivos da Lei nº 11.977/09 –
PMCMV;
Decreto nº 7.825/2012, que altera o Decreto nº 7.499/2011;
Ofício nº 023/2016 – SECCFGTS/MTPS, de 29/02/2016;
Circular CAIXA nº 606/2012, que regulamenta a RCCFGTS nº 704/2012;
Circular CAIXA nº 650/2014, que define critérios e procedimentos operacionais para
portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais lastreadas
com recursos do FGTS;
Circular CAIXA nº 681/2015, que divulga a Política Socioambiental do FGTS;
Circular CAIXA nº 829/2018, que divulga a Relação de Municípios para fins de
enquadramento na tabela de desconto do FGTS;
Circular CAIXA nº 797/2018, que define critérios e procedimentos para a cessão de
Ativos e Passivos com funding FGTS, entre agentes habilitados a operar com
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço junto ao Agente Operador;
Circular CAIXA nº 850/2019, que divulga a versão atualizada deste Manual.

As alterações ocorridas no presente Manual em relação à versão anterior estão
destacadas em negrito:
Alteração:
Capítulo III
Subitens 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 – Altera requisitos para enquadramento do mutuário
pessoa física;
Capítulo IV
Subitem 7.1.2 – altera o limite de valor de venda ou investimento do imóvel
integrante dos recortes territoriais “municípios com população entre 20 e 50 mil
habitantes” e “demais municípios”;
Capítulo V
Subitem 7.1.2 – altera o limite de valor de venda ou investimento do imóvel
integrante dos recortes territoriais “municípios com população entre 20 e 50 mil
habitantes” e “demais municípios”;
Capítulo VI
Subitem 9.1.1.2 – Inclui orientação para efeito de distribuição dos recursos do
Orçamento Operacional do FGTS.
Capítulo VIII
Subitem 2.2.5.1 – altera o limite do valor da renda familiar mensal bruta para R$
1.200,00;
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Subitem 2.2.5.2 – altera o valor do intervalo da renda familiar mensal bruta e a
fórmula do cálculo do desconto;
Subitem 2.2.5.3 – altera o valor do intervalo da renda familiar mensal bruta e exclui
da tabela com os valores de desconto por recorte territorial;
Subitem 2.3.6 – altera o limite de valor de venda ou investimento do imóvel
integrante do recorte territorial “demais municípios”;
Subitem 2.3.6.2 – altera fórmula para concessão de desconto para mutuário cuja
renda familiar mensal bruta esteja situada no intervalo entre R$ 1.800,01 a R$
4.000,00;
Subitem 5.1 – altera o fator social de 30% para 50%;
Subitem 8.2.2 – inclui amortização extraordinária ou redução do prazo de
amortização para aplicação da fórmula;
Inclusão:
Capítulo VIII
Subitem 1.1.11 – inclui prazo para os agentes financeiros realizar as alterações
constantes no Capítulo VIII;
Subitem 2.3.5.2.1 – inclui parâmetro para cálculo do desconto para mutuário cuja
renda familiar mensal bruta esteja situada no intervalo entre R$ 1.800,01 até R$
4.000,00;
Subitem 6 – inclui orientações sobre o cálculo referente a capacidade de
pagamento aplicados aos valores de desconto;
Subitem 8.1.7.1 – inclui orientações sobre a restituição de desconto no caso de
vencimento antecipado da dívida;
Exclusão:
Capítulo VIII
Subitem 2.2.1.5.1 e 2.2.5.1.1 – exclui orientações para os financiamentos
enquadrados na modalidade definida como Grupo 2;
Subitem 2.3.1.4.1.1 – exclui fórmula para concessão de desconto para mutuário cuja
renda familiar mensal bruta esteja situada no intervalo entre R$ 1.800,01 a R$
2.349,99, e exclui tabela com os valores de desconto por recorte territorial para
renda de R$ 2.350,00;
Subitem 2.3.1.4.1.2 – exclui fórmula para concessão de desconto para mutuário cuja
renda familiar mensal bruta esteja situada no intervalo entre R$ 2.350,01 a R$
2.789,99;
Subitem 2.3.1.4.2 – exclui fórmula para cálculo para concessão de desconto para
mutuário cuja renda familiar mensal bruta esteja situada no intervalo entre R$
2.790,01 a R$ 3.274,99, e exclui tabela com os valores de desconto por recorte
territorial para renda familiar mensal bruta esteja situada no intervalo entre R$
3.275,00 a R$ 4.000,00;
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Em face das alterações que porventura venham a ocorrer na operacionalização do
Programa, o Manual é dinâmico de forma a permitir adaptações e ajustes, tão logo tenhamos novas
sugestões que possam contribuir para melhoria e aperfeiçoamento desse trabalho.
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REPRESENTAÇÕES REGIONAIS DO AGENTE OPERADOR DO FGTS - CAIXA - GERÊNCIA DE FILIAL DO FGTS
Localidade

Sigla

Endereço

Operações FGTS com

Telefone

Bauru

REPFG/BU

R PRES.KENNEDY QUADRA, 1-81 - CENTRO - CEP: 17.010-031

Região de Bauru/SP

(14) 3102-4201

Belém

REPFG/BE

AV GOV. JOSE MALCHER, 2725 - 6º ANDAR - SÃO BRÁS - CEP: 66.090-100

Amapá e Pará

(91) 3211-2820

Belo Horizonte

CETAB

R TUPINAMBAS, 486 - 5º ANDAR - CENTRO - CEP 30.120-905

Minas Gerais

(31) 3217-1050

Brasília

CETRE

SAUS QUADRA 3 BLC E - 4º ANDAR - CEP 70.070-030

Campinas

REPFG/CP

AV AQUIDABAN, 484 - CENTRO - CEP: 13.026-510

Cuiabá

REPFG/CB

AV HISTORIADOR R. MENDONCA, 2300 - BOSQUE DA SAÚDE - CEP: 78.050-000
R JOSE LOUREIRO, 195 - 10º ANDAR - CENTRO - CEP: 80.010-000

Curitiba

REPFG/CT

Florianópolis

CERET

Fortaleza

DF e entorno

(61) 3521-7105

Região de Campinas/SP

(19) 3727-7300

Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul

(65) 3363-7567

Paraná

(41) 4501-8838

R NOSSA SRA. DE LOURDES, 111 - 3º ANDAR – AGRONÔMICA

Santa Catarina

(48) 3722-5439

REPFG/FO

R SENA MADUREIRA, 800 - 2º ANDAR - CENTRO - CEP: 60.055-080

Ceará e Piauí

(85) 3621-4211

Goiás e Tocantins

(62) 3612-1752

Paraíba

(83) 3236-1188

Goiânia

REPFG/GO

R 11, 250 - 3º ANDAR - ED. SEDE CAIXA - SETOR CENTRAL - CEP: 74.015-170

João Pessoa

REPFG/JP

AV GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 115 - 3º ANDAR - MANAÍRA - CEP: 58.037-000

Maceió

REPFG/ME

AV FERNANDES LIMA, 651 - 3º ANDAR - FAROL - CEP: 57.055-000

Alagoas e Sergipe

(82) 3216-7405

Acre, Amazonas, Rondônia
e Roraima

(92) 3133-4978

Rio Grande do Norte

(84) 3203-9180

Rio Grande do Sul

(51) 3205-6450

Manaus

REPFG/MN

R RAMOS FERREIRA, 596 - 2º ANDAR - CENTRO - CEP: 69.010-903

Natal

REPFG/NA

AV ENG.ROBERTO FREIRE, 3132 - 2º ANDAR - CEP: 59.082-400

Porto Alegre

REPFG/PO

R SETE DE SETEMBRO, 1001 - 11º ANDAR - CENTRO HISTÓRICO - CEP: 90.010-191

Recife

CEPAF

R BRUM, 123/137 - 2º E 3º ANDARES - CENTRO -CEP: 50.030-260

Pernambuco

(81) 3419-5718

Rio de Janeiro

CEFGO

AV RIO BRANCO, 174 - 23º ANDAR - CENTRO - CEP: 20.040-010

Rio de Janeiro

(21) 3980-2428

Salvador

REPFG/SA

R IVONNE SILVEIRA, 248 - 15º ANDA - CENTRO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - DORON CEP: 41.194-015

Bahia

(71) 3198-2562

São Luis

REPFG/SL

R INACIO MOURAO RANGEL, 215 - JARDIM RENASCENÇA - CEP: 65.075-697

Maranhão

(98) 3877-1691

Grande São Paulo

(11) 3505-8309

Espírito Santo

(27) 3145-7770

São Paulo

CEEMP

Vitória

REPFG/VT
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 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
 ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade
 AGENTE OPERADOR DO FGTS – Caixa Econômica Federal – CAIXA, cujas
competências encontram-se definidas no art. 7º da Lei nº 8.036, de 1990, e no art. 67 do
Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 1990, com a
redação dada pelo Decreto nº 1.522, de 1995
 AGENTE FINANCEIRO - instituições financeiras ou não financeiras, públicas ou privadas,
definidas pelo art. 8º da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, e previamente habilitadas
pelo Agente Operador, responsáveis pela correta aplicação e retorno dos empréstimos
concedidos com recursos do FGTS;
 AGENTE PROMOTOR – entidades públicas ou privadas, com fins lucrativos ou não,
promotoras de ações que visem à execução dos empreendimentos e respectivas metas
físicas e sociais, que constituem os objetivos dos programas de aplicação dos recursos do
FGTS, podendo atuar como gerenciadoras ou empreendedoras
 AGENTES PROMOTORES GERENCIADORES: são aqueles contratados pelo mutuário
das operações do FGTS, pessoas físicas ou jurídicas ou entidades vinculadas ao setor
público, para exercerem, total ou parcialmente, as atividades atribuídas ao Mutuário
 AGENTES PROMOTORES EMPREENDEDORES: são aqueles que, na qualidade de
Mutuários, tomam emprestado os recursos do FGTS mediante operação de crédito com o
Agente Financeiro, respondendo integralmente pela viabilização do empreendimento,
desde seu planejamento até a sua conclusão e início do retorno dos recursos, na forma
prevista em regulamentação
 CADIN – Cadastro Informativos dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal;
 CADMUT – Cadastro Nacional de Mutuários
 CAIXA – Caixa Econômica Federal
 CARTA REVERSAL – Instrumento para formalização de alteração no contrato firmado
entre o Agente Financeiro e o Mutuário Final e entre o Agente Operador e o Agente
Financeiro, sendo admitido o aceite enviado eletronicamente que contenha a assinatura
eletrônica de um representante legal do Tomador, cuja autenticidade e integridade possa
ser comprovada por meio de Certificado Digital legalmente expedido por uma Autoridade
Certificadora (AC) vinculada ao ICP-Brasil
 CCA – Carta de Crédito Associativo
 CCI – Carta de Crédito Individual
 CEI - Cadastro Específico Individual
 CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
 CER – Módulo do SIAPF de Controle de Empréstimos e Refinanciamentos
 CCFGTS – Conselho Curador do FGTS - Instância composta por representantes da
sociedade civil e do governo
 CMN – Conselho Monetário Nacional
 CND - Certidão Negativa de Débitos
 COHAB – Companhias de Habitação
 CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – Operação de crédito firmada entre o Agente Operador e
o Agente Financeiro
 CONTRATO DE FINANCIAMENTO – Operação de crédito firmada entre o Agente
Financeiro e o Mutuário
 CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia
 CRF – Certificado de Regularidade do FGTS
 CT – Contrato de Empréstimo
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CTEF – Contrato de Execução e/ou Fornecimento
CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social
DFI – Danos Físicos do Imóvel
DOU – Diário Oficial da União
DRP – Documento de Recebimento e Pagamento, emitido pelo SIAPF
EMPRÉSTIMO: operação de crédito realizada entre o Agente Operador e os agentes
financeiros habilitados a operar com recursos do FGTS;
ENQUADRAMENTO: processo que se destina a verificar o atendimento das propostas ao
objetivo e aos atos normativos que regem os programas de aplicação e carteiras
administradas do FGTS, na forma regulamentada pelo Gestor da Aplicação
ENTIDADES PARCEIRAS – São os órgãos do Poder Público ou entidades privadas sem
fins lucrativos que atuam como parceiras nas operações lastreadas com recursos do FGTS
implementadas sob a forma coletiva
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS GRUPOS ASSOCIATIVOS: entidades definidas
na forma do subitem 1.3 do Capítulo V deste Manual, responsáveis integralmente pela
viabilização do empreendimento, desde seu planejamento até a sua conclusão;
FAMÍLIA UNIPESSOAL – Aquelas com apenas um participante no financiamento e que
não possui dependente
FAR – Fundo de Arrendamento Residencial;
FDS – Fundo de Desenvolvimento Social;
FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FINANCIAMENTO: operação de crédito realizada entre os agentes financeiros e os
mutuários, com recursos originários da operação de empréstimo;
FATOR SOCIAL – é o percentual aplicado ao valor do desconto complemento de acordo
com a composição da família - 100% para financiamento com mais de um participante ou
dependente ou 70% para família unipessoal
GEAVO – Gerência Nacional de Ativo do FGTS
GESTOR DA APLICAÇÃO – Ministério das Cidades, cujas competências encontram-se
definidas no art. 6º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e no art. 66 do Regulamento
Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, com
a redação dada pelo Decreto nº 1.522, de 13 de junho de 1995
GRUPO FAMILIAR: unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos que contribuem
para o seu rendimento ou têm suas despesas por ela atendidas e abrange todas as
espécies reconhecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, incluindo-se nestas a família
unipessoal
HIERARQUIZAÇÃO: processo que se destina a ordenar, a partir do atendimento a critérios
técnicos, objetivos e previamente definidos pelo Gestor da Aplicação, as propostas
previamente enquadradas
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
IN – Instrução Normativa
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
ITBI – Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis
Lei no 9.467/97 - Dá nova redação aos arts. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e
2º da Lei nº 8.844, de 20 de janeiro de 1994, que trata das garantias nas operações
lastreadas com recursos do FGTS
MIP – Seguro de Morte e Invalidez Permanente
MÓDULO – Etapa do empreendimento que tem seu início e sua conclusão dotada de
condições de habitabilidade e segurança, independente de outras etapas a serem
executadas na mesma área de abrangência/gleba de terra
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 MPOG – Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
 MUTUÁRIOS: pessoas físicas ou jurídicas ou entidades vinculadas ao setor público,
tomadoras de financiamento no âmbito dos programas de aplicação do FGTS
 OCC – Organismo de Certificação Credenciado
 OPERAÇÃO DE CRÉDITO VINCULADA AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – Contrato
de Financiamento/Repasse firmado entre o Agente Financeiro e o Mutuário, sem a
interveniência do Agente Operador
 PBQP-H – Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat
 PESSOAS FÍSICAS: definidas como famílias com renda familiar bruta mensal limitada a
R$ 7.000,00
 PESSOAS JURÍDICAS: definidas como empresas da construção civil ou Sociedades de
Propósito Específico (SPE)
 PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida
 PNHU – Programa Nacional de Habitação Urbana
 PROGRAMAS DE APLICAÇÃO: conjuntos de critérios, definições e normas que
expressam e orientam as ações do FGTS para a entrega de bens e serviços à sociedade,
aprovados pelo Conselho Curador do FGTS, e regulamentados pelo Gestor da Aplicação e
Agente Operador, no âmbito de suas respectivas competências legais
 PNHR - Programa Nacional de Habitação Rural
 PROPONENTES: pessoas físicas ou jurídicas ou entidades vinculadas ao setor público,
que desejam tomar financiamento no âmbito dos programas de aplicação do FGTS
 PÚBLICO ALVO: famílias com renda familiar mensal limitada a R$ 7.000,00 (sete mil
reais), cujo limite de enquadramento do imóvel é determinado pelo valor de venda ou
investimento e recorte territorial
 RAE – Relatório de Acompanhamento da Engenharia
 RATS – Relatório de Acompanhamento do Trabalho Social
 RATING – Classificação de Risco do Tomador
 RCCFGTS - Resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
 RENDA FAMILIAR PARA ENQUADRAMENTO DO FINANCIAMENTO: totalidade da renda
bruta auferida pelo Grupo Familiar beneficiado, sem qualquer dedução
 RIDE - Regiões Integradas do Desenvolvimento: regiões instituídas por leis federais que
congregam municípios de diferentes Unidades de Federação, com o objetivo de articular a
ação administrativa da União e dos Estados envolvidos
 SAC – Sistema de Amortizações Constantes;
 SBAC – Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade
 SCPO – Sistema de Comunicação Prévia de Obras
 SELEÇÃO - processo que se destina a eleger as propostas previamente hierarquizadas,
até o limite dos recursos alocados aos Programas de Aplicação, aquisição de CRI e
Carteiras Administradas, pelo Orçamento Plurianual vigente, devendo ser considerados
ainda, para as operações de crédito em que figurem, como mutuários, entidades
vinculadas ao setor público, os limites de concessão de crédito estabelecidos pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN)
 SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia
 SFA – Sistema Francês de Amortização
 SFH – Sistema Financeiro da Habitação
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 SIAPF – Sistema de Acompanhamento dos Programas de Fomento, composto pelos
módulos: DOT - Dotação Orçamentária, OCE – Operação de Crédito em Estudo, OCC –
Operação de Crédito Contratada e CER - Controle Financeiro
 SIMAC – Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos
 SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil
 SIQ - Construtoras – Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e Obras
 TOMADOR: pessoas físicas ou jurídicas ou entidades vinculadas ao setor público, que
tomam financiamento no âmbito dos programas de aplicação do FGTS
 TP – Tabela Price
 TRCT – Termo de rescisão de Contrato de Trabalho
 Valor de avaliação – equivalente ao valor de mercado do bem objeto do financiamento,
definido com base em processo de avaliação efetuado pelos agentes financeiros;
 VF – Valor de Financiamento
 VI – Valor de Investimento: equivalente ao somatório de todos os custos diretos e indiretos,
inclusive os financeiros, necessários à execução das obras e serviços objeto do
financiamento
 VGV – Valor Global de Venda
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1

GESTOR DA APLICAÇÃO

1.1

ATRIBUIÇÕES
a) praticar todos os atos necessários à gestão da aplicação do Fundo, de
acordo com as diretrizes e programas estabelecidos pelo Conselho Curador;
b) expedir atos normativos relativos à alocação dos recursos para
implementação dos programas aprovados pelo Conselho Curador;
c) definir as metas a serem alcançadas nos programas de habitação popular,
saneamento básico e infraestrutura urbana;
d) estabelecer os critérios, procedimentos e parâmetros básicos para análise e
avaliação dos projetos a serem financiados com os recursos do FGTS;
e) elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de aplicação dos recursos,
discriminando-os por Unidade da Federação e submetendo-os até 31 de
julho ao Conselho Curador;
f) acompanhar a execução dos programas de habitação popular, saneamento
básico e infraestrutura urbana, decorrentes de aplicação de recursos do
FGTS, implementados pelo Agente Operador;
g) eleger as operações, os projetos e as suplementações a serem financiadas
com recursos do FGTS, de modo a assegurar que a alocação seja feita de
acordo com a política nacional de desenvolvimento urbano e as políticas
setoriais de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana
estabelecidas pelo Governo Federal;
h) subsidiar o Conselho Curador com estudos técnicos necessários ao
aprimoramento operacional dos programas de habitação popular,
saneamento básico e infraestrutura urbana;
i) apresentar relatórios gerenciais periódicos, com a finalidade de proporcionar
ao Conselho Curador os meios para avaliar o desempenho dos programas,
nos seus aspectos físicos, econômico-financeiros, sociais e institucionais, e
a sua vinculação às diretrizes governamentais;
j) proceder à análise técnica e acompanhar o processo de análise jurídica e
econômico-financeira das operações, dos projetos e dos pedidos de
suplementação; e
k) submeter-se à apreciação do Conselho Curador as contas do FGTS.

2

AGENTE OPERADOR

2.1

ATRIBUIÇÕES
a) definir e divulgar os procedimentos operacionais necessários à execução
do Programa;
b) controlar e acompanhar a execução orçamentária do programa;
c) cadastrar e credenciar entidades não financeiras e habilitar os agentes
financeiros para atuar nos Programas de Aplicação dos Recursos do FGTS;
d) analisar as propostas de operações de crédito, pronunciando-se quanto a
sua viabilidade e enquadramento nos objetivos do Programa;
e) contratar operações de crédito previamente hierarquizadas e selecionadas,
desde que consideradas viáveis, acompanhando a sua execução e zelando
pela correta aplicação dos recursos;
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f) acompanhar e orientar a atuação dos Agentes Financeiros, com vistas à
correta aplicação dos recursos do FGTS;
g) acompanhar, por intermédio dos Agentes Financeiros, a atuação dos
Agentes Promotores e/ou Mutuários Finais, identificando eventuais
irregularidades na sua atuação;
h) avaliar a execução dos empreendimentos;
i) avaliar e aperfeiçoar, sistematicamente, os parâmetros operacionais do
programa;
j) apresentar relatórios gerenciais periódicos ao Gestor da Aplicação e ao
CCFGTS.
3

AGENTES FINANCEIROS

3.1

ATRIBUIÇÕES
a) orientar os mutuários na formulação das propostas de operações de crédito;
b) habilitar os Agentes Promotores;
c) enquadrar, hierarquizar e selecionar as propostas de financiamento, para
fins de análise e contratação;
d) analisar propostas de financiamento, em conformidade com os critérios
definidos neste Manual;
e) responsabilizar-se pela elaboração de cadastro de projetos, especificações
e orçamentos a serem fornecidos aos proponentes, quando necessário;
f) apresentar ao Agente Operador proposta(s) de operação(ões) de
empréstimo que preencham os requisitos para contratação;
g) responsabilizar-se pelo retorno dos recursos financiados e desembolsados,
na forma contratualmente estabelecida;
h) contratar financiamentos com os mutuários;
i) acompanhar, controlar e avaliar o desenvolvimento das operações de
financiamento, de maneira a garantir o cumprimento das metas na forma
contratualmente estabelecida;
j) encaminhar mensalmente ao Agente Operador dados referentes às
contratações efetuadas e execução das obras;
k) nas orientações ao mutuário deve ser recomendado o plantio de mudas de
árvores nativas da região, bem como manutenção da vegetação nativa já
existente de forma a contribuir com a preservação do meio ambiente;
l) avaliar os pedidos de crédito provenientes dos agentes promotores,
segundo os aspectos técnicos, financeiros, jurídicos e sociais, manifestandose conclusivamente sobre a viabilidade da operação e respondendo, perante
o Agente Operador, pela fiel execução da operação em sua concepção
global, preservando os aspectos de preço, prazo e qualidade
contratualmente estabelecidos;
m) avaliar o desempenho dos Mutuários Finais e dos Agentes Promotores na
execução das obras/serviços, identificando eventuais irregularidades na sua
atuação, adotando as providências cabíveis para sua solução;
n) observar na contratação das operações de crédito o atendimento dos
requisitos da Política Socioambiental do FGTS, conforme previsto na
Resolução do CCFGTS nº 761/2014, Instrução Normativa do MCIDADES nº
11/2015 e na Circular CAIXA nº 681/2015;
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o) observar na portabilidade de operações de crédito lastreadas com recursos
do FGTS, realizadas com pessoas naturais, as condições estabelecidas na
Resolução do Conselho Curador nº 740/2014 e na Circular CAIXA nº 650,
de 16/04/2014;
p) observar na cessão de Ativos e passivos com funding FGTS, entre agentes
habilitados a operar com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, os requisitos previstos na Resolução do CCFGTS nº 866/2017 e na
Circular CAIXA nº 797/2018.
3.1.1

Constituem-se em atribuições complementares dos Agentes Financeiros, em
operações de crédito contratadas em áreas urbanas ou rurais, a assistência
técnica, jurídica e social às famílias beneficiadas pelo programa, sem prejuízo
de outras inerentes à natureza de sua participação no programa.

3.1.2

Excetuada a modalidade de Aquisição de Unidade Habitacional, compete aos
agentes financeiros do Programa Carta de Crédito Individual, quando operar
em áreas urbanas ou rurais, exercer as seguintes atribuições:
a) implementação do programa em localidade(s) específica(s), definida(s)
dentro da sua área geográfica de atuação, levando-se em consideração o
perfil do déficit” e da demanda habitacional local conjugados;
a.1) entende-se por localidade, para fins de aplicação do contido no caput
desta alínea, um aglomerado de municípios, um município, distrito ou
bairro;
b) elaboração de cadastro de projetos, especificações e orçamentos a serem
fornecidos aos financiados, voltados à otimização dos recursos financiados
e a exceção de obras e serviços que, a seu final, ofereçam ao mutuário
condições mínimas de salubridade, habitabilidade e segurança;
c) levantamento de custos de materiais de construção e da oferta de unidades
habitacionais novas ou usadas e lotes urbanizados, nos mercados que
componham as localidades definidas para implementação do programa,
indicando aos financiados as possibilidades de obtenção de menor preço;
d) formação de banco de materiais de construção, propiciando aos financiados
a compra de materiais por preços inferiores aos praticados no mercado;
e) prestar orientação técnica e assistência jurídica na obtenção da
documentação necessária à concessão do crédito e regularização do
imóvel, se for o caso;
d) desenvolver ações junto aos órgãos competentes, no sentido de flexibilizar
normas técnicas e de edificação, exigências e tramites legais,
destacadamente aquelas que envolvem a concessão de habite-se,
adequando-os ao público alvo do programa e aos casos que envolvam
contratos de financiamentos em áreas rurais;
e) formação de equipe especializada na área de desenvolvimento de
comunidades, que deverá orientar os financiados no que diz respeito à
execução das obras e sua adequada utilização;
f) estabelecer parcerias com entidades, governamentais ou não, com atuação
voltada ao setor habitacional, tais como as Companhias de Habitação e
órgãos assemelhados, de forma a auxiliá-los no exercício de suas
atribuições complementares;
g) implementação das modalidades preferencialmente de forma conjugada a
intervenções federais, estaduais ou municipais voltadas à habitação popular,
ao desenvolvimento urbano e a assentamentos rurais;
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h) atuação de forma a inibir a consolidação de assentamentos precários,
insalubres, em áreas de risco ou proteção;
i) Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos revendedores de
materiais de construção, eventualmente conveniados com o Agente
Financeiro, aplicando, no que couber, as diretrizes do Programa Brasileiro
de Qualidade e Produtividade do Habitat da Secretaria Nacional de
Habitação do Ministério das Cidades;
j) as operações de financiamento enquadradas na modalidade Aquisição de
Material de Construção serão implementadas, preferencialmente de forma
coletiva.
4

AGENTES
PROMOTORES
GERENCIADORES
ORGANIZADORAS DOS GRUPOS ASSOCIATIVOS)

(ENTIDADES

4.1

ATRIBUIÇÕES

4.1.1

Atuam no Programa Carta de Crédito Associativa, com as atribuições a seguir:
a) promover ações necessárias à formação, organização e análise
socioeconômica prévia dos proponentes do grupo associativo, de forma a
demonstrar a viabilidade da execução do empreendimento;
b) promover, sempre que possível, ações voltadas ao cumprimento das
diretrizes gerais, constantes neste Capítulo;
c) promover ações necessárias à elaboração e estudo prévio de viabilidade
dos projetos;
d) promover ações necessárias ao acompanhamento da execução e conclusão
dos projetos, na forma que este venha a ser aprovado junto aos órgãos
competentes;
e) execução ou contratação de trabalho social;
f) promover a substituição dos adquirentes, quando ocorrer desistência ou
inadimplemento destes;
g) legalizar o empreendimento perante todos os órgãos públicos;
h) execução ou contratação de desenvolvimento comunitário junto aos
mutuários;
i) entregar o empreendimento aos mutuários;
j) responsabilizar-se por promover junto aos mutuários, o aporte de recursos
adicionais para conclusão do empreendimento;
k) responsabilizar-se por acordos e parcerias realizadas com entidades não
intervenientes na operação de crédito;
l) registrar os contratos de financiamentos junto ao competente Cartório de
Registro de Imóveis;
m) pagar todos os encargos financeiros não inerentes ao mutuário;
n) prestar as orientações necessárias aos mutuários finais, quanto aos direitos
e obrigações constantes do contrato de financiamento firmado com estes,
bem como sobre as diretrizes gerais estabelecidas neste Capítulo;
o) observar na elaboração dos projetos das operações de crédito o
atendimento dos requisitos da Política Socioambiental do FGTS, conforme
previsto na Resolução do CCFGTS nº 761/2014, Instrução Normativa do
MCIDADES nº 11/2015 e na Circular CAIXA nº 681/2015.

4.1.1.1

É facultado à entidade organizadora do grupo associativo contratar empresa
gestora do empreendimento para realizar as atividades previstas nas alíneas
“c”, “d” e “e” d subitem 4.1.
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4.1.1.2

Nos casos de empreendimentos, cujas entidades organizadoras dos grupos
associativos sejam órgãos da administração direta ou indireta dos estados, do
Distrito Federal ou de municípios, a contratação da empresa gestora do
empreendimento deverá observar a Lei nº 8.666/93.

4.1.1.3

As propostas de participação no programa serão formuladas por entidades
representativas dos grupos associativos.

5

MUTUÁRIOS

5.1

ATRIBUIÇÕES

5.1.1

Pessoas físicas com as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras inerentes
à natureza de sua participação nos Programas:
a) aportar os valores referentes à sua participação na operação;
b) responsabilizar-se pelo retorno do financiamento concedido pelos agentes
financeiros, na forma contratualmente estabelecida;
c) adotar práticas que possam contribuir com a preservação do meio ambiente
tais como plantio de mudas e manutenção da vegetação nativa da região.

5.1.2

No caso de operações de crédito vinculadas ao Programa Carta de Crédito
Associativa, exerce, ainda, as seguintes atribuições:
a) aportar os valores referentes à sua participação no empreendimento;
b) acompanhar a execução das obras através dos representantes do Grupo
Associativo.

6

ENTIDADES PARCEIRAS

6.1

ATRIBUIÇÕES

6.1.1

Caracterizam-se como parceiras as entidades que exerçam, nas operações
implementadas sob a forma coletiva, no âmbito do Programa Carta de Crédito
Associativa com, no mínimo, as seguintes atribuições:
a) formação, organização e análise socioeconômica, prévia dos proponentes
ao financiamento;
b) elaboração e estudo prévio de viabilidade dos projetos;
c) participação no investimento, financeira ou sob a forma de aporte de bens
ou execução de serviços economicamente mensuráveis;
d) acompanhamento da execução das obras e serviços objeto dos contratos de
financiamento e, quando cabível;
e) execução de trabalho de desenvolvimento comunitário junto aos
beneficiários.
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1

DIRETRIZES GERAIS

1.1

A distribuição dos recursos do Orçamento Operacional do FGTS, as diretrizes e
os procedimentos gerais referentes à distribuição, aplicação e ao controle dos
recursos do FGTS, são divulgadas por meio de atos normativos do Gestor da
Aplicação.

1.2

O Agente Financeiro deve disponibilizar ao Agente Operador, mensalmente,
dados e informações que comprovem o atendimento ao disposto nas
regulamentações citadas no subitem 1.1.

1.3

Na execução das obras que envolvam a utilização de mão-de-obra em regime
de autoconstrução e de mutirão, os agentes financeiros devem adotar medidas
que viabilizem a participação da mulher.

1.4

Para contratação dos financiamentos os agentes financeiros devem efetuar
análise conclusiva da viabilidade técnica.

1.5

O Agente Operador somente aloca recursos ao Agente Financeiro que esteja
regular junto ao FGTS, sem restrição cadastral no CADIN e habilitado para
operar com recursos do FGTS.

1.6

É vedada a participação de proponentes pessoas físicas que possuam
financiamento concedido nas condições do SFH ou que sejam proprietários ou
promitentes compradores ou cessionários de imóvel residencial concluído ou
em construção, nas condições previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, deste
subitem, ressalvadas as situações previstas nos subitens 1.6.4 a 1.6.13 a
seguir.
a) imóvel localizado em qualquer parte do território nacional financiamento
ativo no âmbito do SFH;
b) imóvel localizado no mesmo município de sua atual residência ou no mesmo
município do exercício de sua ocupação principal, incluindo os municípios
limítrofes e integrantes da mesma região metropolitana;
c) imóvel localizado no município onde pretende trabalhar e/ou residir.

1.6.1

O
cumprimento,
pelo
proponente,
das
condições
de
não
titularidade/propriedade de imóvel estabelecidas nas alíneas “a”, “b” e “c” do
subitem 1.6, é realizada mediante o atendimento/ comprovação de pelo menos
uma das seguintes condições:
a) consulta à base do CADMUT para verificar se o proponente não consta nos
registros da referida base;
b) declaração, firmada sob as penas da Lei, conforme disposto no subitem 11
do Capítulo XII, ou Cláusula contratual de mesmo teor, de que não é titular
de imóvel nas condições impeditivas dispostas no caput do subitem 1.6
anterior;
c) cópia da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF e
recibo de entrega à Receita Federal, ou Declaração de Isenção conforme
modelo definido pelo Agente Financeiro.

1.6.2

O proponente deve apresentar um dos documentos abaixo para comprovar que
seu atual local de domicilio ou trabalho ou onde pretende fixar residência e/ou
trabalho é o mesmo do imóvel a ser adquirido:
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a) recibo de condomínio, aluguel ou escola, contrato de locação registrado,
conta de água, luz, telefone ou gás, extrato de conta bancária ou declaração
de instituição financeira, fatura de cartão de crédito, no município onde
pretende adquirir o imóvel, com data atual;
b) contracheque ou comprovante de rendimento mensal;
c) carteira de trabalho – folhas da identificação civil e do contrato de trabalho;
d) declaração do empregador – com endereço e telefone da empresa;
e) formulário conforme item 7 do Capítulo XII.
1.6.2.1

Caso o imóvel esteja localizado no município onde o proponente pretende
residir e/ou trabalhar, e seja apresentado o documento descrito na alínea “e”, é
exigida a apresentação de um dos outros comprovantes descritos nas demais
alíneas.

1.6.2.1.1

A não apresentação ou inexistência dos documentos relativos ao local onde o
proponente pretende fixar residência e/ou trabalho, inviabiliza a dispensa de
comprovação de residência.

1.6.3

Excetuam-se dos pré-requisitos estabelecidos no subitem 1.6 os contratos de
financiamento destinados à:
a) aquisição de material de construção, para fins de conclusão, ampliação,
reforma ou melhoria, que venha a beneficiar, exclusivamente, e uma única
vez, o imóvel originalmente financiado que seja a atual residência e único
imóvel do proponente, no âmbito do Programa Carta de Crédito Individual;
b) construção ou aquisição de material de construção, para fins de edificação
de unidade habitacional destinada à residência do proponente, em lote
urbanizado originalmente financiado que seja seu único imóvel, no âmbito
do Programa Carta de Crédito Individual;
c) construção de unidade habitacional destinada à residência dos proponentes,
em lotes urbanizados originalmente financiados que sejam seu único imóvel,
no âmbito do Programa Carta de Crédito Associativo.

1.6.3.1

A concessão de financiamento nas condições citadas nas alíneas “a” e “b” do
subitem 1.6.3 pode ocorrer mais de uma vez, desde que o valor de
investimento do imóvel no estado atual acrescido do valor das benfeitorias a
serem financiadas não ultrapasse os limites definidos para cada
Programa/modalidade.

1.6.4

AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL

1.6.4.1

É permitida a concessão de financiamento para aquisição da fração ideal
remanescente, aos proponentes que figuram na mesma escritura aquisitiva do
imóvel quitado, como proprietários.

1.6.5

PROPRIEDADE DE FRAÇÃO IDEAL

1.6.5.1

É permitida a concessão de financiamento a proponente(s) proprietário(s) de
fração ideal igual ou inferior a 40% de imóvel residencial, financiado ou não,
considerada a participação num único imóvel, isoladamente, inclusive no caso
de casal.
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1.6.5.2

O proponente detentor de financiamento ativo no SFH não pode participar de
outro financiamento independente do percentual de fração ideal.

1.6.5.3

Deve ser observado que propriedade de fração ideal, no caso de imóvel
financiado, pode ser distinta do percentual de responsabilidade representada
pela pactuação de renda.

1.6.5.3.1

Neste caso, deve ser verificado, no contrato de financiamento ou na declaração
do Imposto de Renda, o percentual de propriedade do proponente.

1.6.5.3.1.1

Inexistindo definição, deve ser considerado o percentual de propriedade de
forma proporcional ao número de co-proprietários.

1.6.5.3.2

Esse procedimento não se aplica aos casos de co-proprietário, casal, casado
sob o regime de comunhão parcial de bens ou comunhão universal, e outro
adquirente, quando deve ser considerado, para o casal, o percentual
correspondente a 50% da propriedade do imóvel e para o outro adquirente os
50% restantes.

1.6.6

PROPONENTE SEPARADO JUDICIALMENTE

1.6.6.1

Pode ser concedido financiamento ao cônjuge separado, proprietário de imóvel,
desde que se enquadre nas seguintes condições:
a) na qualidade de titular de imóvel residencial, perca o direito de residir no
mesmo;
b) não seja detentor de financiamento nas condições do SFH, em qualquer
parte do País, exceto se o financiamento referir-se ao imóvel objeto da
partilha, se for o caso, e lhe couber a obrigação de pagamento do encargo
mensal sem direito de residência;
c) não seja proprietário(s) ou promitente(s) comprador(es) de imóvel
residencial no atual local de domicílio nem onde pretenda(m) fixá-lo;
d) comprove renda suficiente para arcar com as prestações de ambos os
financiamentos, caso seja responsável pelo pagamento do encargo do
primeiro financiamento.

1.6.6.1.1

A perda do direito de residir no imóvel deve estar consignada no formal de
partilha, devidamente registrado no Registro de Imóveis competente.

1.6.7

USUFRUTUÁRIO(S)

1.6.7.1

Pode ser concedido financiamento a proponente(s) detentor(es) de usufruto de
imóvel residencial, desde que renuncie(m) expressamente a essa condição,
devidamente registrada no Registro de Imóveis, em data anterior à assinatura
do contrato de financiamento.

1.6.7.2

A doação de imóvel a filho menor não comprova a alienação de imóvel, e é
impeditivo à utilização do FGTS, pois, em conformidade com o Artigo 1.689 do
Código Civil, o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são
usufrutuários dos bens dos filhos menores.

1.6.8

NU-PROPRIETÁRIO(S)
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1.6.8.1

Pode ser concedido financiamento a proponente(s) detentor (es) de imóvel
residencial recebido por doação ou herança e gravado com cláusula de usufruto
vitalício.

1.6.9

DOAÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO AO AGENTE FINANCEIRO

1.6.9.1

Não é admitida, por vontade das partes, mesmo que decorrente de sentença
judicial.

1.6.9.2

Na hipótese de doação decorrente de sentença judicial por ação litigiosa, a
anuência do Agente Financeiro só pode ocorrer mediante concordância do
Agente Operador.

1.6.9.2.1

Nesse caso, o Agente Financeiro deve enviar correspondência ao Agente
Operador solicitando autorização para concessão do financiamento.

1.6.10

TITULAR DE IMÓVEL FINANCIADO NO AGENTE FINANCEIRO COM
NEGATIVA DE DFI

1.6.10.1

É permitida a concessão de financiamento nas modalidades Construção,
Conclusão ou Ampliação/Melhoria a detentor de imóvel concluído financiado
em que tenha havido negativa de cobertura securitária Danos Físicos do Imóvel
pela Seguradora, condicionado ao que segue:
a) não constar na base de dados do Agente Operador do FGTS como
beneficiário de desconto, que pode ser consultado no aplicativo disponível no
endereço eletrônico: http://www.fgts.gov.br/, clicando em programas do
FGTS, agentes financeiros, Consulta de Beneficiários de Desconto
Concedido pelo FGTS;
b) aplicação dos recursos exclusivamente no imóvel já financiado no Agente
Financeiro;
c) capacidade de pagamento, pelo proponente, suficiente para comportar a
soma do total dos encargos, respeitado o comprometimento máximo da
renda familiar bruta estabelecido.

1.6.11

COMPROVAÇÃO DA PERDA DO DIREITO DE RESIDÊNCIA POR SINISTRO
NO IMÓVEL

1.6.11.1

É permitida a utilização do FGTS para aquisição de nova moradia ao
trabalhador que perdeu o direito de residir em seu próprio imóvel em
decorrência de sinistro, desde que sejam apresentados documentos que
comprovem a ocorrência de sinistro e atestem a definitiva inabitabilidade do
imóvel sinistrado.

1.6.11.2

Podem ser aceito um dos seguintes documentos:
a) Laudo do Corpo de Bombeiros atestando a ocorrência do sinistro e as
condições de uso do imóvel sinistrado;
b) Laudo emitido pela “Defesa Civil” do município onde se localize o imóvel
sinistrado, atentando a ocorrência do sinistro e a consequente inabitabilidade
do imóvel; e/ou
c) Laudo emitido pela Seguradora, no caso de imóvel financiado, atestando a
ocorrência e a consequente inabitabilidade do imóvel.
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1.6.12

IMÓVEL JÁ FINANCIADO

1.6.12.1

Titular de imóvel financiado: É permitida a concessão de financiamento nas
modalidades “Aquisição de Material de Construção”, “Conclusão, Ampliação,
Reforma ou Melhoria de Imóvel”, desde que seja para aplicação no imóvel
financiado e este seja a atual residência do proponente.

1.6.12.2

Para proponente titular de financiamento na modalidade aquisição de lote
urbanizado, pode ser concedido novo financiamento para edificação/melhoria
de Unidade Habitacional no referido terreno, nas modalidades “Construção de
Unidade Habitacional” ou “Aquisição de Material de Construção”.

1.6.12.3

A concessão de financiamento nas condições citadas nos subitens 1.6.12.1 e
1.6.12.2 anteriores, pode ocorrer mais de uma vez, desde que o valor do imóvel
com a melhoria proposta não ultrapasse o limite de investimento definido para a
modalidade do novo financiamento.

1.6.12.3.1

Nesses casos, é vedada a concessão de descontos no novo financiamento,
conforme previsto no Capítulo VIII deste Manual.

1.6.13

PROPONENTE INCAPAZ

1.6.13.1

Pode ser concedido financiamento à pessoa incapaz para os atos da vida civil,
que se encontre sob curatela.

1.6.13.1.1

Nesse caso, a renda a ser considerada é somente a desse proponente
incapaz, sendo vedada a aceitação da renda familiar do seu curador.

1.6.13.1.2

Admite-se a concessão de financiamento com utilização da renda familiar do
proponente incapaz, mediante a apresentação de autorização judicial,
geralmente por meio de alvará, em que contemple as condições para o incapaz
contrair o financiamento.

1.6.14

COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO
CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO

1.6.14.1

Registro Imobiliário da alienação na matrícula do imóvel impeditivo.

1.6.14.2

A apresentação de escritura pública de compra e venda sem o devido registro
na matrícula do imóvel, somente será aceita no caso de comprovação de
impedimento legal para realização do registro da alienação do imóvel.

1.6.14.3

Inexistindo escritura pública registrada na matrícula para transação da
aquisição pelo trabalhador do imóvel impeditivo, a alienação será comprovada
com a apresentação de instrumento particular de cessão de direitos ou de
promessa de compra e venda que contenha autenticação cartorária ou
reconhecimento de firmas, anterior à data da aquisição do imóvel objeto da
utilização dos recursos do FGTS.

1.6.14.4

Em contrato de Cooperativa/Companhias Habitacionais, em que não há
escritura pública da transação, pode ser utilizada, para comprovar a não
propriedade de imóvel, a documentação fornecida pela Cooperativa que
demonstre que o trabalhador perdeu a condição de proprietário de imóvel.
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1.6.15

O pré-requisito previsto no subitem 1.6 anterior deve ser atendido por todos os
participantes/coobrigados do financiamento.

1.7

A unidade habitacional ou o lote urbanizado, objeto da proposta de
financiamento, destinar-se-á a uso residencial pelo proponente, admitindo-se a
utilização, para fins laborais, de parte da unidade ou lote, nos casos permitidos
pelas posturas municipais ou por legislação rural específica, quando existente.

1.7.1

Havendo divergência entre a destinação descrita na matrícula e no IPTU,
prevalecerá aquela comprovada mediante vistoria técnica consignada em d)
Laudo próprio.

1.7.1.1

Caso haja dispensa do Laudo de avaliação, e exista divergência entre a
destinação descrita na matrícula do imóvel e no IPTU, prevalecerá o descrito
na matrícula do imóvel.

1.8

Os agentes financeiros deverão apresentar, ao Agente Operador, programação
de aplicação dos recursos por eles solicitados, compatível com os recursos
orçamentários previstos para cada Unidade da Federação.

1.9

Os agentes financeiros devem propiciar condições para que os mutuários
sejam esclarecidos a respeito de todas as condições do financiamento bem
como das características do imóvel a ser financiado pelos mesmos.

1.10

Os agentes financeiros antes de formalizarem as contratações das operações
de créditos lastreadas com recursos do FGTS, devem consultar no sítio do
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, no endereço eletrônico:
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/trabalhoescravo/CADASTRO_DE_E
MPREGADORES_2018-08-1_publicacao_semestral_ordinaria_DETRAE_abril2018.pdf, para verificar se o proponente/tomador dos recursos figura na lista de
empregadores envolvidos em situação análoga à de trabalho escravo.

1.10.1

Caso o proponente/tomador conste da referida lista do MTE, o agente
financeiro está impedido de contratar financiamento lastreado com recursos do
FGTS com esse proponente.

1.11

É permitida a concessão de financiamento com recursos do FGTS para
construção em terreno financiado por outro Agente Financeiro, desde que:
a) haja concomitante liquidação deste financiamento;
b) o financiamento para construção seja feito em nome do proprietário do
referido terreno;
c) a unidade a ser construída seja destinada ao uso residencial do proponente.

1.12

Considerando a necessidade de acesso às informações relativas aos contratos
de empréstimos e financiamentos necessárias ao cumprimento das obrigações
legais dos órgãos responsáveis pela curatela, gestão, operação, fiscalização e
controle relativos ao Fundo e à utilização dos seus recursos, a formalização
das operações de créditos lastreadas com recursos do FGTS devem prever
autorização para esse fim.

1.12.1

Todos os contratos de empréstimos e financiamentos devem conter Cláusula
de autorização, por parte dos tomadores, mutuários finais pessoas físicas e
jurídicas, para que os agentes financeiros e o Agente Operador do FGTS
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forneçam as informações necessárias ao acompanhamento dessas operações
pelo Conselho Curador do FGTS, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério
das Cidades, Agente Operador e órgãos de controle interno e externo da
União.
1.13

Objetivando facilitar o fluxo das informações a serem enviadas para o Conselho
Curador do FGTS e Gestor da Aplicação, os dados e informações relativos às
operações de crédito firmadas entre os agentes financeiros e seus mutuários
devem ser apresentados ao Agente Operador em até 30 dias, contados da data
da contratação.

1.13.1

No caso das operações firmadas pelos agentes financeiros no mês de
DEZEMBRO, esses dados devem ser apresentados ao Agente Operador até o
dia 10 de JANEIRO do exercício seguinte.

1.13.1.1

Nesse caso, as operações contratadas no mês de DEZEMBRO devem estar
contempladas na proposta orçamentária final enviada pelo Agente Financeiro
ao Agente Operador até 15 de NOVEMBRO do exercício orçamentário em
curso.

1.14

Os agentes financeiros devem priorizar a contratação de financiamentos de
imóveis vinculados a empreendimentos financiados com recursos do FGTS.

1.15

No caso de imóveis adjudicados, admite-se que o prazo de validade do Laudo
de Avaliação seja limitado a 540 dias.

2

PÚBLICO-ALVO

2.1

NA ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR

2.1.1

População com renda familiar mensal bruta de até R$ 7.000,00.

2.2

No caso dos Programas FIMAC e Pró-Cotista, o público alvo é o trabalhador
titular de conta vinculada do FGTS, independente da renda mensal bruta
auferida.

3

ENQUADRAMENTO

3.1

Deve ser observado as especificidades de cada Programa, conforme consta no
item 4 do Capítulo IV, item 4 do Capítulo V, item 4 do Capítulo VII, item 5 do
Capítulo VI e item 4 do Capítulo X deste Manual.

3.1.1

O Agente Financeiro deve emitir a favor do proponente documento com o prazo
de validade do enquadramento, limitado a 180 dias.

3.1.1.1

Decorrido o prazo de que trata o subitem 3.1.1, o agente financeiro deve
promover novo enquadramento nas condições previstas no subitem 3.2 a
seguir.

3.2

Enquadramento do Mutuário Pessoa Física nos Programas, exceto os
Programas FIMAC e Pró-Cotista.
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3.2.1

É realizado pelo Agente Financeiro com base no comprovante de renda
apresentado pelo proponente considerando a renda familiar bruta mensal do
mês da apuração de sua capacidade de pagamento ou, no máximo, a do quinto
mês anterior.

3.2.2

Declaração de Imposto de Renda

3.2.2.1

Na Declaração de Imposto de Renda apresentada pelo proponente, na qual
conste renda originária de vínculo empregatício, deve ser obrigatória a
apresentação de contracheque.

3.2.2.2

Caso haja mais de uma renda com ou sem vínculo empregatício, deve ser
considerado o total das rendas, observado:
a) para renda proveniente de vínculo empregatício, o somatório do(s)
contracheque(s);
b) para renda proveniente de atividade sem vínculo empregatício, a Declaração
de Imposto de Renda, quando observada as regras de obrigatoriedade de
Declaração à Receita Federal do Brasil, de acordo com a legislação vigente.

3.2.2.3

Caso conste na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física alguma
fonte de renda de natureza descontinuada sem vínculo empregatício, o
proponente deve apresentar declaração de próprio punho com firma
reconhecida em Cartório, na qual confirme essa descontinuidade de
renda.

3.2.2.3.1

Caso a renda de natureza descontinuada seja proveniente de vínculo
empregatício, deve ser apresentada a CTPS e/ou TRCT.

3.2.2.4

Caso o proponente apresente Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
do exercício anterior ao da proposta de financiamento, o proponente deve
firmar declaração de próprio punho, ratificando que sua renda permanece
conforme descrita na DIRPF apresentada.

3.2.3

Validação de renda

3.2.3.1

Caso o proponente seja empregado celetista, com conta vinculada do FGTS,
para validação da renda do proponente, o agente financeiro deverá efetuar a
validação da renda através do extrato da conta vinculada do FGTS onde
conste, no mínimo, depósitos realizados pelo empregador até o quinto mês
anterior ao da apuração da renda.

3.2.3.2

Para validação dessa renda com base no extrato da conta vinculada do FGTS,
o agente financeiro deve utilizar a fórmula abaixo:
Renda = Valor do depósito referente à mesma competência do comprovante de
renda apresentado pelo proponente: * 100/8.

3.2.3.3

Caso o extrato não tenham depósitos até o quinto mês anterior ao da apuração
da renda do proponente, fica inviabilizada a referida validação, bem como o
respectivo financiamento.

3.3

ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL NOVO, EXCETO NO PROGRAMA FIMAC

SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
Vigência: 30/01/2019

Manual de Fomento
Pessoa Física
Capítulo III
Fl.37

3.3.1

Entende-se como imóvel novo, o imóvel pronto com até 180 dias de habite-se,
ou documento equivalente, expedido por órgão público municipal competente,
ou com prazo superior a 180 desde que não tenha sido habitado ou alienado.

3.3.2

No Programa Minha Casa Minha Vida entende-se como imóvel novo, o imóvel
pronto com até 180 (cento e oitenta) dias de habite-se, ou documento
equivalente, expedido por órgão público municipal competente a partir de
26.03.2009, ou aqueles que se encontravam em fase de produção na referida
data, exclusivamente, ou com prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, que
não tenha sido habitado ou alienado.

3.3.2.1

No caso de operações vinculadas ao PNHR é permitido o enquadramento de
financiamento para reforma da unidade habitacional.

3.3.3

Excetuam-se do conceito de imóvel que trata os subitens 3.3.1 e 3.3.2
anteriores, os casos em que o proponente for o primeiro comprador do imóvel
financiado e este comprovar que ocupou o imóvel durante a negociação de
venda ou os imóveis recebidos pelo vendedor do terreno do empreendimento,
mediante dação em pagamento.

3.4

ENQUADRAMENTO DO MUTUÁRIO E DO IMÓVEL NO PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA.

3.4.1

OPERAÇÕES VINCULADAS AO PNHU

3.4.1.1

Os agentes financeiros devem observar os limites de renda familiar de até R$
9.000,00, priorizando a faixa até R$ 4.000,00, e do valor de venda ou
investimento, conforme o disposto nos subitens 7.1.2 e 7.1.3 do Capítulo IV e
do Capítulo V deste Manual, observada a Portaria Interministerial nº 409, de
31/08/2011, suas alterações e aditamentos.

3.4.1.2

No caso de operações de crédito vinculadas ao PNHU/PMCMV, em que a faixa
de renda do proponente seja superior a R$ 7.000,00 e limitada a R$ 9.000,00,
tais operações, não são enquadráveis na área de habitação popular, devendo
ser observadas as condições operacionais de que trata o Capítulo X deste
Manual.

3.4.1.3

Na contratação das operações de que tratam os subitens 3.4.1.1 e 3.4.1.2,
anteriores, os Agentes Fiandeiros devem observar, também, o disposto na
Portaria Interministerial nº 528/2017.

3.4.2

OPERAÇÕES VINCULADAS AO PNHR

3.4.2.1

Os agentes financeiros devem observar os limites de renda familiar anual até
R$ 78.000,00, priorizando a faixa de renda anual até R$ 43.200,00, conforme o
disposto nos subitens 7.1.2 e 7.1.3 do Capítulo IV e do Capítulo V deste
Manual, observada a Portaria Interministerial nº 97, de 30/03/2016, suas
alterações e aditamentos.

3.4.3

Os imóveis a serem financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha
Vida, devem ser enquadrados como novo na forma estabelecida no subitem
3.3.2 deste Capítulo, com a exceção contida no seu subitem 3.3.2.1.

3.5

ENQUADRAMENTO E APURAÇÃO DA RENDA INFORMAL DO MUTUÁRIO
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3.5.1

A renda informal se caracteriza pela ausência de documentos para comprovála diretamente.

3.5.2

Deve ser identificado para a renda informal, o tipo de atividade, o local de
atividade, data de início e o valor da renda mensal líquida.

3.5.3

A renda informal deve ser relacionada pelo Agente Financeiro com as
informações dos documentos complementares, exigidos a critério do Agente
Financeiro.

3.5.3.1

As informações dos documentos complementares subsidiam a caracterização
dos rendimentos do cliente.

3.5.3.2

A utilização dos documentos complementares permite a identificação das
informações de hábito de consumo do cliente de modo objetivo e fortalece a
definição do seu perfil econômico.

3.5.3.3

Os documentos complementares são apresentados de acordo com as
informações de hábitos de consumo associadas e classificados conforme a
seguir:
a) informações referentes às despesas básicas – Faturas de água e esgoto,
energia elétrica e telefone;
b) informações referentes ao relacionamento de crédito fora do Agente
Financeiro – Extratos de Conta Corrente e Faturas de Cartão de Crédito;
c) informações relacionadas à segurança e investimentos – Boletos de
Previdência, Seguros, Plano de Saúde e Consórcio;
d) informações relacionadas a entretenimento e informação – Comprovantes
de TV a cabo, Internet e assinaturas de jornais e revistas.

3.5.4

Para efeito de enquadramento da renda informal do proponente deve ser
considerado o valor da renda apurada pelo Agente Financeiro com base nos
subitens 3.5.2 e 3.5.3 acima.

3.5.5

O disposto no Caput deste subitem não se aplica aos financiamentos
contratados no âmbito dos Programas Pró-Cotista e FIMAC.

4

CRITÉRIOS PARA HIERARQUIZAÇÃO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

4.1

Deve ser observado as especificidades de cada Programa, conforme consta no
item 5 dos Capítulos IV, V, VII e no item 6 do Capítulo VI deste Manual.

5

REQUISITOS PARA CONTRATAÇÂO

5.1

As propostas enquadradas, hierarquizadas e selecionadas passam à fase de
contratação, na forma definida neste Manual, observados os seguintes
dispositivos:
a) existência de projeto aprovado e alvará de construção, expedido pelo órgão
municipal competente;
b) apresentação de certidão de registro da incorporação para condomínios ou
do loteamento, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente;
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c) apresentação de memorial descritivo contendo, no mínimo, as premissas
básicas adotadas para elaboração e execução do projeto e o detalhamento
de materiais empregados na obra, inclusive seus fornecedores, observado o
disposto na alínea "j" deste subitem, assinado pelo responsável técnico do
projeto;
d) anotação de responsabilidade técnica de execução das obras e dos projetos
de arquitetura e complementares e de infraestrutura para loteamentos;
e) comprovação de regularidade junto à Previdência Social, observada a
regulamentação do órgão competente;
f) comprovação de regularidade junto ao FGTS, mediante apresentação do
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) da matrícula no Cadastro
Específico do INSS (CEI) do empreendimento ou do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade responsável pela produção do imóvel,
observado o regime de construção empregado;
g) existência de vias de acesso, soluções de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, rede de energia elétrica e iluminação pública,
observadas as especificidades locais;
h) "habite-se", no caso de projetos habitacionais, ou auto de conclusão para
projetos de lotes urbanizados, ou documento equivalente expedido pelo
órgão municipal competente;
i) averbação da construção ou do auto de conclusão, conforme a modalidade
operacional, no Cartório do Registro Geral de Imóveis competente;
j) utilização de materiais cujas especificações técnicas cumpram as normas
fixadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, conforme
regulamentação:
j.1) sejam qualificados pelo Sistema de Qualificação de Materiais,
Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC), no âmbito do Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQPH) da Secretaria
Nacional de Habitação do Ministério das Cidades; ou
j.2) sejam certificados por Organismo de Certificação de Produto (OCP),
acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO), no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação de
Conformidade (SBAC) e Ministério das Cidades;
k) a utilização de projetos de engenharia e arquitetura, considerando a
estruturação de mercado para tal finalidade, será exigida 12 (doze) meses
após a publicação das normas a serem fixadas pelo Comitê Brasileiro da
Construção Civil da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):
k.1) os projetos de engenharia e arquitetura sejam elaborados por empresas
certificadas pelo Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas
de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC),e os subsistemas e
sistemas construtivos inovadores sejam chancelados pelo Sistema
Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores (SINAT), ambos
no âmbito do PBQP-H, da Secretaria Nacional de Habitação do
Ministério das Cidades; ou
k.2) sejam certificados por organismo acreditado pelo Inmetro, no âmbito do
SBAC (AC).
5.1.1

A relação dos materiais, qualificados ou certificados, que atendem ao disposto
na alínea "j" do subitem 5.1, encontra-se disponível, respectivamente, nos
seguintes sítios eletrônicos: www.cidades.gov.br/pbqp-h e www.inmetro.gov.br.

5.1.2

Os agentes financeiros, para atendimento do disposto na alínea “c” do subitem
5.1, no que tange aos materiais empregados na obra, podem solicitar
Declaração do Responsável Técnico - RT do projeto, atestando que os
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materiais empregados na obra estão compatíveis com a relação de materiais,
qualificados ou certificados, disponível nos seguintes sítios eletrônicos:
www.cidades.gov.br/pbqp-h e www.inmetro.gov.br.
5.1.2.1

Na aquisição de imóvel novo concluído, a citada Declaração pode ser prestada,
alternativamente, pelo vendedor do imóvel.

5.1.3

Nas operações de crédito destinadas à aquisição de unidade habitacional nova
aplicam-se, exclusivamente, o disposto nas alíneas "c", "e", "f", "g", "i" e k, do
subitem 5.1, no âmbito do Programa Carta de Crédito Individual.

5.1.4

Nas operações de crédito destinadas à aquisição de unidade habitacional
usada ou à aquisição de lote urbanizado aplicam-se, exclusivamente, o
disposto nas alíneas "g" e "i" do subitem 5.1, no âmbito do Programa Carta de
Crédito Individual.

5.1.5

Nas operações de crédito destinadas à produção de lotes urbanizados aplicamse, exclusivamente, os dispositivos previstos nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e",
"f", "h" e "i" do subitem 5.1, no âmbito do Programa Carta de Crédito
Associativo.

5.1.6

Nas operações de crédito destinadas à aquisição de material de construção
aplica-se, exclusivamente, o disposto no alínea "j" do subitem 5.1.

5.1.6.1

No caso de componentes, sistemas e subsistemas construtivos de que trata a
alínea “k” do subitem 5.1 anterior, será exigido a partir da data de vigência
deste Manual.

5.1.7

No caso dos Programas FIMAC e Pró-Cotista, além dos pré-requisitos
previstos neste subitem, deve ser observado os demais requisitos de
contratação previstos nos itens 7 do Capítulo VI e 6 do Capítulo VII deste
Manual.

5.1.8

No caso de operações vinculadas ao PMCMV, além dos requisitos previstos no
caput, devem ser observados também os seguintes requisitos básicos para
implantação de empreendimentos:
a) localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão, observado
o respectivo Plano Diretor, quando existente;
b) adequação ambiental do projeto;
c) infraestrutura básica que permita ligações domiciliares de abastecimento de
água e energia elétrica, e que inclua vias de acesso, com solução de
pavimentação definitiva, iluminação pública e soluções de esgotamento
sanitário e de drenagem de águas pluviais;
d)
existência ou compromisso do poder público local de instalação ou de
ampliação dos equipamentos e serviços relacionados à educação, à saúde,
ao lazer e ao transporte público; e
e) produção por pessoas jurídicas do ramo da construção civil, observada a
regulamentação que rege os programas de aplicação do FGTS.

5.1.8.1

Para fins da alínea “c” deste subitem, entende-se por pavimentação definitiva o
tratamento permanente da superfície para regularização do piso e conservação
da base, feito com concreto, paralelepípedo, peças intertravadas de concreto,
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asfalto ou outros elementos que configurem uma solução adequada para
tráfego e sejam as práticas adotadas pelo município em suas vias públicas.
5.1.8.2

Excetuam-se ao disposto na alínea “e” do subitem 5.1.8 anterior
os
empreendimentos estruturados sob o amparo dos programas de financiamento
a pessoas físicas, contratados sob a forma associativa.

5.1.8.3

Excetuam-se, também, ao disposto na alínea “e” do subitem 5.1.8 anterior, as
unidades habitacionais que venham a ser adquiridas até 31 de dezembro de
2018 e que satisfaçam as seguintes condições:
a) possuir alvará de construção concedido até 30 de junho de 2017; e
b) ter sido a obra vistoriada, no mínimo uma vez, pelo Agente Financeiro do
FGTS, antes da alienação da unidade, para fins de verificação da existência
de vícios construtivos e do atendimento às normas dos programas de
aplicação do FGTS, vinculados à área orçamentária de Habitação Popular.

5.1.8.4

Para unidades habitacionais que venham a ser adquiridas até 30 de junho de
2019, dispensa-se a solução de pavimentação definitiva e drenagem de águas
pluviais nos casos a seguir especificados:
a) nas operações de crédito destinadas à aquisição de unidades residenciais
isoladas ou unifamiliares ou que integrem empreendimento ou condomínio
composto de, no máximo, 06 (seis) unidades;
b) nas operações de crédito destinadas à produção ou requalificação de
imóveis residenciais localizados em municípios com população limitada a
50.000 (cinquenta mil) habitantes; ou
c) nas operações aprovadas pelo agente financeiro no âmbito do PMCMV até
31 de dezembro de 2018, referentes à aquisição de unidades residenciais
isoladas ou unifamiliares ou que integrem empreendimento ou condomínio
composto de, no máximo, 12 (doze) unidades.

5.1.8.4.1

No caso de vias sem solução de pavimentação definitiva, pode ser aceita a
solução de drenagem (escoamento superficial), desde que as vias não
apresentem sinais visíveis de erosão grave que possa comprometer as
condições físicas, a estabilidade e a solidez dos imóveis, bem como as
unidades habitacionais não sejam suscetíveis à situações de alagamento.

5.1.8.5

Devem ser assegurados no âmbito do PMCMV, os seguintes requisitos e os
demais previstos na Circular CAIXA nº 681/2015:
a) condições de acessibilidade a todas as áreas públicas e de uso comum;
b) disponibilidade de unidades adaptáveis ao uso por pessoas com deficiência,
com mobilidade reduzida e idosos, de acordo com a demanda;
d) condições de sustentabilidade das construções; e
e) uso de novas tecnologias construtivas.

5.1.8.5.1

Na ausência de legislação municipal ou estadual acerca de condições de
acessibilidade que estabeleça regra específica, será assegurado que, do total
de unidades habitacionais construídas no âmbito do PMCMV, em cada
município, no mínimo, 3% sejam adaptadas ao uso por pessoas com
deficiência.
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5.1.8.5.2

O atendimento ao cidadão idoso obedecerá ao disposto no art. 38 da Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003, e sua respectiva regulamentação.

5.1.8.5.3

Os dispositivos previstos nas alíneas “a”, “b”, e “c” do subitem 5.1.8.5
obedecerão às definições estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, em particular à Norma de Desempenho de Edificações - NBR
nº 15 .575.

5.1.8.5.4

As novas tecnologias construtivas obedecerão ao disposto no subitem 5.1.8.5.3
e deverão ainda contar com homologação junto ao Sistema Nacional de
Avaliação Técnica - SINAT, do Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat - PBQP-H, da Secretaria Nacional de Habitação do
Ministério das Cidades.

5.1.8.6

Para efeito de implementação das medidas previstas neste subitem,
consideram-se empreendimentos as obras de engenharia que compreendem
02 ou mais unidades habitacionais.

5.2

NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS

5.2.1

No caso de empreendimentos habitacionais deve ser observado o número de
unidades previsto neste subitem.

5.2.2

Exceto as propostas enquadradas na modalidade prevista na alínea “d” do item
3 do Capítulo V deste Manual, respectivamente, para fins de estabelecimento
do número de unidades para a operação de crédito, o agente financeiro deve
levar em consideração:
a) o perfil de cada déficit e da demanda habitacional local, conjugados com o
porte do município e com a capacidade de gerenciamento do proponente;
b) a avaliação da viabilidade de demanda do empreendimento;
c) o atendimento do empreendimento e de seu entorno por equipamentos e
serviços públicos de educação, saúde, assistência, transporte, comércio e
infraestrutura.

5.2.3

O número de unidades por empreendimento, está limitado a 500.

5.2.4

Entende-se por empreendimento, a etapa de execução de obras em uma gleba
de terra, composta de até 500 unidades habitacionais, que tem início e
conclusão dotada de condições de habitabilidade e segurança, independente de
outras etapas a serem executadas na mesma área de abrangência/gleba de
terra.

5.2.5

A limitação do número de unidades, de que trata o subitem 5.2.4 anterior, deve
ser aplicada a cada etapa isolada, não impedindo, portanto, que, quando da
finalização do empreendimento, a mesma gleba de terras possa contar com
número de unidades superior a 500.

6

CONDIÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS DO EMPRÉSTIMO DO AGENTE
OPERADOR AO AGENTE FINANCEIRO

6.1

VALOR DO EMPRÉSTIMO
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6.1.1

O valor de empréstimo do Agente Operador ao agente financeiro equivale à
soma dos valores dos financiamentos a serem concedidos aos mutuários finais.

6.2

JUROS

6.2.1

As taxas de juros serão cobradas conforme quadro abaixo, observado o
disposto no subitem 6.2.5, que poderá ser reduzida em 0,5% ao ano, bem
como o disposto no subitem 6.2.7, que remete a cobrança de taxa de juros dos
Programas Pró-Cotista e FIMAC aos Capítulos VI e VII deste Manual, inclusive
para os financiamentos enquadrados no Programa Minha Casa Minha Vida:

6.2.2

6.2.2.1

Renda Familiar Mensal

Taxa de Juros Nominal

Até R$ 4.000,00

5% ao ano

De R$ 4.000,01 a R$ 7.000,00

6% ao ano

A taxa de juros nas operações da área rural, exceto PNHR, é cobrada
mensalmente, conforme quadro abaixo (CCI e CCA):

Tipo do Imóvel

Renda familiar Anual

Taxa de Juros
(ao ano)

Novo e Reforma

Até R$ 48.000,00

5%

Novo e Reforma

De R$ 48.000,01 até R$ 84.000,00

6%

Para os financiamentos integrantes do PNHR serão cobrados as taxas de juros
da tabela abaixo, observado o disposto no subitem 6.2.5 deste Capítulo, que
poderão ser reduzidas em 0,5% ao ano:

Tipo do Imóvel

Renda familiar Anual

Taxa de Juros
(ao ano)

Novo e Reforma

Até R$ 43.200,00

5%

Novo e Reforma

De R$ 43.200,01 até R$ 78.000,00

6%

6.2.3

Quando a operação de crédito contemplar prazo de carência, os juros, na fase
de carência, são pagos mensalmente na data estabelecida contratualmente,
calculados à taxa nominal prevista no subitem 6.2.1 ou 6.2.2, conforme o caso,
deste Capítulo.

6.2.3.1

Nos financiamentos vinculados à área rural, em função da sazonalidade da
renda do mutuário, os juros, na fase de carência, poderão ser capitalizados.

6.2.4

Na fase de amortização, os juros também são pagos mensalmente e
calculados à taxa nominal prevista no subitem 6.2.1 ou 6.2.2 deste Capítulo,
juntamente com a quota de amortização.
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6.2.4.1

Nos financiamentos vinculados à área rural, em função da sazonalidade da
renda do mutuário, os juros, na fase de amortização, serão calculados à taxa
nominal prevista no subitem 6.2.2 e pagos juntamente com os demais encargos
do agente financeiro, de acordo com a periodicidade de renda do mutuário,
cuja cobrança pode ser mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.

6.2.5

Para proponentes de financiamento habitacional titulares de conta vinculada do
FGTS, com no mínimo 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS, a taxa
nominal de juros de que trata os subitens 6.2.1 ou 6.2.2 será reduzida em 0,5%
ao ano.

6.2.5.1

Para fins de enquadramento nas condições especiais de redução da taxa de
juros, considera-se titular de conta vinculada do FGTS o trabalhador que
comprovar possuir 03 anos de trabalho sob o regime do FGTS, somados os
períodos trabalhados, dividido por 365 dias, consecutivos ou não.

6.2.5.2

O vínculo empregatício do trabalhador é comprovado por meio da
apresentação do extrato da conta vinculada do FGTS ou da CTPS, nas páginas
relativas:
a) à identificação do titular;
b) à qualificação do titular;
c) ao contrato de trabalho.

6.2.5.2.1

O redutor de 0,5% de que trata o caput deste subitem pode ser aplicado em
todos os financiamentos concedidos para o mesmo mutuário.

6.2.6

Para o cálculo dos encargos mensais, será utilizada a taxa média ponderada
das taxas de juros dos financiamentos concedidos aos mutuários finais,
revisada mensalmente durante exercício orçamentário.

6.2.6.1

Em virtude de eventuais amortizações após o encerramento da execução
orçamentária poderá ser revista anualmente mediante solicitação do agente
financeiro.

6.2.6.2

Se a diferença da taxa média apurada no mês apresentar percentual superior a
0,1% ao ano, deverá ser feito ajuste da taxa média ponderada no mês.

6.2.7

A taxa de juros de que trata este subitem não se aplica aos Programas PróCotista e FIMAC, devendo ser observado o disposto nos subitens 8.2 e 8.4,
respectivamente, dos Capítulos VI e VII deste Manual.

6.3

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
a) na fase de carência: calculada sobre o saldo devedor, mediante aplicação
do mesmo índice e na mesma periodicidade de atualização dos saldos das
contas vinculadas do FGTS e cobrada mensalmente na data eleita do
agente financeiro;
b) na fase amortização: calculada sobre o saldo devedor, mediante aplicação
do mesmo índice e na mesma periodicidade de atualização dos saldos das
contas vinculadas do FGTS e incorporada ao saldo devedor vincendo da
operação de crédito, gerando a nova base de cálculo do encargo mensal;
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c) no caso de financiamentos de imóveis localizados na área rural, nas fases
de carência e amortização, a cobrança pode ser mensal, bimestral,
trimestral, semestral ou anual.
6.4

PRAZOS

6.4.1

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

6.4.1.1

O prazo de vigência ou de utilização dos recursos do contrato de empréstimo
firmado entre o Agente Operador e o Agente Financeiro é de até 12 meses,
contados a partir do mês da assinatura do contrato, observada a utilização dos
recursos dentro do exercício orçamentário, podendo ser prorrogado pelo Agente
Operador.

6.4.1.2

Na hipótese de os recursos de que trata o subitem 6.4.1.1 anterior serem
alocados por um prazo inferior a 12 meses, este pode ser prorrogado mediante
solicitação do Agente Financeiro e concordância do Agente Operador, de
acordo com as condições estabelecidas no contrato de empréstimo firmado
entre o Agente Operador e o Agente Financeiro.

6.4.2

CARÊNCIA

6.4.2.1

Para início de retorno ao Agente Operador dos recursos aplicados por
intermédio do contrato de que trata este subitem, é considerada a média
ponderada dos prazos de carência dos financiamentos aos mutuários
vinculados ao Contrato de Empréstimo firmado entre o Agente Operador e o
agente financeiro, contado a partir do mês de realização do primeiro
desembolso, inclusive, definido para cada lote de contratações, respeitada a
data eleita do agente financeiro.

6.4.2.1.1

A carência é calculada para cada lote de financiamentos informado pelo agente
financeiro ao Agente Operador, observado o critério de desembolso realizado
na forma do subitem 6.12.

6.4.2.1.2

É facultado ao Agente Operador, quando acordado com o agente financeiro,
promover a alteração do prazo de carência do contrato de empréstimo quando
da realização do último desembolso.

6.4.3

AMORTIZAÇÃO

6.4.3.1

Resultante da média ponderada dos prazos dos financiamentos concedidos aos
mutuários finais, revisado mensalmente com base nas informações prestadas
pelo agente financeiro, durante o exercício orçamentário.

6.4.3.1.1

Em virtude de eventuais amortizações após o encerramento do exercício
orçamentário poderá ser revisto anualmente mediante solicitação do agente
financeiro.

6.4.3.1.2

Se o prazo médio de amortização apurado no mês apresentar percentual de
diferença superior a 10%, deverá ser feito o ajuste do prazo.

6.5

GARANTIAS

SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
Vigência: 30/01/2019

Manual de Fomento
Pessoa Física
Capítulo III
Fl.46

6.5.1

As previstas na legislação do FGTS, conforme Lei nº 8.036, de 11/05/1990,
suas alterações e aditamentos, acrescida daquelas autorizadas pelo CCFGTS,
por intermédio das Resoluções nº 381/2002 e 435/2003, de 12/03/2002 e
16/12/2003, respectivamente.

6.5.1.1

Pode ser aceita, também, como garantia a Concessão de Direito Real de Uso –
CDRU e a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM,
conforme estabelece a Resolução do CCFGTS nº 674 de 25/10/2011.

6.5.2

No caso de as garantias oferecidas pelo agente financeiro não serem
representadas por caução de hipoteca ou alienação dos imóveis, fica
dispensada a constituição da caução das garantias.

6.5.2.1

Nesse caso, o Agente Operador efetua a verificação por amostragem,
bimestralmente, junto aos agentes financeiros, da comprovação do registro dos
financiamentos concedidos por estes ao mutuário final.

6.6

TAXA DE RISCO DE CRÉDITO DO AGENTE OPERADOR

6.6.1

O Agente Financeiro deve pagar mensalmente, ao Agente Operador, “Taxa de
Risco de Crédito” calculada em conformidade com o “rating” atribuído ao Agente
Financeiro, incidente sobre o saldo devedor, sem “pró-rata”.

6.6.1.1

A Taxa de Risco de Crédito é cobrada, mensalmente, após o primeiro
desembolso, juntamente com as prestações do Agente Financeiro, na sua
respectiva data eleita.

6.6.2

O Agente Operador efetua a avaliação do Agente Financeiro, por ocasião da
análise de cada operação de crédito ou da reavaliação do agente, e em função
do "rating" apurado, é cobrada a Taxa de Risco de Crédito, consoante o quadro
a seguir:
CONCEITO DO RATING
“AA”
“A”
“B”
“C”

TAXA NOMINAL DE RISCO DE CRÉDITO
(%a.a.)
0,2
0,4
0,6
0,8

6.6.2.1

Somente pode ser concedido empréstimo/financiamento a agentes com “rating”
entre “AA” e “C”, na tabela da CAIXA.

6.6.3

O Agente Operador realiza avaliações anuais do “rating”, com base na
evolução da conjuntura do risco coletivo dos negócios do FGTS, para definição
das novas taxas de risco de crédito, se for o caso.

6.6.3.1

Os agentes financeiros devem encaminhar à Representação Regional do
Agente Operador de sua vinculação, até 31 de maio de cada ano, a
documentação necessária para realização da referida avaliação, conforme
previsto no Manual de Credenciamento, Cadastramento e Habilitação de
Agentes.
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6.6.3.2

Ocorrendo variação no percentual da Taxa de Risco de Crédito, o novo
percentual reflete-se nas novas operações de crédito contratadas com o
Agente Financeiro durante a vigência do novo “rating”.

6.6.4

No caso de não atendimento do disposto no subitem 6.6.3.1, o agente
financeiro fica impedido de tomar novos empréstimos.

6.7

PRESTAÇÕES DE AMORTIZAÇÃO E JUROS

6.7.1

Pagas mensalmente, calculadas de acordo com SFA - Tabela Price, ou SAC.

6.7.2

Prevalece o plano de reajustamento que apresente maior incidência nos
financiamentos concedidos.

6.7.3

Este critério pode ser revisto a qualquer momento, mediante avaliação pelo
Agente Operador do perfil dos financiamentos concedidos pelo Agente
Financeiro, no que se refere ao plano de reajustamento e ao Sistema de
Amortização pactuados entre o Agente Financeiro e o mutuário.

6.7.4

No caso de financiamentos de imóveis localizados na área rural, as prestações
de amortização e juros podem ser pagas mensalmente, bimestralmente,
trimestralmente, semestralmente ou anualmente.

6.8

REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR

6.8.1

O saldo devedor é reajustado pelo mesmo índice e na mesma periodicidade da
atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS.

6.9

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

6.9.1

Trata-se de alteração passível de ser promovida no contrato firmado entre o
Agente Operador e o Agente Financeiro e nos firmados entre o Agente
Financeiro e o mutuário, mediante a ocorrência de fatos novos que tornem
inexequível a manutenção dos termos originalmente pactuados, conforme
descrito no item 1.8 do Capítulo XI deste Manual.

6.10

PRAZO DE ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

6.10.1

O prazo de arquivamento para os documentos relativos às operações de
crédito vinculadas aos respectivos Programas é de, no mínimo, 10 anos após a
quitação do saldo devedor da operação.

6.10.2

O arquivamento dessa documentação pode ser feito em meio físico ou
magnético.

6.11

AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS COMPULSÓRIAS

6.11.1

As amortizações extraordinárias e liquidações antecipadas, recebidas pelos
agentes financeiros dos seus mutuários finais e as indenizações securitárias
vinculadas a empréstimos, repasses e refinanciamentos concedidos pela
CAIXA, na qualidade de Agente Operador do FGTS, devem ser
compulsoriamente recolhidos à CAIXA – Agente Operador, conforme
estabelecido no item 8 deste Capítulo.
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6.11.2

As indenizações securitárias, relativas a apólices contratadas dentro das
condições do SFH, referentes às operações lastreadas, total ou parcialmente,
em recursos de fundos administrados pela CAIXA serão a esta diretamente
repassadas, bem como pagas ao agente financeiro credor, nas proporções
devidas e no primeiro dia útil do segundo mês subsequente ao da entrega pelo
agente financeiro, à seguradora, da documentação completa do sinistro,
relativamente aos processos formalizados até o dia 08 do mês da entrega.

6.11.2.1

Para tanto, o Agente Financeiro deve informar o número do contrato à
Seguradora.

6.12

DESEMBOLSO

6.12.1

Para efeito de desembolso das operações de crédito deve ser observado as
especificidades de cada Programa, conforme consta nos subitens 6.1 dos
Capítulos IV e V, e subitens 8.3 e 7.3 dos Capítulos VI e VII, respectivamente,
deste Manual, ressalvado o disposto no subitem 6.12.2 a seguir.

6.12.2

DESEMBOLSO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS

6.12.2.1

Durante a fase de desembolso do empreendimento podem ocorrer situações
impeditivas à realização dos desembolsos que podem ser solucionadas pelo
agente financeiro em curto espaço de tempo, inclusive situação de
irregularidade junto ao FGTS.

6.12.2.1.1

Nesse caso, é admitida a adoção das seguintes medidas, prioritariamente na
ordem em que se encontram dispostas neste subitem:
a) desembolso da parcela do mês, condicionando o próximo desembolso à
regularização das pendências;
b) desembolso da parcela mediante compensação com débitos existentes
relativos a retorno ou a recolhimentos de contribuições ao FGTS;
c) desembolso da parcela em conta bloqueada em nome do Mutuário/Agente
Promotor, pelo prazo máximo de 30 dias, desde que fique comprovada a
execução das obras e serviços, previstos no cronograma físico-financeiro;
d) outras, a critério do Agente do Operador, que conjuguem, no menor espaço
de tempo, o andamento das obras com a regularização das pendências,
mediante a análise de cada situação individualmente.

6.12.2.1.2

A medida de que trata a alínea “a” deste subitem não se aplica para a última
parcela do cronograma físico-financeiro do empreendimento.

6.13

REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO, EXCLUSIVAMENTE, NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS CARTA DE
CRÉDITO INDIVIDUAL E ASSOCIATIVA

6.13.1

É facultado ao Agente Operador e aos Agentes Financeiros contratar
operações de crédito nas condições e limites operacionais vigentes até
28/10/2015, observadas as seguintes condições:
a) operações de crédito com pessoas físicas até 30 de abril de 2016;
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b) operações de crédito com pessoas físicas até 31 de dezembro de 2018,
exclusivamente nos casos de municípios onde o valor de enquadramento de
imóveis, previsto no subitem 7.1.2 dos Capítulos IV e V deste Manual, foi
reduzido;
c) operações de crédito com pessoas jurídicas, celebradas até 31 de
dezembro de 2018, cujas unidades produzidas poderão ser comercializadas,
independente do prazo, mediante operações de crédito com pessoas físicas,
exclusivamente nos casos de municípios onde o valor de enquadramento de
imóveis, previsto no subitem 7.1.2 dos Capítulos IV e V deste Manual, foi
reduzido.
6.13.1.1

Para as operações contratadas com pessoas físicas e para a comercialização
de imóveis cuja produção foi contratada com recursos do FGTS a partir de 1º
de março de 2016 e até 31 de dezembro de 2017, será suportada pelo FGTS a
diferença apurada entre as taxas de juros das operações de financiamento com
pessoas físicas, e as taxas de juros atuais, a título de desconto para fins de
redução no valor das prestações, observados os prazos e condições previstos
no subitem 6.13.1.

6.13.1.1.1

Para as operações não enquadradas no subitem 6.13.1.1, são adotadas as
condições e limites operacionais vigentes, excetuado o valor de
enquadramento do imóvel.

7

CONDIÇÕES OPERACIONAIS
FINANCEIRO AO MUTUÁRIO

7.1

VALOR DO FINANCIAMENTO

7.1.1

Para efeito de definição do valor do financiamento deve ser observado as
especificidades de cada Programa, conforme consta no subitem 7.1 dos
Capítulos IV e V, e dos subitens 9.1 e 8.1 dos Capítulos VI e VII deste Manual.

7.2

VALOR DO INVESTIMENTO

7.2.1

Para efeito de composição do investimento deve ser observado as
especificidades de cada Programa, conforme consta no subitem 7.2 dos
Capítulo IV e V deste Manual.

7.3

COMPROMETIMENTO MÁXIMO DE RENDA

7.3.1

Na celebração de contratos de financiamento com planos de reajustamento do
encargo mensal.

7.3.2

Na hipótese de a prestação vir a comprometer a capacidade de pagamento do
Mutuário Final, apurada segundo critério definido pelo Agente Financeiro, a
partir do mês subsequente ao do mês da contratação do financiamento, é
assegurada a livre negociação entre o Agente Financeiro e o mutuário,
observado o prazo máximo previsto para a modalidade.

7.3.2.1

Ocorrendo tal hipótese, em virtude do reajuste normal das prestações, os
agentes financeiros devem adotar mecanismos que viabilizem a retomada ou
continuidade dos pagamentos das prestações.
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7.4

DESEMBOLSO

7.4.1

Para efeito de desembolso das operações de crédito do Agente Financeiro ao
Mutuário deve ser observado as especificidades de cada Programa, conforme
consta no subitem 7.3 do Capítulo IV e V, e Subitens 8.3 e 7.3,
respectivamente, dos Capítulos VI e VII deste Manual.

7.4.1.1

Os agentes financeiros, até a realização do primeiro desembolso das
operações contratadas com recursos do FGTS, nas modalidades construção e
aquisição de imóvel novo, devem exigir do proponente/mutuário, a
apresentação do recibo de Comunicação do Sistema de Comunicação Prévia
de Obras – SCPO, disponível no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e
Emprego, na Internet, observado o disposto no subitem 7.4.1.

7.4.1.1.1

No caso da modalidade construção, a obrigatoriedade da apresentação do
recibo de comunicação do SCPO, de que trata o subitem 7.4.1.1, aplica-se ao
desembolso da primeira parcela relativa à execução de obra.

7.4.1.1.2

No caso da modalidade aquisição de imóvel novo, o agente financeiro tem
prazo até 03 de setembro de 2018, para exigir do proponente/tomador a
apresentação do Recibo de que trata o subitem 7.4.1.1.

7.4.1.1.3

Para as obras que foram iniciadas até 6 (seis) meses após a edição da Portaria
do Ministério do Trabalho nº 540, publicada em 25/05/2016, pode ser aceito o
Recibo de Comunicação Prévia de Obra na forma física, protocolado nas
unidades regionais do MTE.

7.4.1.1.4

Para verificação do cumprimento pelo agente financeiro do disposto no subitem
7.4.1.1, o Agente Operador fará monitoramento mediante amostragem das
operações contratadas.

7.5

PRAZO DE CARÊNCIA

7.5.1

O previsto para execução das obras e serviços, limitado a 24 meses, no caso
de Carta de Crédito Individual e 36 meses, no caso de Carta de Crédito
Associativa, contados a partir da primeira liberação dos recursos do agente
financeiro ao mutuário, prevista no cronograma físico financeiro da obra.

7.5.1.1

Serão passíveis de autorização, até a metade do prazo originalmente
pactuado, as solicitações de prorrogação de carência justificadas,
exclusivamente, por problemas de natureza técnico-operacional que impeçam
a execução das obras dentro do prazo originalmente pactuado.

7.5.2

Nas operações crédito vinculadas ao Programa Carta de Crédito Individual, o
prazo de carência é aplicável somente nas modalidades previstas nos subitens
3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, do Capítulo IV.

7.5.2.1

Na aquisição ou na construção, conclusão, ampliação, reforma e/ou melhoria
de unidade habitacional, com liberação do financiamento em parcela única a
partir da data da contratação, não existe prazo de carência, devendo o retorno
iniciar-se 30 dias após a assinatura do contrato ou liberação dos recursos.

7.6

PRAZO DE AMORTIZAÇÃO

SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
Vigência: 30/01/2019

Manual de Fomento
Pessoa Física
Capítulo III
Fl.51

7.6.1

O prazo máximo de amortização dos financiamentos é de até 30 anos.

7.6.2

O prazo máximo de amortização não pode ser, em nenhuma hipótese, maior
que a vida útil do empreendimento financiado.

7.6.3

No caso de operações de crédito vinculadas ao Programa de Financiamento de
Material de Construção – FIMAC deverá ser observado o prazo de amortização
definido no subitem 8.6 do Capítulo VII deste Manual.

7.7

JUROS

7.7.1

As taxas de juros serão cobradas conforme quadro abaixo, observado o
disposto no subitem 7.7.6 deste Capítulo, que poderá ser reduzida em 0,5%
(cinco décimos por cento) ao ano, bem como o disposto no subitem 7.7.7
também deste Capítulo, que remete a cobrança de taxa de juros dos
Programas Pró-Cotista e FIMAC aos Capítulos VI e VII deste Manual:

7.7.2

Tipo do
Imóvel

Renda Familiar

Taxa de Juros
(ao ano)

Novo

Até
R$
2.600,00,
para
imóveis
destinados à produção ou aquisição de
habitações de interesse social, cujo valor
de venda ou investimento não ultrapasse
os limites definidos no subitem 7.1.3 dos
Capítulos IV e V deste Manual

Até 5%

Novo e
Usado

Até
R$
2.600,00,
para
imóveis
destinados à produção ou aquisição de
habitação popular, cujo valor de venda
ou investimento não ultrapasse os limites
definidos no subitem 7.1.2 dos Capítulos
IV e V deste Manual

Até 5,5%

Novo e
Usado

De R$ 2.600,01 a R$ 3.000,00

Até 6%

Novo e
Usado

De R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00

Até 7 %

Novo e
Usado

De R$ 4.000,01 a R$ 7.000,00

Até 8,16 %

A Taxa de Juros nas operações rurais integrantes do PNHR, é cobrada
conforme a tabela a seguir, observado o disposto no subitem 7.7.6 deste
Capítulo, que poderão ser reduzidas em 0,5% ao ano:
Tipo do
Imóvel

Renda Familiar Anual

Taxa de Juros
(ao ano)

Novo

Até R$ 28.200,00 para imóveis
destinados
à
produção
ou
aquisição de habitações de

Até 5%
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Tipo do
Imóvel

Renda Familiar Anual

Taxa de Juros
(ao ano)

interesse social, cujo valor de
venda ou investimento não
ultrapasse os limites definidos no
subitem 7.1.3 dos Capítulos IV e
V deste Manual

7.7.3

Novo e
Reforma

Até R$ 28.200,00, para imóveis
destinados
à
produção
ou
aquisição de habitação popular,
cujo
valor
de
venda
ou
investimento não ultrapasse os
limites definidos no subitem 7.1.2
dos Capítulos IV e V deste
Manual

Até 5,5%

Novo e
Reforma

De R$ 28.200,01 a R$ 32.400,00

Até 5%

Novo e
Reforma

De R$ 32.400,01 a R$ 33.000,00

Até 6%

Novo e
Reforma

De R$ 33.000,01 a R$ 43.200,00

Até 7%

Novo e
Reforma

De R$ 43.200,01 a R$ 78.000,00

Até 8,16%

A Taxa de Juros nas operações rurais fora do PNHR, é cobrada conforme
tabela a seguir, observado o disposto no subitem 7.7.6 deste Capítulo, que
poderão ser reduzidas em 0,5% ao ano:
Tipo do
Imóvel

Renda Familiar Anual

Taxa de Juros
(ao ano)

Novo

Até R$ 31.200,00 para imóveis
destinados
à
produção
ou
aquisição de habitações de
interesse social, cujo valor de
venda ou investimento não
ultrapasse os limites definidos no
subitem 7.1.3 dos Capítulos IV e
V deste Manual

Até 5%

Novo e
Reforma

Até R$ 31.200,00, para imóveis
destinados
à
produção
ou
aquisição de habitação popular,
cujo
valor
de
venda
ou
investimento não ultrapasse os
limites definidos no subitem 7.1.2
dos Capítulos IV e V deste

Até 5,5%

SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
Vigência: 30/01/2019

Manual de Fomento
Pessoa Física
Capítulo III
Fl.53

Manual

Novo e
Reforma

De R$ 31.200,01 a R$ 36.000,00

Até 6%

Novo e
Reforma

De R$ 36.000,01 a R$ 48.000,00

Até 7%

Novo e
Reforma

De R$ 48.000,01 a R$ 84.000,00

Até 8,16%

7.7.4

Quando a operação de crédito contemplar prazo de carência, os juros, na fase
de carência, são pagos com recursos próprios, mensalmente, calculados à taxa
nominal prevista nos subitens 7.7.1 a 7.7.3 anteriores.

7.7.4.1

Nos financiamentos vinculados à área rural, em função da sazonalidade da
renda do mutuário, a critério do agente financeiro, os juros, na fase de
carência, poderão ser capitalizados.

7.7.5

Na fase de amortização, os juros também são pagos mensalmente e
calculados à taxa nominal prevista nos subitens 7.7.1 a 7.7.3 anteriores.

7.7.5.1

Nos financiamentos vinculados à área rural, em função da sazonalidade da
renda do mutuário, a critério do Agente Financeiro, os juros, na fase de
amortização, serão calculados à taxa nominal prevista no subitem 7.7.2 e
pagos juntamente com os demais encargos do financiamento, de acordo com a
periodicidade de renda do mutuário, cuja cobrança pode ser mensal, bimestral,
trimestral, semestral ou anual.

7.7.6

Para proponentes de financiamento habitacional titulares de conta vinculada do
FGTS, com no mínimo 03 anos de trabalho sob o regime do FGTS, apurado
conforme o subitem 6.2.5 deste Capítulo, a taxa nominal de juros de que trata
os subitens 7.7.1 a 7.7.3 anteriores, será reduzida em 0,5% ao ano.

7.7.6.1

Para efeito de aplicação das condições especiais previstas neste subitem, o
agente deve observar o disposto no subitem 6.2.5.1 e 6.2.5.2 deste Capitulo.

7.7.7

A taxa de juros de que trata este subitem já está acrescida do diferencial de
juros previsto no subitem 7.10.2.1 e 7.10.4.1 deste Capítulo e não se aplica aos
Programas Pró-Cotista e FIMAC, devendo ser observado o disposto nos
subitens 8.2 e 8.4, respectivamente, dos Capítulos VI e VII deste Manual.

7.8

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
a) na fase de carência: calculada sobre o saldo devedor, mediante aplicação
do mesmo índice e na mesma periodicidade de atualização dos saldos das
contas vinculadas do FGTS e cobrada mensalmente na data eleita do
mutuário;
b) na fase amortização: calculada sobre o saldo devedor, mediante aplicação
do mesmo índice e na mesma periodicidade de atualização dos saldos das
contas vinculadas do FGTS e incorporada ao saldo devedor vincendo da
operação de crédito, gerando a nova base de cálculo do encargo mensal;
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c) no caso de financiamentos de imóveis localizados na área rural, nas fases
de carência e amortização, a cobrança pode ser mensal, bimestral,
trimestral, semestral ou anual.
7.9

GARANTIAS

7.9.1

A critério do Agente Financeiro são aceitas além daquelas previstas na Lei nº
9.467/97, suas alterações e aditamentos, as seguintes garantias, desde que
não resultem em fragilização da segurança das operações de crédito:
a)
b)
c)
d)

fundo de aval;
fundo garantidor;
aval solidário;
caução de depósitos em moeda corrente junto à Instituição Bancária, no
Brasil;
e) alienação fiduciária de bens imóveis;
f) penhor dos direitos creditórios provenientes das operações de crédito
imobiliário por ele firmadas com os mutuários finais, lastreadas em recursos
do FGTS.
7.9.2

As garantias formalizadas por intermédio de hipoteca não podem ter o prazo
superior a 20 anos.

7.9.3

Fica assegurada aos mutuários a opção pelo instituto da alienação fiduciária,
observado o prazo máximo de amortização previsto no subitem 7.6.1 deste
Capítulo.

7.9.4

Caso o Agente Financeiro conceda financiamento com garantia hipotecária, no
âmbito do Programa Carta de Crédito Individual, para execução de obras em
imóveis de propriedade de terceiros, ou seja, em imóvel que não é de
propriedade do mutuário titular do financiamento, o proprietário do imóvel deve
comparecer no instrumento contratual como anuente da hipoteca do imóvel
oferecido em garantia do financiamento concedido pelo Agente Financeiro.

7.9.5

Pode ser aceita, também, como garantia a Concessão de Direito Real de Uso –
CDRU e a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM,
conforme estabelece a Resolução do CCFGTS nº 674/11 de 25/10/2011.

7.10

REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO

7.10.1

A remuneração do agente financeiro, diferencial de juros e taxa de
administração, para operações localizadas na área urbana é cobrada
mensalmente, conforme a seguir:

7.10.2

Diferencial de juros de até 2,16% ao ano, incidente sobre o saldo devedor
durante as fases de carência e amortização, cobrado no encargo mensal, para
operações com pessoas físicas.

7.10.2.1

O diferencial de juros de que trata este subitem será cobrado do proponente
pessoa física de acordo com o tipo do imóvel e a renda familiar, conforme
quadro abaixo:
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Tipo do
Imóvel

Novo

Novo e
Usado

Novo e
Usado

Renda familiar

Até R$ 2.600,00, para imóveis
destinados à produção ou
aquisição de habitações de
interesse social, cujo valor de
venda ou investimento não
ultrapasse os limites definidos
no subitem 7.1.3 dos Capítulos
IV e V deste Manual

Forma de cobrança

2,16 % é suportado pelo FGTS
e pago à vista

Até R$ 2.600,00, para imóveis
destinados à produção ou 1,66% é suportado pelo FGTS
e pago à vista
aquisição
de
habitação
popular, cujo valor de venda ou
investimento não ultrapasse os
limites definidos no subitem
Até 0,5% será cobrado no
7.1.2 dos Capítulos IV e V encargo mensal do mutuário
deste Manual

De R$ 2.600,01 a R$ 3.000,00

até 1,16% é suportado pelo
FGTS e pago à vista
até 1,0 % cobrado no encargo
mensal do Mutuário
até 0,16% é suportado pelo
FGTS e pago à vista

Novo e
Usado
Novo e
Usado

De R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00
até 2,0 % cobrado no encargo
mensal do Mutuário
De R$ 4.000,01 a R$ 7.000,00

até 2,16 % cobrado no encargo
mensal do Mutuário

7.10.3

Taxa de administração, exclusivamente nas operações com pessoas físicas,
será de até R$ 25,00 por contrato ativo mês, cobrado no encargo mensal,
observado o disposto no subitem 7.10.3.1 a seguir.

7.10.3.1

A taxa de administração de que trata este subitem será cobrado do proponente
pessoa física de acordo com a renda familiar, conforme quadro abaixo:
Tipo do
Imóvel

7.10.3.2

Renda familiar

Novo e
Usado

Até R$ 4.000,00

Novo e
Usado

De R$ 4.000,01 a R$ 7.000,00

Forma de Cobrança
Suportado integralmente pelo
FGTS, pago à vista, ao valor
presente calculado à taxa
referencial do SELIC
Cobrado no encargo mensal
do Mutuário

A taxa SELIC a ser utilizada no exercício de 2019, é 7,3% ao ano.
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7.10.4

A remuneração do agente financeiro nas operações rurais integrantes do
PNHR, é cobrada conforme a seguir.

7.10.4.1

O diferencial de juros é cobrado de acordo com o tipo do imóvel e a renda
familiar anual do proponente, conforme quadro abaixo:
Tipo do
Imóvel

Novo

Novo e
Reforma

Novo e
Reforma

Renda Familiar Anual

Forma de Cobrança

Até R$ 28.200,00 para imóveis
destinados à
produção
ou
aquisição de habitações de
2,16 % é suportado pelo
interesse social, cujo valor de
FGTS e pago à vista
venda ou investimento não
ultrapasse os limites definidos no
subitem 7.1.3 dos Capítulos IV e
V deste Manual
Até R$ 28.200,00 para imóveis
destinados
à
produção
ou
aquisição de habitação popular,
cujo
valor
de
venda
ou
investimento não ultrapasse os
limites definidos no subitem 7.1.2
dos Capítulos IV e V deste Manual

De R$ 28.200,01 a R$ 32.400,00

1,66% é suportado pelo
FGTS e pago à vista
0,5% será pago pelo
agricultor ou trabalhador
rural no encargo do
financiamento
1,16% suportado
pelo
FGTS e pago à vista
e 1% será suportado pelo
OGU
0,16% suportado
FGTS e pago à vista

Novo e
Reforma

De R$ 32.400,01 a R$ 33.000,00

1% será suportado pelo
OGU
1%
será
pago
pelo
agricultor ou trabalhador
rural no encargo do
financiamento
0,16% suportado
FGTS e pago à vista

Novo e
Reforma

De R$ 33.000,01 a R$ 43.200,00

Novo e
Reforma

De R$ 43.200,01 a R$ 78.000,00
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7.10.4.2

A taxa de administração, exclusivamente nas operações com pessoas físicas,
que é de até R$ 25,00, por contrato ativo mês, é cobrada de acordo com a
renda familiar anual do proponente, conforme quadro abaixo:
Tipo do Imóvel

Renda Familiar Anual

Forma de Cobrança

Novo e
Reforma

Até R$ 43.200,00

Suportado integralmente pelo
FGTS, pago à vista, a valor
presente calculado à taxa SELIC

Novo e
Reforma

De R$ 43.200,01 a R$
78.000,00

Suportado integralmente pelo
OGU pago à vista, a valor
presente calculado à taxa SELIC

7.10.4.2.1

A taxa SELIC a ser utilizada no exercício de 2019, é 7,3% ao ano.

7.10.5

A remuneração do agente financeiro nas operações rurais fora do PNHR, é
cobrada conforme a seguir.

7.10.3.1

O diferencial de juros é cobrado de acordo com o tipo do imóvel e a renda
familiar anual do proponente, conforme quadro abaixo:
Imóvel

Novo

Novo e
Reforma

Renda Familiar Anual
Até R$ 31.200,00 para imóveis
destinados à
produção
ou
aquisição de habitações de
interesse social, cujo valor de
venda ou investimento não
ultrapasse os limites definidos no
subitem 7.1.3 dos Capítulos IV e
V deste Manual
Até R$ 31.200,00 para imóveis
destinados
à
produção
ou
aquisição de habitação popular,
cujo
valor
de
venda
ou
investimento não ultrapasse os
limites definidos no subitem 7.1.2
dos Capítulos IV e V deste Manual

Forma de Cobrança

2,16 % é suportado pelo
FGTS e pago à vista

1,66% é suportado pelo
FGTS e pago à vista
0,5% será pago pelo
agricultor ou trabalhador
rural no encargo do
financiamento
1,16% suportado pelo
FGTS e pago à vista

Novo e
Reforma

De R$ 31.200,01 a R$ 36.000,00

Novo e
Reforma

De R$ 36.000,01 a R$ 48.000,00
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Novo e
Reforma

7.10.3.2

De R$ 48.000,01 a R$ 84.000,00

2% será pago pelo
agricultor ou trabalhador
rural no encargo do
financiamento
2,16% será pago pelo
agricultor ou trabalhador
rural no encargo do
financiamento

A Taxa de Administração, exclusivamente nas operações com pessoas físicas,
que é de até R$ 25,00, por contrato ativo mês, é cobrada de acordo com a
renda familiar anual do proponente, conforme quadro a seguir:
Tipo do Imóvel

Renda Familiar Anual

Forma de Cobrança

Novo e
Reforma

Até R$ 48.000,00

Suportado integralmente pelo
FGTS, pago à vista, a valor
presente calculado à taxa SELIC

Novo e
Reforma

De R$ 48.000,01 a R$
84.000,00

Suportado integralmente pelo
agricultor ou trabalhador rural no
encargo do financiamento

7.10.3.2.1

A taxa SELIC a ser utilizada no exercício de 2019, é 7,3% (sete inteiros e três
décimos por cento) ao ano.

7.10.3.3

A remuneração do agente financeiro de que trata este subitem pode ser
cobrada de forma mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.

7.10.4

O somatório dos valores pagos pelo FGTS, a título de remuneração do Agente
Financeiro (diferencial de juros e taxa de administração), não pode exceder a
75% do valor do saldo devedor inicial da operação de financiamento ou pelos
seguintes valores por contrato de financiamento, o que for menor:
a) R$ 21.000,00, nos casos de operações de financiamento celebradas com
pessoas físicas cuja renda familiar mensal bruta não ultrapasse R$
2.600,00;
b) R$ 19.000,00, nos casos de operações de financiamento celebradas com
pessoas físicas cuja renda familiar mensal bruta seja superior a R$
2.600,00 e limitada a R$ 3.000,00; ou
c) R$ 15.000,00, nos casos de operações de financiamento celebradas com
pessoas físicas cuja renda familiar mensal bruta seja superior a R$
3.000,00 e limitada a R$ 4.000,00.

7.10.5

TAXA DE ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO

7.10.5.1

Aplicável somente às operações de crédito vinculadas aos Programas Carta de
Crédito Individual, Pró-Cotista e FIMAC, nos termos do subitem 7.4.2 do
Capítulos IV, da alínea “b” do subitem 9.6.1 do Capítulo VI, e da alínea “b” do
subitem 8.5.1 do Capítulo VII deste Manual.

7.10.6

TAXA DE RISCO DE CRÉDITO DO AGENTE FINANCEIRO
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7.10.6.1

Aplicável somente às operações de crédito vinculadas aos Programas Carta de
Crédito Individual, Programa Carta de Crédito Associativa e FIMAC, nos termos
dos subitens 7.4.3 dos Capítulos IV e V e da alínea “c” do subitem 8.5.1 do
Capítulos VII, deste Manual.

7.10.7

TARIFA OPERACIONAL

7.10.7.1

Aplicável somente às operações de crédito vinculadas ao Programa Carta de
Crédito Associativa, nos termos do subitem 7.4.2 do Capítulo V deste Manual.

7.10.8

No contrato de financiamento firmado com o Mutuário Pessoa Física deverá
constar cláusula indicando os valores a serem pagos pelo mutuário a título de
remuneração do Agente Financeiro, bem como os valores da remuneração do
Agente Financeiro suportados pelo FGTS.

7.10.9

Fica vedada a cobrança, pelo agente financeiro, de quaisquer outras taxas ou
tarifas ou remuneração, a qualquer título, que não estejam previstas neste
Manual.

7.11

PRESTAÇÕES DE AMORTIZAÇÃO E JUROS

7.11.1

Pagas mensalmente, juntamente com os demais acessórios que compõem o
encargo mensal, e calculadas de acordo com o Sistema de Amortização a ser
pactuado entre o Agente Financeiro e o mutuário, sendo obrigatório o
oferecimento, ao mutuário, do Sistema de Amortização Constante - SAC.

7.11.2

Para os financiamentos que contemplem a sistemática de desembolso em
parcela única, durante a fase de construção, os rendimentos auferidos da conta
poupança do mutuário podem ser utilizados para pagamento parcial ou total do
encargo mensal, quando for o caso, nele incluído a quota de amortização, os
juros, os seguros, quando existentes, a remuneração do Agente Financeiro, e a
taxa de risco de crédito.

7.11.3

Durante a fase de construção da unidade, o desembolso efetivo do mutuário
para pagamento do encargo mensal é a diferença entre o valor do encargo e os
rendimentos auferidos da conta poupança.

7.11.4

Com vistas a evitar um maior comprometimento de renda do adquirente na fase
mais adiantada da obra, os agentes financeiros podem estabelecer, durante a
fase de construção, um valor constante a ser pago pelo Mutuário Final,
utilizando os eventuais saldos de rendimentos da poupança, caso existam ao
final da construção, para amortização do saldo devedor do financiamento.

7.11.5

O valor presente do fluxo futuro das prestações, compostas de amortização do
principal e juros, deve ser calculado com a utilização da taxa de juros pactuada
no contrato, não podendo resultar em valor diferente ao do empréstimo ou do
financiamento concedido, não sendo considerados os efeitos da atualização
monetária do saldo devedor.

7.11.6

Além do SAC, deverá ser oferecido ao mutuário outro sistema de amortização
que atenda ao disposto no subitem 7.11.5, entre eles o Sistema de
Amortização Crescente – SACRE e o Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price).

SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
Vigência: 30/01/2019

Manual de Fomento
Pessoa Física
Capítulo III
Fl.60

7.11.7

No caso de financiamentos de imóveis localizados na área rural, as prestações
de amortização e juros podem ser pagas mensalmente, bimestralmente,
trimestralmente, semestralmente ou anualmente.

7.12

REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR

7.12.1

O saldo devedor é reajustado pelo mesmo índice e na mesma periodicidade da
atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS.

7.13

SEGURO

7.13.1

É permitida a contratação de financiamento com apólice de seguro diferente da
aplicada no SFH, desde que a operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo,
a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez e danos físicos ao imóvel,
este último excetuado nos casos de financiamento que se enquadra na
modalidade destinada à aquisição de material de construção e nos casos
previstos nos subitens 7.4.3.2 do Capítulo IV e V e na alínea “c” do subitem
8.5.1 do Capítulo VII, deste Manual.

7.13.1.1

Para cumprimento do disposto neste subitem, os agentes financeiros,
respeitada a livre escolha do mutuário, deverão observar o disposto no art. 79
da Lei nº 11.977, de 07/07/2009, suas alterações e aditamentos.

7.13.1.2

Nas operações contratadas no meio rural, fica dispensada a contratação do
seguro de morte e invalidez permanente do mutuário, nos casos em que estes
riscos contem com outra garantia.

7.13.2

Para os financiamentos enquadrados no Programa Minha Casa Minha Vida
com FGHab.

7.13.2.1

Os financiamentos garantidos pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular –
FGHab, serão dispensados da contratação de seguro com cobertura de MIP e
DFI, conforme art. 28 da Lei nº 11.977, de 07/07/2009, suas alterações e
aditamentos.

8

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA, AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA
DÍVIDA, AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA COM REDUÇÃO DE PRAZO,
TRANSFERÊNCIA OU REDUÇÃO DO PRAZO CONTRATADO

8.1

Sempre que houver liquidação antecipada, amortização extraordinária,
amortização extraordinária com redução de prazo, transferência ou redução do
prazo contratado do financiamento, o agente financeiro deve enviar
comunicado à Regional de Representação do FGTS de vinculação de sua
Sede, informando todos os dados e valores relativos a essas ocorrências, bem
como os dados relativos à parcela de taxa de administração e diferencial de
juros, bem como, nos casos dos Programas Carta de Crédito Associativa e
Carta de Crédito Individual, os dados relativos à parcela de taxa de
administração e diferencial de juros.

8.2

Os valores de que trata o subitem 8.1, anterior, devem ser recolhidos pelo
agente financeiro ao Agente Operador, até o 5º dia útil do mês subsequente ao
do recebimento.
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8.2.1

Caso não ocorra o recolhimento até o 5º dia útil do mês subsequente ao do
recebimento, deverá ser aplicado o procedimento descrito no subitem 8.4 deste
Capítulo.

8.3

Os recolhimentos referentes aos valores do principal da dívida serão efetuados
com atualização monetária e juros remuneratórios à taxa do contrato de
empréstimo, calculados pelo critério “pro-rata-die” da data do desembolso pelo
Agente Operador, deduzidas as prestações pagas e eventuais amortizações
extraordinárias realizadas no período, até a data do efetivo recolhimento ao
Agente Operador.

8.3.1

Os recolhimentos referentes aos valores do desconto complemento deve
observar a rotina operacional contida no subitem 8.2 do Capítulo VIII deste
Manual.

8.3.2

Os valores referentes aos descontos (taxa de administração e diferencial de
juros) serão devolvidos na forma estabelecida no item 8.1 do Capítulo VIII
deste Manual.

8.4

Caso ocorra o descumprimento do prazo estabelecido no subitem 8.2, além da
atualização monetária e dos juros remuneratórios, calculados até a data do
recolhimento à CAIXA, sobre o valor atualizado, incide multa de 2% e juros
moratórios à taxa de 12% ao ano, calculados pelo critério pro-rata-die a partir
do dia seguinte ao 5º dia útil do mês subsequente ao do pagamento efetuado
pelo mutuário, até a data do recolhimento à CAIXA, conforme consta nas
fórmulas previstas nos subitens 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.4 a seguir.

8.4.1

A atualização monetária de que trata este subitem é calculada com base na TR
do dia 1º (pro-rata-die), considerando a data do vencimento, inclusive, até a
data do pagamento, exclusive.

8.4.2

A

fórmula

para

cálculo

dos

juros

remuneratórios

é

Jr Re m=VRa×i×N /36000 , em que:
a)
b)
c)
d)

8.4.3

Jr Rem = juros remuneratórios;
VRa = valor do recolhimento atualizado;
I = taxa de juros do contrato;
N= número de dias em atraso, do recebimento do valor pelo agente,
inclusive, até o recolhimento à CAIXA, exclusive.

A fórmula para cálculo dos juros moratórios é:
que:

J M =VRa×(12÷36000 )×N

, em

a) JM = juros de mora;
b) VRa = valor do recolhimento atualizado;
c) N = número de dias em atraso contados a partir do dia seguinte ao 5º dia útil
do mês subsequente ao do pagamento efetuado pelo mutuário, até a data
de recolhimento à CAIXA.
8.4.4

A fórmula para cálculo do valor da multa é M =VRa×0, 02 , em que:
a) M = multa;
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b) VRa = valor do recolhimento atualizado.
9

CANCELAMENTO OU DISTRATO DE CONTRATOS

9.1

Sempre que houver cancelamento ou distrato de financiamento, inclusive em
decorrência de retomada do imóvel, o agente financeiro deve enviar
comunicado ao Agente Operador do FGTS informando todos os dados relativos
a essas ocorrências, bem como os dados relativos ao valor do desconto
complemento, da taxa de administração e do diferencial de juros.

9.2

Se o cancelamento ou distrato ocorrer no exercício orçamentário em curso e
existir parcela a ser desembolsada com valor igual ou superior ao do
cancelamento, o Agente Operador efetua a dedução do valor do financiamento
cancelado, inclusive do Diferencial de Juros e da Taxa de Administração e
Desconto Complemento, da nova parcela de liberação de recursos solicitada
pelo Agente Financeiro.

9.3

Se o cancelamento ou distrato ocorrer no exercício orçamentário em curso, e
não existir parcela a ser desembolsada com valor igual ou superior ao do
cancelamento ou se o cancelamento ou distrato ocorrer após o fechamento do
exercício orçamentário, aplica-se o disposto nos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 a
seguir.

9.3.1

Os recolhimentos referentes aos valores do principal da dívida, deverão ser
efetuados de acordo com a rotina operacional contida no caput do subitem 8.3
deste Capítulo.

9.3.2

Os recolhimentos referentes aos valores do desconto complemento deverão
ser efetuados de acordo com a rotina operacional contida no subitem 8.2 do
Capítulo VIII deste Manual.

9.3.3

Os recolhimentos referentes aos valores da Taxa de Administração e
Diferencial de Juros deverão ser efetuados de acordo com rotina operacional
contida no subitem 8.1 do Capítulo VIII deste Manual.

9.3.4

Os valores devem ser recolhidos pelo Agente Financeiro ao Agente Operador,
até o 5º dia útil do mês subsequente ao do cancelamento, distrato do contrato
de financiamento ou do recebimento da notificação do Agente Operador que
apontou o erro de enquadramento do mutuário no programa.

9.3.4.1

Caso ocorra descumprimento do disposto neste subitem, será aplicado o
procedimento descrito no subitem 8.4 deste Capítulo.

10

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES EM ATRASO

10.1

Caso o pagamento da prestação seja efetuado com atraso, o valor será
acrescido de atualização monetária, juros moratórios e pena convencional,
calculados conforme subitens 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.4 anteriores,
respectivamente, e outras cominações previstas contratualmente, se for o caso.

11

DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1

Após o fim do exercício orçamentário, os Agentes Financeiros devem elaborar
relatório de Auditoria Independente ou Relatório Específico de Auditoria Interna
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ou parecer de Auditoria com os resultados das análises sobre as operações
lastreadas com recursos do FGTS, contendo, no mínimo, os seguintes
aspectos:
a) conhecimento das normas que regem os programas de aplicação do FGTS;
b) cumprimento das condições previstas nos contratos de empréstimo firmado
entre o agente financeiro e o Agente Operador;
c) cumprimento das condições e limites previstos para concessão dos
financiamentos aos mutuários finais;
d) manifestação quanto à contabilização dos valores oriundos do FGTS, de
forma segregada aos recursos do próprio agente financeiro;
e) manifestação específica sobre a regularidade na concessão dos descontos
financeiros do FGTS;
f) informações sobre os apontamentos da Auditoria Interna ou Auditoria
Independente afetos às aplicações dos recursos do FGTS, com as
respectivas recomendações;
g) apresentação de evidência(s) de cumprimento dos limites orçamentários
alocados ao Agente;
h) apresentação de evidência(s) de cumprimento das regras de
enquadramento dos Mutuários aos Programas;
i) apresentação de evidência(s) de cumprimento das regras de concessão de
descontos;
j) apresentação de evidência(s) de cumprimento das regras de repasse das
antecipações aos Mutuários finais;
k) apresentação de evidência(s) de cumprimento das regras de cálculo e do
repasse das amortizações extraordinárias e distrato ao Agente Operador;
l) serão recusados relatórios de Auditoria Independente ou Específico de
Auditoria Interna que apresentem quaisquer restrições de uso e/ou acesso
ao Agente Operador do FGTS;
m) serão recusados relatórios de Auditoria Independente ou Específico de
Auditoria Interna do tipo “Asseguração Limitada”;
n) serão recusados relatórios de Auditoria Independente ou Específico de
Auditoria Interna que não contenham manifestação quanto à observância,
por parte do Agente Financeiro, dos requisitos citados nas alíneas “a” a “m”
deste subitem.
11.1.1

Esse relatório deve ser encaminhado anualmente à Representação Regional
do Agente Operador até 30 de abril de cada ano.

11.2

Os agentes financeiros devem enviar à Representação Regional do Agente
Operador, semestralmente, relatório das operações de créditos contratadas na
área rural, contendo, no mínimo, as seguintes informações, por Unidade da
Federação:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

quantidade de operações contratadas;
valor total das operações contratadas no exercício até a data do relatório;
valor total dos descontos concedidos;
quantidade de operações com obras em andamento;
quantidade de operações com obras concluídas;
quantidade de operações com obras em atraso;
quantidade operações com obras paralisadas;
dificultadores existentes para operacionalização da modalidade;
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i) providências adotadas para conclusão das operações que se encontram em
situação de atrasadas ou paralisadas;
j) avaliação da qualidade das obras realizadas;
k) análise da efetividade da aplicação dos recursos.
11.3

A unidade habitacional objeto da proposta de financiamento, destinar-se-á a
uso residencial pelo proponente, admitindo-se a utilização, para fins laborais,
de parte da unidade ou lote, nos casos permitidos pelas posturas municipais ou
por legislação rural específica, quando existente.

11.4

As unidades habitacionais financiadas em áreas urbanas ou rurais, deverão, ao
final da execução das obras e serviços propostos, dispor de condições de
habitabilidade e salubridade, representadas, no mínimo, por soluções de
abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica, bem como
por especificações técnicas que garantam a segurança da edificação,
observadas as posturas municipais ou legislação rural específica, quando
existente.

11.5

Os Agentes Financeiros devem encaminhar ao Agente Operador até o 10º dia
subsequente de cada trimestre, relatório analítico que demonstre os eventos
com as liquidações antecipadas que ocorreram no trimestre anterior,
informando respectivamente os valores liquidados em cada contrato de
financiamento firmado entre o Agente Financeiro e o Mutuário Final/Tomador.

12

POLÍTICA SÓCIOAMBIENTAL DO FGTS

12.1

Para contratação das operações de crédito, os agentes financeiros, os agentes
promotores e os Tomadores deverão observar, no âmbito de suas
competências, as condições estabelecidas na Resolução do Conselho Curador
nº 761/2014, na Instrução Normativa do Ministério das Cidades nº 11 de
09/06/2015 e na Circular CAIXA nº 681, de 10/06/2015, suas alterações e
aditamentos.

12.1.1

A regra de transição de que trata o subitem 6.13 não se aplica à
implementação da Política Socioambiental prevista neste subitem, uma vez que
a Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 761/2014 e as respectivas
instruções normativas que a regulamenta não estabeleceu regra de transição
para sua aplicação.

13

CESSÃO DE ATIVOS E PASSIVOS COM FUNDING FGTS ENTRE AGENTES
HABILITADOS A OPERAR COM RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO JUNTO AO AGENTE OPERADOR

13.1

Para a cessão crédito das operações lastreadas com recursos do FGTS, os
agentes financeiros devem observar os requisitos previstos na Resolução do
CCFGTS nº 866/2017 e na Circular CAIXA nº 797/2018.

14

PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO LASTREADAS COM
RECURSOS DO FGTS REALIZADAS COM PESSOAS NATURAIS
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14.1

Para a portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais,
lastreadas com recursos do FGTS, os agentes financeiros devem observar as
condições estabelecidas na Resolução do Conselho Curador nº 740/2014 e na
Circular CAIXA nº 650, de 16/04/2014.
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1

OBJETIVO DO PROGRAMA

1.1

Possibilitar o acesso à moradia, em áreas urbanas ou rurais, por intermédio da
concessão de financiamentos a pessoas físicas integrantes da população-alvo
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2

DIRETRIZES GERAIS ESPECÍFICAS

2.1

CONDIÇÕES GERAIS

2.1.1

As propostas de financiamento que objetivem a construção, conclusão,
ampliação, reforma ou melhoria de unidade habitacional, deverão observar:
a) a existência de documentação técnica, conforme disposto no subitem 5.1 do
Capítulo III, analisada e aprovada pelas áreas competentes dos agentes
financeiros;
b) que o imóvel, objeto do financiamento, esteja situado em local próprio para
uso residencial, de acordo com as posturas municipais ou legislação rural
específica, quando existente;
c) existência de autorização expressa do proprietário do imóvel para execução
das obras e serviços objeto da proposta de financiamento, nos casos que
envolvam imóveis de uso, posse ou propriedade de terceiros.

2.1.2

As unidades habitacionais construídas, concluídas, ampliadas, reformadas ou
melhoradas em áreas urbanas ou rurais, deverão, ao final da execução das
obras e serviços propostos, dispor de condições de habitabilidade e
salubridade, representadas, no mínimo, por soluções de abastecimento de
água, esgotamento sanitário e energia elétrica, bem como por especificações
técnicas que garantam a segurança da edificação, observadas,
prioritariamente, as posturas municipais ou legislação rural específica, quando
existente.

2.1.3

É permitida a concessão de financiamento com recursos do FGTS ao
proponente que já possui financiamento na modalidade aquisição de material
de construção para aplicação em imóvel de terceiros, desde que o imóvel
objeto da aquisição/construção com o novo financiamento seja para seu uso
residencial e atenda os demais requisitos previstos neste Manual.

2.1.4

É vedada a contratação da modalidade Aquisição de Lote Urbanizado nos
casos de propostas de financiamento destinadas à área rural.

2.1.5

As operações de créditos vinculadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida,
serão contratadas normalmente no âmbito do FGTS, observado os limites e as
condições estabelecidas neste Manual para o referido Programa, e as demais
condições definidas nas Portarias Interministeriais n° 409/2011, 617/2011,
98/2016 e 528/2017 (PNHU); 97/2016 (PNHR); Portarias MCIDADES nº
591/2012, 570/2016 e 225/2018 (PNHU); 594/2012 e 366/2018 (PNHR), não
especificadas neste Manual.

2.1.6

O acompanhamento e certificação de conclusão das obras e serviços
contratados, bem como a verificação do cumprimento de todas as exigências
técnicas e legais dispostas neste manual.

2.2

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
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2.2.1

Os projetos no âmbito do programa Carta de Crédito Individual serão
elaborados observando-se as seguintes diretrizes:
a) elaboração de projetos que contemplem, na forma da legislação em vigor,
os cidadãos idosos; os portadores de deficiência física; e as mulheres
chefes-de-família;
b) compatibilidade com Plano Diretor Municipal ou equivalente, ou com Plano
de Ação Estadual ou Regional, quando existentes;
c) funcionalidade plena das obras e serviços propostos que deverão reverterse, ao seu final, em benefícios imediatos à população;
d) atendimento às normas de preservação ambiental;
e) adoção preferencial dos sistemas de mutirão ou autoconstrução, quando
cabíveis, bem como soluções técnicas que objetivem ganhos de eficiência e
redução dos custos do empreendimento;
f) nos projetos que envolvam a construção de unidades habitacionais deverão
ser observados os seguintes aspectos:
f.1) atendimento às posturas municipais, sobretudo quanto aos aspectos
que envolvam segurança, salubridade e qualidade da edificação;
f.2) previsão, quando possível, de ampliação da unidade habitacional e
método construtivo que permita a execução desta ampliação com
facilidade;
f.3) compatibilidade do projeto arquitetônico com as características
regionais, locais, climáticas e culturais da área; e
g) nos casos de empreitada global, participação de empresas que detenham
Certificado de Conformidade, conferido pelo Sistema de Avaliação da
Conformidade de Serviços e Obras - SiAC, integrante do Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H, da Secretaria
Nacional de Habitação do Ministério das Cidades.

3

MODALIDADES
a)
b)
c)
d)
e)

aquisição de unidade habitacional;
construção de unidade habitacional;
conclusão, ampliação, reforma ou melhoria de unidade habitacional;
aquisição de lote urbanizado;
aquisição de material de construção.

3.1

AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL

3.1.1

Modalidade que objetiva a aquisição de unidade habitacional nova ou usada
dotada de padrões mínimos de salubridade, segurança e habitabilidade.

3.1.2

Unidade Habitacional Nova: imóvel que, à data da contratação do
financiamento, encontra-se numa das situações descritas no subitem 3.3 do
Capítulo III deste Manual.

3.1.2.1

Excetuam-se desse conceito os casos em que o proponente for o primeiro
comprador do imóvel financiado e este comprovar que ocupou o imóvel durante
a negociação de venda ou os imóveis recebidos pelo vendedor do terreno do
empreendimento, mediante dação em pagamento.
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3.1.2.2

O conceito de Unidade Habitacional Nova se aplica aos financiamentos
vinculados às operações normais do FGTS e aos vinculados ao Programa
Minha Casa Minha Vida.

3.1.3

Unidade Habitacional Usada: imóvel com “habite-se” ou documento equivalente
expedido por órgão municipal competente e não enquadrado na situações
descritas no subitem 3.1.2.

3.2

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL

3.2.1

Modalidade que objetiva a execução de obras e serviços que resultem na
produção de unidade habitacional, dotada de padrões mínimos de
habitabilidade, salubridade e segurança.

3.2.2

Na modalidade "construção de unidade habitacional" é admitido, a critério do
proponente, o financiamento para aquisição do terreno.

3.3

CONCLUSÃO DE UNIDADE HABITACIONAL

3.3.1

Modalidade que objetiva a execução de obras e serviços que possibilitem a
conclusão de unidade habitacional dentro dos padrões mínimos de
habitabilidade, salubridade e segurança.

3.4

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL

3.4.1

Modalidade que objetiva a execução de obras e serviços que resultem em
aumento da área construída da unidade habitacional, com vistas a sanar o
problema de adensamento excessivo, adequando a quantidade de cômodos
passíveis de serem utilizados como dormitório na residência ao número de
moradores, considerando o limite de 3 pessoas por cômodo.

3.5

REFORMA OU MELHORIA DE UNIDADE HABITACIONAL

3.5.1

Modalidade que objetiva a execução de obras e serviços que permitam sanar
problemas de habitabilidade, salubridade ou segurança.

3.6

AQUISIÇÃO DE LOTE URBANIZADO

3.6.1

Modalidade que objetiva a aquisição de parcela legalmente definida e
regularizada de uma área, em conformidade com as diretrizes de planejamento
urbano municipal ou regional, que disponha de acesso por via pública e
soluções de abastecimento de água, de energia elétrica, iluminação pública, e
esgotamento sanitário e pluvial.

3.7

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

3.7.1

Modalidade que objetiva o financiamento de material de construção, podendo
ser acrescido, exclusivamente, de custos relativos à contratação de mão de
obra especializada e assistência técnica, visando à construção, conclusão,
ampliação, reforma ou melhoria de unidade habitacional.

4

ENQUADRAMENTO DAS PROPOSTAS
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4.1

O enquadramento das propostas deve ser realizado pelos agentes financeiros
credenciados e habilitados na forma da regulamentação em vigor, observando
os aspectos abaixo relacionados, sem prejuízo das normas gerais que regem
as operações do FGTS:
a) atendimento ao objetivo do programa e observância das condições
operacionais e Diretrizes Gerais definidas neste Manual;
b) existência de compatibilidade entre o valor de financiamento solicitado e a
capacidade de pagamento do proponente ao crédito;
c) observado o regime de construção empregado e a modalidade operacional,
idoneidade cadastral do(s) tomadores e responsável(is) pela execução das
obras, pessoas físicas ou jurídicas, quando for o caso;
d) atendimento ao disposto na Resolução CMN nº 4.676, de 31/07/2018, suas
alterações e aditamentos.

4.1.1

Para efeito de enquadramento deverão ser observados, os limites de valor de
venda ou investimento especificados nos subitens 7.1.2 e 7.1.3.

4.2

Para enquadramento das propostas localizadas em áreas rurais, o agente
financeiro deve observar que:
a) o valor de venda ou investimento será atribuído sem considerar o valor da
gleba onde esteja situado o imóvel;
b) o imóvel rural a ser contemplado no Programa é aquele classificado como
pequena propriedade, ou seja, que apresente área de até quatro módulos
fiscais.

4.2.1

Entende-se como módulo fiscal a área mínima necessária a uma propriedade
rural para que sua exploração seja economicamente viável que, de acordo com
cada município, varia de 5 a 110 hectares.

4.2.2

A medida do módulo fiscal, definida pelo INCRA para cada município, está
disponível na Internet no site do INCRA, no endereço: http://www.incra.gov.br
cadastro rural – índices básicos 2005 – Anexos: índices básicos – 2005 –
12/04/07 (ZIP – arquivo Compactado), bem como está definida na Instrução
Especial/INCRA nº 20, de 1980.

4.3

As propostas não enquadradas serão imediatamente devolvidas a seus
proponentes, acompanhadas de justificativa do não enquadramento.

4.4

As propostas consideradas enquadradas passam, em seguida, aos processos
de hierarquização e seleção e contratação.

4.5

Nos casos de requalificação/reabilitação urbana, para fins de enquadramento
nos limites definidos nos subitens 7.1.2 e 7.1.3, ficam excluídos da composição
dos referidos valores as contrapartidas economicamente mensuráveis
aportadas, isolada ou conjuntamente, por agentes promotores.

4.6

Os limites de enquadramento serão aplicados a todas as modalidades
operacionais do programa, excetuados os casos de propostas de operação de
crédito enquadradas na modalidade destinada à aquisição de lote urbanizado,
onde será aplicado, para fins de enquadramento, até 30% dos valores fixados
nos subitens 7.1.2 e 7.1.3.
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5

CRITÉRIOS PARA HIERARQUIZAÇÃO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

5.1

O processo de hierarquização, seleção e contratação das propostas deve ser
realizado pelos agentes financeiros, observando-se o limite dos recursos
alocados pelo Agente Operador ao agente financeiro, por Unidade da
Federação.

5.1

Os processos de hierarquização e seleção de propostas de operação de
crédito consistem em ordenar, a partir do atendimento aos critérios definidos
neste item, e eleger, até o limite de recursos orçamentários alocados ao
programa, as propostas consideradas prioritárias.

5.2

São consideradas prioritárias as propostas que apresentem, em maior número,
as seguintes características:
a) sejam destinadas a pessoas físicas, na qualidade de mutuários, cuja renda
familiar mensal bruta esteja limitada a R$ 4.000,00;
b) sejam formuladas por titular de conta vinculada do FGTS;
c) sejam destinadas à construção ou aquisição de unidades habitacionais
novas; ou
d) apresentem maior participação de recursos próprios do proponente em
relação ao valor de venda ou investimento.

5.2.1

Os critérios ora definidos são equivalentes entre si e, para efeito de desempate,
serão considerados na ordem em que se encontram dispostas neste subitem,
seguidos ainda da ordem cronológica de recebimento das propostas pelo
agente financeiro.

5.2.2

Fica dispensada a execução do processo de hierarquização e seleção, nos
casos em que o volume de recursos referentes às propostas enquadradas seja
igual ou inferior ao volume de recursos orçamentários alocados ao programa.

5.3

As propostas enquadradas, hierarquizadas e selecionadas passam à fase de
contratação.

6

CONDIÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS DO EMPRÉSTIMO DO AGENTE
OPERADOR AO AGENTE FINANCEIRO

6.1

DESEMBOLSO

6.1.1

O desembolso dos recursos do Agente Operador ao agente financeiro, no caso
de aquisição, ocorrerá em parcela única após a formalização dos
financiamentos, e não contemplará prazo de carência.

6.1.2

Para as demais modalidades, é facultado o desembolso das contratações tanto
em parcela única, sem carência, quanto em parcelas mensais com ateste da
execução das obras e/ou serviços e de aquisição dos materiais de construção
da etapa correspondente em relatório ou declaração do agente financeiro, com
prazo de carência baseado no cronograma de desembolso consolidado,
estabelecido contratualmente, conforme as contratações efetivamente
realizadas com os mutuários.
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6.1.3

O desembolso dos recursos do Agente Operador ao agente financeiro, quando
a operação de crédito não contemplar prazo de carência, é realizada em conta
individualizada vinculada ao contrato de empréstimo, no ato da apresentação
dos lotes de créditos/financiamentos, de acordo com os modelos dos itens 1 e
2 do Capítulo XII.

6.1.4

O agente financeiro deve apresentar, a cada pedido de desembolso relativo às
novas contratações no período, as informações constantes dos modelos dos
itens 1 e 2 do Capítulo XII e as garantias devidamente formalizadas no prazo
de até 60 dias da data da liberação.

6.1.5

Nas modalidades Construção, Conclusão e Ampliação de Unidade
Habitacional, a última parcela da operação de crédito vinculada deve
permanecer bloqueada até a apresentação, pelo agente financeiro, das
averbações das construções no cartório competente, quando a garantia for
caução do imóvel.

6.1.6

No caso de as garantias oferecidas pelo agente financeiro não serem
representadas por caução de hipoteca ou alienação dos imóveis, fica
dispensada a constituição da caução das garantias que tratam os subitens
6.1.4 e 6.1.5 anteriores.

6.1.6.1

Nesse caso, o Agente Operador efetua a verificação por amostragem,
bimestralmente, junto ao Agente Financeiro, da comprovação do registro dos
financiamentos concedidos por estes ao mutuário final no Cartório do RGI.

6.1.7

É permitida a antecipação dos valores correspondente às Custas Cartorárias,
CND da obra, Habite-se e ITBI, limitado à 4% do valor venal do imóvel a ser
financiado, independente da modalidade operacional.

6.1.7.1

Nesse caso, o Agente Financeiro deve apresentar o comprovante de
legalização do imóvel ao Agente Operador em até 60 dias, contados da data do
desembolso realizada pelo Agente Operador, conforme definido na alínea “a.1”
do subitem 2.2.1.3.1 do Capítulo XI deste manual.

6.1.8

O desembolso do Agente Operador ao Agente Financeiro será realizado
mediante a verificação da situação de regularidade do Agente Financeiro junto
ao FGTS.

6.1.9

ANTECIPAÇÃO DE DESEMBOLSO

6.1.9.1

O Agente Operador pode efetuar antecipação mensal de parcela de
desembolso, ao Agente Financeiro, limitado a 10% do valor alocado para o
exercício.

6.1.9.2

A antecipação corresponde à expectativa de contratações do Agente
Financeiro no mês.

6.1.9.2.1

Nesse caso, o Agente Financeiro informa ao Agente Operador até o 1º dia útil
de cada mês o volume de recursos necessário para as contratações a serem
realizadas no mês.
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6.1.9.2.1.1

Com base nessas informações o Agente Operador efetuará a antecipação dos
recursos até 5º dia útil do mês, observado o limite máximo previsto no subitem
6.1.9.1 anterior.

6.1.9.3

O Agente Financeiro deve comprovar a aplicação dos recursos antecipados no
mês, pelo Agente Operador, diariamente, semanalmente ou mensalmente, os
valores efetivamente contratados.

6.1.9.4

Caso o valor antecipado não seja utilizado integralmente pelo Agente
Financeiro, o valor não utilizado será deduzido da antecipação subsequente.

6.1.9.5

Caso o montante contratado pelo Agente Financeiro seja superior ao valor
antecipado, o valor a maior será acrescido na antecipação subsequente.

7

CONDIÇÕES OPERACIONAIS
FINANCEIRO AO MUTUÁRIO

7.1

VALOR DO FINANCIAMENTO

7.1.1

O valor do financiamento é definido pelo agente financeiro em função da
análise da capacidade de pagamento do mutuário, respeitados os limites de
renda familiar bruta mensal e de valor de venda ou investimento constantes
das tabelas abaixo, observado, ainda, o percentual de participação mínima do
mutuário no valor de venda ou investimento e os dispositivos estabelecidos na
Resolução CMN nº 4.676, de 31/07/2018, suas alterações e aditamentos:

7.1.2

LIMITES DE VALOR DE VENDA OU INVESTIMENTO DO IMÓVEL
(HABITAÇÃO POPULAR)

DO

FINANCIAMENTO

DO

AGENTE

LIMITES DE VALOR DE VENDA
INVESTIMENTO DO IMÓVEL (R$ 1,00)
RECORTE TERRITORIAL

Capitais estaduais classificadas
IBGE como metrópoles.

pelo

OU

DF, RJ E
SP

SUL,
ES E
MG

CENTROOESTE,
EXCETO
DF

NORTE E
NORDESTE

240.000

215.000

190.000

190.000

230.000

190.000

180.000

180.000

Demais capitais estaduais e municípios
com população maior ou igual a 250
(duzentos e cinquenta mil) habitantes
classificados pelo IBGE como capital
regional.
Municípios com população maior ou igual
a 100 (cem mil) habitantes integrantes
das Regiões Metropolitanas das capitais
estaduais, de Campinas/SP, da Baixada
Santista e das Regiões Integradas de
Desenvolvimento – RIDE de capital.
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LIMITES DE VALOR DE VENDA
INVESTIMENTO DO IMÓVEL (R$ 1,00)
RECORTE TERRITORIAL

OU

DF, RJ E
SP

SUL,
ES E
MG

CENTROOESTE,
EXCETO
DF

NORTE E
NORDESTE

180.000

170.000

165.000

160.000

145.000

140.000

135.000

130.000

Municípios com população igual ou maior
que 100 (cem mil) habitantes.
Municípios com população menor que
100 (cem mil) habitantes integrantes das
Regiões Metropolitanas das capitais
estaduais, de Campinas/SP, da Baixada
Santista e das RIDE de capital.
Municípios com população menor que
250 (duzentos e cinquenta mil) habitantes
classificados pelo IBGE como capital
regional.
Municípios com população maior ou
igual a 50 (cinquenta mil) habitantes e
menor que 100 mil habitantes.
Municípios com população entre 20 e
50 mil habitantes.
Demais municípios.
7.1.3

LIMITES DE VALOR DE VENDA OU INVESTIMENTO DO IMÓVEL
(HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL)
LIMITES DE VALOR DE VENDA
INVESTIMENTO DO IMÓVEL (R$ 1,00)
RECORTE TERRITORIAL

Capitais estaduais classificadas
IBGE como metrópoles.

pelo

OU

DF, RJ E
SP

SUL,
ES E
MG

CENTRONORTE E
OESTE,
NORDESTE
EXCETO DF

144.000

133.000

128.000

128.000

133.000

128.000

122.000

122.000

Demais capitais estaduais e municípios
com população maior ou igual a 250
(duzentos e cinquenta mil) habitantes
classificados pelo IBGE como capital
regional.
Municípios com população maior ou igual
a 100 (cem mil) habitantes integrantes
das Regiões Metropolitanas das capitais
estaduais, de Campinas/SP, da Baixada
Santista e das Regiões Integradas de
Desenvolvimento – RIDE de capital.
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LIMITES DE VALOR DE VENDA
INVESTIMENTO DO IMÓVEL (R$ 1,00)
RECORTE TERRITORIAL

OU

DF, RJ E
SP

SUL,
ES E
MG

CENTRONORTE E
OESTE,
NORDESTE
EXCETO DF

122.000

117.000

112.000

106.000

Municípios com população maior ou igual
a 50 (cinquenta mil) habitantes e menor
que 100 (cem mil) habitantes.

106.000

101.000

96.000

90.000

Municípios com população entre 20 e 50
mil habitantes.

85.000

80.000

80.000

74.000

Demais municípios.

74.000

74.000

74.000

74.000

Municípios com população igual ou maior
que 100 (cem mil) habitantes.
Municípios com população menor que
100 (cem mil) habitantes integrantes das
Regiões Metropolitanas das capitais
estaduais, de Campinas/SP, da Baixada
Santista e das RIDE de capital.
Municípios com população menor que
250 (duzentos e cinquenta mil) habitantes
classificados pelo IBGE como capital
regional.

7.1.4

A verificação do número de habitantes, bem como a classificação em região
metropolitana, região integrada do entorno e capital regional, dos municípios
deverá ser feita com base nos dados mais recentes, disponíveis no sítio
eletrônico da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

7.1.5

O valor limite de investimento, nos casos de conclusão, ampliação, reforma ou
melhoria, englobará o valor do imóvel no estado atual acrescido do valor das
benfeitorias a serem financiadas.

7.1.6

Nos casos de propostas de operação de crédito enquadradas na modalidade
operacional destinada à aquisição de material de construção, o valor de
investimento refere-se ao valor-limite nos casos de construção ou da unidade
habitacional no estado original, acrescido das benfeitorias a serem realizadas,
nos casos de conclusão, ampliação, reforma ou melhoria.

7.1.7

Em áreas rurais, o valor de venda ou investimento será atribuído sem
considerar o valor da gleba onde esteja situado o imóvel.

7.1.8

Respeitados os limites de renda familiar bruta e de valor de venda ou
investimento, e observado ainda o percentual de participação mínima do
tomador no valor de venda ou investimento, o valor de financiamento será
estabelecido em função de análise de capacidade de pagamento do
proponente ao crédito, efetuada pelos agentes financeiros.

7.1.9

Caso o valor de venda seja inferior ao valor do investimento/avaliação, deve
constar cláusula no contrato de financiamento firmado entre o agente financeiro
e o mutuário especificando que o mutuário está isento de pagamento da
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diferença entre o valor de venda e o valor de investimento/avaliação da
unidade habitacional financiada.
7.1.10

O valor de venda, inclusive com o acréscimo das despesas de regularização e
constituição do crédito não pode extrapolar os limites estabelecidos nos
subitens 7.1.2 e 7.1.3.

7.1.10.1

Entende-se como despesas de regularização e constituição do crédito aquelas
imprescindíveis à legalização da unidade objeto de financiamento, como custas
cartorárias, ITBI, CND da obra e Habite-se.

7.1.11

A relação dos municípios e das regiões metropolitanas citadas nos subitens
7.1.2 e 7.1.3, para fins de enquadramento das operações do FGTS, estão
relacionados em Circular CAIXA, disponíveis ao público interessado, no
endereço: http://www.caixa.gov.br, opção download, item FGTS - Circulares
CAIXA FGTS 2019.

7.1.11.1

Os municípios de que tratam os subitens 7.1.2 e 7.1.3, são classificados
segundo os critérios definidos pelo IBGE.

7.2

VALOR DO INVESTIMENTO

7.2.1

O valor do investimento corresponde à soma de todos os custos diretos e
indiretos necessários à execução das obras e serviços propostos e, de acordo
com a modalidade operacional, será composto, total ou parcialmente, pelos
itens a seguir demonstrados.

7.2.1.1

CUSTOS DIRETOS
a) terreno: valor correspondente ao custo de aquisição ou avaliação do terreno,
o menor, acrescido, no caso de sua aquisição por intermédio da operação
de crédito proposta, das despesas de legalização;
b) projetos: valor correspondente ao custo de elaboração dos projetos
necessários, limitado a 1,5% do valor das obras e serviços propostos; / valor
correspondente ao custo de elaboração dos projetos necessários, limitado a
1,5% do valor correspondente ao somatório dos itens componentes do
investimento, excetuados aqueles referentes aos custos indiretos;
c) construção habitacional: valor correspondente ao custo das obras de
construção, conclusão, ampliação ou melhoria das unidades habitacionais,
aí incluídos os custos correspondentes às ligações definitivas das redes de
água, esgoto e energia elétrica, bem como aqueles referentes à aquisição
de materiais de construção e contratação de profissionais necessários à
execução de obras;
d) materiais de construção: valor correspondente ao custo de aquisição de
material de construção, contratação de mão de obra especializada e
assistência técnica;
d.1) o limite de recursos para contratação de mão de obra especializada e
assistência técnica fica a critério do agente financeiro da operação.

7.2.1.2

CUSTOS INDIRETOS
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a) encargos na carência: valor correspondente à atualização das parcelas de
financiamento liberadas, acrescidos do valor dos juros devidos durante o
período de carência;
b) seguro: valor correspondente aos prêmios de seguro referente ao
financiamento concedido;
c) despesas de legalização da unidade: valor correspondente às despesas
imprescindíveis à regularização da unidade objeto de financiamento, tais
como custas cartorárias, CND da obra, Habite-se e ITBI;
d) remuneração do agente financeiro: conforme descrito no subitem 7.10 do
Capítulo III, exceto nos casos em que a remuneração do agente financeiro é
suportada pelo FGTS.
7.3

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

7.3.1

O desembolso dos recursos do Agente Financeiro ao mutuário é realizado em
parcela única ou parcelas mensais, a depender da modalidade e prazo de
carência estabelecido no contrato de financiamento.

7.3.1.1

Modalidade Aquisição

7.3.1.1.1

O desembolso dos recursos do Agente Financeiro ao mutuário, quando a
operação de crédito não contemplar prazo de carência, é realizado em parcela
única em conta poupança a ser aberta em nome do mutuário, no ato da
assinatura do contrato de financiamento, após formalizadas as garantias da
operação.

7.3.1.1.2

O crédito dos recursos em nome do vendedor é efetuado em parcela única, no
ato da assinatura do contrato de financiamento, permanecendo sob bloqueio,
até a apresentação do respectivo registro das garantias no competente Cartório
de registro de Imóveis.

7.3.1.2

Modalidade Construção, Conclusão, Ampliação, Reforma e/ou Melhoria de
Unidade Habitacional.

7.3.1.2.1

Os recursos são liberados, mensalmente, de acordo com o cronograma físicofinanceiro estabelecido contratualmente, com base em relatório técnico de
acompanhamento das obras emitido pelo Agente Financeiro, podendo ser
antecipado, observada a relação garantia/valor liberado. Na hipótese de
financiamento do terreno as liberações dos valores correspondentes devem
permanecer bloqueadas até a formalização da garantia.

7.3.1.3

Modalidade Material de Construção

7.3.1.3.1

Os recursos são liberados, mensalmente, de acordo com o valor previsto no
cronograma físico-financeiro, podendo ser antecipado a critério do Agente
Financeiro.

7.4

REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO
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7.4.1

Além da remuneração de que trata o subitem 7.10 do Capítulo III o agente
financeiro pode cobrar do mutuário a taxa de acompanhamento da operação e
taxa de risco de crédito.

7.4.2

TAXA DE ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO

7.4.2.1

Valor máximo correspondente a 1,5% do valor do financiamento.

7.4.2.2

Os valores de remuneração dos agentes financeiros disciplinados neste
subitem serão objeto de revisão, anualmente, pelo Conselho Curador do FGTS,
quando da aprovação do orçamento.

7.4.3

TAXA DE RISCO DE CRÉDITO DO AGENTE FINANCEIRO

7.4.3.1

Fica vedada a cobrança de taxa de risco de crédito do mutuário final, exceto a
prevista no subitem 7.4.3.2, uma vez que o risco de crédito do mutuário junto
ao agente financeiro está contemplado em sua remuneração na forma prevista
neste subitem.

7.4.3.2

No caso de financiamentos contratados na modalidade aquisição de material
de construção, ficam os agentes financeiros autorizados a cobrar dos
mutuários, a título de taxa de risco de crédito, o valor equivalente a 0,2695% ao
mês do saldo devedor da operação, calculado anualmente e atualizado pelo
mesmo índice de atualização do saldo devedor da operação.

7.4.3.2.1

Na adoção da referida taxa de risco de crédito, fica vedada ao agente
financeiro, a cobrança dos prêmios relativos ao Seguro de Crédito bem assim
do Seguro de Danos Físicos do Imóvel - DFI.

7.5

PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DO MUTUÁRIO

7.5.1

A participação mínima do mutuário observará o percentual de 20% do valor da
venda ou investimento, podendo ser reduzido até 10% nos casos de
financiamentos contratados com a utilização do SAC.

7.5.2

Na hipótese de cobrança mensal, a participação mínima do mutuário pode, a
critério do agente financeiro/proponente, ser efetuada por intermédio de
pagamento, com recursos próprios, inclusive os provenientes das contas
vinculadas do FGTS, dos itens abaixo discriminados, devidos durante a fase de
carência:
a) encargos na carência: valor correspondente à atualização das parcelas do
financiamento liberadas, acrescido do valor dos juros devidos durante o
período de carência;
b) seguro: valor correspondente aos prêmios de seguro referentes ao
financiamento concedido;
c) despesas de legalização da unidade: valor correspondente às despesas
imprescindíveis à regularização da unidade objeto de financiamento, tais
como custas cartorárias, CND da obra, Habite-se e ITBI;
d) remuneração do Agente Financeiro: valor correspondente à remuneração do
Agente Financeiro, de acordo com os percentuais estabelecidos no subitem
7.10 do Capítulo III.
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7.5.3

Quando se tratar de operação de crédito destinada a construção que não
contempla prazo de carência, pode, também, a critério do agente financeiro, ser
efetuada através do pagamento das prestações de amortização, de juros e dos
demais encargos devidos pelo mutuário, no prazo compreendido entre o fim da
carência e a concessão do habite-se.

7.5.4

A contrapartida mínima será necessariamente composta pelos beneficiários ou,
de forma alternativa ou complementar, pelas entidades parceiras, quando
existentes.

7.5.5

A contrapartida mínima, quando aportada pelas entidades parceiras, fica restrita
à execução ou pagamento de itens de composição do investimento.

7.5.6

Nos casos de requalificação/reabilitação urbana, o valor dos aportes
economicamente mensuráveis realizados por agentes promotores poderá ser
considerado como contrapartida do mutuário.
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1

OBJETIVO DO PROGRAMA

1.1

Destina-se à concessão de financiamentos a pessoas físicas, integrantes da
população alvo do FGTS, contratados sob a forma associativa.

1.2

Participarão no programa, além do Gestor da Aplicação, do Agente Operador e
dos agentes financeiros:

a) pessoas físicas, na qualidade de mutuários;
b) entidades organizadas dos grupos associativos, na qualidade de Agentes
Promotores Gerenciadores; e
c) empresas do ramo da construção civil, na qualidade de gestores dos
empreendimentos, a critério das entidades organizadoras dos grupos
associativos.
1.3

São consideradas entidades representativas dos grupos associativos,
entidades privadas sem fins lucrativos, os estados, os municípios e o Distrito
Federal ou órgãos das respectivas administrações diretas ou indiretas.

2

DIRETRIZES GERAIS ESPECÍFICAS

2.1

CONDIÇÕES GERAIS

2.1.1

As propostas de financiamento deverão observar:
a) a existência de projetos técnicos aprovados, no mínimo, pelas áreas
competentes dos agentes financeiros;
b) que o terreno, objeto do financiamento, seja legalmente definido para uso
residencial, de acordo com as posturas municipais ou legislação rural
específica, quando existente.

2.1.2

As propostas de financiamento voltadas a áreas rurais ficam restritas às
modalidades construção de unidades habitacionais e aquisição de material de
construção.

2.1.3

O acompanhamento e certificação de conclusão das obras e serviços
contratados, bem como a verificação do cumprimento de todas as exigências
técnicas e legais dispostas neste manual.

2.2

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES COLETIVAS

2.2.1

Objetivando dar cumprimento à determinação contida na Ação Civil Pública –
2000.61.08.004308-3/SP, a contratação de empreendimentos habitacionais na
modalidade operações coletivas fica condicionada à existência de solução para
tratamento de esgotos para o mesmo, cujo projeto da ETE deve ser
devidamente aprovado pela Prefeitura local, ou sua concessionária, bem como
pelo agente estadual responsável.

2.2.1.1

Caso o município de localização do empreendimento tenha estação de
tratamento de esgotos em operação (rede coletora) que possua capacidade
instalada para receber e tratar os esgotos produzidos pelo empreendimento em
análise, cuja comprovação é aferida por intermédio de declaração de diretriz
emitida pela concessionária, considera-se atendida a exigência.
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2.2.1.2

Outra solução prevista na referida Ação que não seja a construção de estação
de tratamento de esgoto, pode ser atendida mediante a adoção de solução de
esgoto de cada empreendimento que esteja subordinada à legislação Municipal
Local pertinente, que poderá ser composta de: conjunto fossa e filtro ou outra
estrutura regulamentada.

2.3

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

2.3.1

Os projetos, quando implementados sob a forma coletiva, serão elaborados e
devem observar as seguintes diretrizes:
a) elaboração de projetos que contemplem, na forma da legislação em vigor,
os cidadãos idosos; os portadores de deficiência física ou de necessidades
especiais; e as mulheres chefes-de-família;
b) compatibilidade com Plano Diretor Municipal ou equivalente, ou com Plano
de Ação Estadual ou Regional, quando existentes;
c) funcionalidade plena das obras e serviços propostos que deverão reverterse, ao seu final, em benefícios imediatos à população;
d) atendimento às normas de preservação ambiental;
e) adoção preferencial dos sistemas de mutirão ou autoconstrução, quando
cabíveis, bem como soluções técnicas que objetivem ganhos de eficiência e
redução dos custos do empreendimento;
f) nos projetos que envolvam a construção de unidades habitacionais deverão
ser observados os seguintes aspectos:
f.1) atendimento às posturas municipais, sobretudo quanto aos aspectos
que envolvam segurança, salubridade e qualidade da edificação;
f.2) previsão, quando possível, de ampliação da unidade habitacional e
método construtivo que permita a execução desta ampliação com
facilidade;
f.3) compatibilidade do projeto arquitetônico com as características
regionais, locais, climáticas e culturais da área;
f.4) as unidades habitacionais, devem possuir todos os equipamentos
hidráulicos e sanitários que são requisitos necessários à sua
habitabilidade;
g) nos casos de empreitada global, a participação de empresas que detenham
Certificado de Conformidade, conferido pelo Sistema de Avaliação da
Conformidade de Serviços e Obras – SiAC, integrante do PBQP-H Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, da Secretaria
Nacional de Habitação do Ministério das Cidades.

2.4

Na contratação dos financiamentos com os mutuários finais pessoas físicas, a
critério do agente financeiro, a empresa executora do empreendimento pode
figurar como interveniente anuente.

2.5

As operações de créditos vinculadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida,
serão contratadas normalmente no âmbito do FGTS, observado os limites e as
condições estabelecidas neste Manual para o referido Programa, e as demais
condições definidas nas Portarias Interministeriais n° 409/2011, 617/2011,
98/2016 e 528/2017 (PNHU); 97/2016 (PNHR); Portarias MCIDADES nº
591/2012, 570/2016 e 225/2018 (PNHU); 594/2012 e 366/2018 (PNHR), não
especificadas neste Manual.
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3

MODALIDADES
a)
b)
c)
d)

construção de unidades habitacionais;
produção de Lotes Urbanizados;
reabilitação urbana;
aquisição de material de construção.

3.1

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.1.1

Modalidade que objetiva a execução de obras e serviços que resultem em
unidades habitacionais dotadas de padrões mínimos de habitabilidade,
salubridade e segurança, definidos pelas posturas municipais.

3.1.1.1

Nessa modalidade pode, a critério do agente financeiro, ser permitido o
financiamento do terreno.

3.1.2

Nos casos de propostas que objetivem a construção de unidades habitacionais,
deverão ser utilizadas áreas que, nos seus limites, possuam vias de acesso e
infraestrutura básica composta por solução de abastecimento de água e
esgotamento sanitário e energia elétrica.

3.2

PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS

3.2.1

Modalidade que objetiva a produção de parcelas legalmente definidas e
regularizadas de uma área, em conformidade com as diretrizes de
planejamento urbano municipal ou regional, que disponham de acesso por via
pública e soluções de abastecimento de água, de energia elétrica, iluminação
pública, esgotamento sanitário e pluvial.

3.2.2

Na apresentação de proposta de produção de lotes urbanizados, a entidade
organizadora do grupo associativo deverá demonstrar a viabilidade de
execução futura das unidades habitacionais.

3.3

REABILITAÇÃO URBANA

3.3.1

Modalidade que objetiva a aquisição de imóveis usados, conjugada com a
execução de obras e serviços voltados à recuperação e ocupação para fins
habitacionais, admitidas ainda obras e serviços necessários à modificação de
uso.

3.3.2

Serão adquiridos no âmbito desta modalidade, exclusivamente, imóveis usados
que se encontrem vazios, abandonados ou subutilizados ou ainda em estado
de conservação que comprometa sua habitabilidade, segurança ou
salubridade.

3.3.3

Os imóveis deverão estar situados em áreas inseridas na malha urbana,
dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos.

3.3.4

A entidade representativa do grupo associativo deverá apresentar
manifestação favorável de órgão competente da administração municipal em
relação à contribuição do projeto para o desenvolvimento social, econômico ou
urbano da área e ainda com relação à recuperação e ocupação, para fins
habitacionais, do imóvel.
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3.4

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

3.4.1

Modalidade que objetiva a aquisição de material de construção, para fins de
construção de unidade habitacional, admitida ainda, exclusivamente nas áreas
rurais, a aquisição para fins de reforma de unidade habitacional.

3.4.2

Os empreendimentos enquadrados na modalidade aquisição de material de
construção admitirão terrenos em que esteja o Poder Público imitido
provisoriamente na posse ou que contem com o competente decreto de
27desapropriação publicado, desde que prevista, na forma de lei autorizativa, a
individualização em favor dos beneficiários finais ao término das obras.

4

ENQUADRAMENTO DAS PROPOSTAS

4.1

O enquadramento das propostas de operação de crédito, no âmbito do
Programa Carta de Crédito Associativa, é realizado pelos agentes financeiros
credenciados e habilitados pelo Agente Operador, na forma da regulamentação
em vigor, observando os aspectos abaixo relacionados, sem prejuízo das
normas gerais que regem as operações do FGTS:
a) atendimento ao objetivo do programa e observância das condições
operacionais definidas no Capítulo III e neste Capítulo;
b) verificação da existência de compatibilidade entre o valor de financiamento
solicitado e a capacidade de pagamento dos proponentes ao crédito;
c) verificação da viabilidade técnica, comercial, jurídica e econômico-financeira
do empreendimento, na forma dos subitens 1.5.3 a 1.5.8 do Capítulo XI
deste Manual;
d) idoneidade cadastral da entidade representativa do grupo associativo e,
observado o regime de construção empregado, da entidade executora do
empreendimento, vedada a contratação de operações de crédito, de
empréstimo ou financiamento, nos casos em que seja verificada, pelo
Agente Operador, situação irregular perante o FGTS ou com restrição no
CADIN;
e) atendimento ao disposto na Resolução CMN nº 4.676, de 31/07/2018, suas
alterações e aditamentos.

4.2

Deve ser utilizado, exclusivamente, o valor de investimento de cada unidade
habitacional para fins de enquadramento do empreendimento no Programa.

4.2.1

Em áreas rurais, o valor de investimento será atribuído sem considerar o valor
da gleba onde esteja situado o imóvel.

4.3

As propostas consideradas não enquadradas serão imediatamente devolvidas
às entidades representativas dos grupos associativos, acompanhadas de
justificativa do não enquadramento.

4.4

As propostas consideradas enquadradas passam, em seguida, aos processos
de hierarquização e seleção e contratação.

4.5

Os limites de enquadramento serão aplicados a todas as modalidades
operacionais do programa, excetuados os casos de propostas de operação de
crédito enquadradas na modalidade destinada à aquisição de lote urbanizado,
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onde será aplicado, para fins de enquadramento, até 30% dos valores fixados
nos subitens 7.1.2 e 7.1.3 deste Capítulo.
4.6

Nos casos de requalificação/reabilitação urbana, para fins de enquadramento
nos limites definidos nos subitens 7.1.2 e 7.1.3, ficam excluídos da composição
dos referidos valores as contrapartidas economicamente mensuráveis
aportadas, isolada ou conjuntamente, por Agentes Promotores.

5

PROCESSOS DE HIERARQUIZAÇÃO E SELEÇÃO, EMISSÃO DE CARTA
DE CRÉDITO E CONTRATAÇÃO

5.1

O processo de hierarquização e seleção de propostas de operações de crédito
deve ser realizado pelos agentes financeiros e consiste em ordenar, a partir do
atendimento aos critérios definidos neste Manual, e eleger as propostas
consideradas prioritárias, observando-se o limite dos recursos alocados pelo
Agente Operador ao agente financeiro, por Unidade da Federação.

5.2

O processo de hierarquização e seleção de propostas de operação de crédito é
efetuado pelo agente financeiro, e deve ser adotada metodologia técnica e
objetiva que leve em consideração, além do volume de recursos disponível no
agente financeiro para contratação, no mínimo, os critérios a seguir
relacionados:
a) sejam destinadas a pessoas físicas, na qualidade de mutuários, cuja renda
familiar mensal bruta esteja limitada a R$ 4.000,00, conferindo-se
atendimento preferencial a grupos de menor renda;
b) sejam destinadas a grupos que contem com maior número percentual de
componentes detentores de conta vinculada do FGTS;
c) apresentem maior número percentual de contrapartida do grupo associativo
ou de terceiros em relação ao valor de avaliação ou investimento das
unidades; ou
d) apresentem menor número de unidades.

5.3

As propostas apresentadas por estados, municípios, Distrito Federal ou órgãos
das respectivas administrações direta ou indireta serão priorizadas
considerando-se ainda os seguintes critérios:
a) contem com a participação do estado ou município controlador, no sentido
de reduzir o valor de financiamento; e
b) tenham sido priorizadas por Conselhos Estaduais ou Municipais de
Habitação e Desenvolvimento Urbano ou órgãos equivalentes.

5.3.1

Fica admitida a inserção de critérios de priorização de propostas locais desde
que técnicos, objetivos e previamente divulgados.

5.4

Os critérios ora definidos são equivalentes entre si e, para efeito de desempate,
são considerados na ordem em que se encontram dispostos neste subitem,
seguidos ainda da ordem cronológica de recebimento das propostas pelo
agente financeiro.

5.5

Caso o volume de recursos referente às propostas enquadradas pelos agentes
financeiros seja igual ou inferior ao volume de recursos disponíveis no agente
financeiro, fica dispensado o processo de hierarquização e seleção.
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5.6

Os contratos de financiamento aos mutuários pessoas físicas serão firmados
com a interveniência da entidade organizadora do grupo associativo e, quando
for o caso, da empresa gestora do empreendimento.

6

CONDIÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS DO EMPRÉSTIMO DO AGENTE
OPERADOR AO AGENTE FINANCEIRO

6.1

DESEMBOLSO

6.1.1

A sistemática de desembolso dos recursos do Agente Operador ao Agente
Financeiro ocorre na forma abaixo especificada:
a) o desembolso é realizado em parcelas mensais, de acordo com as etapas
físicas previstas no cronograma físico-financeiro de cada empreendimento,
devidamente executadas e atestadas, respeitado o cronograma de
desembolso do contrato de empréstimo firmado com o Agente Operador;
a.1) caso o terreno faça parte do financiamento, seu valor é desembolsado
por ocasião da assinatura do contrato, e ficará bloqueado até a
constituição das garantias da operação, respeitado o valor de avaliação
do Agente Financeiro;
a.2) na hipótese de o terreno compor o investimento e estar vinculado a
financiamento/hipoteca, o desembolso relativo ao preço de sua
aquisição será destinado primeiramente à quitação do saldo devedor
existente, disponibilizando ao vendedor, juntamente com o último
desembolso do financiamento, eventuais recursos remanescentes;
a.2.1) uma vez estabelecido o valor para a quitação acima
mencionada, e restando valor de aquisição do terreno a ser pago,
esta diferença será desembolsada ao vendedor, por ocasião da
assinatura do contrato e ficará bloqueada até a constituição das
garantias da operação , respeitando o valor de avaliação do Agente
Financeiro.

6.1.2

O desembolso do Agente Operador ao Agente Financeiro será realizado
mediante a verificação da situação de regularidade do agente financeiro, do
agente promotor e das construtoras envolvidas junto ao FGTS.

6.1.3

Havendo solicitação do Agente Financeiro, os desembolsos podem ser
realizados pelo Agente Operador com a antecipação, após a contratação, em
percentual equivalente a até 10% do valor do empréstimo deduzido o valor de
terreno (VE – Terreno), mantendo-se tal adiantamento ao longo dos
desembolsos futuros, a partir do percentual de obra executado.

6.1.3.1

A referida antecipação será mantida mensalmente até o limite de 95% do Valor
do Empréstimo.

6.1.3.2

O valor da antecipação de recursos de que trata o caput deste subitem deve
ser controlado pelo agente financeiro em conta específica vinculada ao
empreendimento e constituirá dívida do mutuário quando esses recursos forem
repassados à construtora para pagamento das obras devidamente executadas.

7

CONDIÇÕES OPERACIONAIS
FINANCEIRO AO MUTUÁRIO
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7.1

VALOR DO FINANCIAMENTO

7.1.1

O valor do financiamento é definido pelo agente financeiro em função da
análise da capacidade de pagamento do mutuário, respeitados os limites de
renda familiar bruta e de valor de venda ou investimento constantes das
tabelas abaixo, observado, ainda, o percentual de participação mínima do
mutuário no valor de venda ou investimento e os dispositivos estabelecidos na
Resolução CMN nº 4.676, de 31/07/2018, suas alterações e aditamentos:

7.1.2

LIMITES DE VALOR DE VENDA OU INVESTIMENTO DO IMÓVEL
(HABITAÇÃO POPULAR)
LIMITES DE VALOR DE VENDA
INVESTIMENTO DO IMÓVEL (R$ 1,00)
RECORTE TERRITORIAL

Capitais estaduais classificadas
IBGE como metrópoles.

pelo

OU

DF, RJ E
SP

SUL, ES
E MG

CENTROOESTE,
EXCETO
DF

240.000

215.000

190.000

190.000

230.000

190.000

180.000

180.000

180.000

170.000

165.000

160.000

145.000

140.000

135.000

130.000

NORTE E
NORDESTE

Demais capitais estaduais e municípios
com população maior ou igual a 250
(duzentos e cinquenta mil) habitantes
classificados pelo IBGE como capital
regional.
Municípios com população maior ou igual
a 100 (cem mil) habitantes integrantes
das Regiões Metropolitanas das capitais
estaduais, de Campinas/SP, da Baixada
Santista e das Regiões Integradas de
Desenvolvimento – RIDE de capital.
Municípios com população igual ou maior
que 100 (cem mil) habitantes
Municípios com população menor que
100 (cem mil) habitantes integrantes das
Regiões Metropolitanas das capitais
estaduais, de Campinas/SP, da Baixada
Santista e das RIDE de capital.
Municípios com população menor que
250 (duzentos e cinquenta mil) habitantes
classificados pelo IBGE como capital
regional.
Municípios com população maior ou
igual a 50 (cinquenta mil) habitantes e
menor que 100 mil habitantes.
Municípios com população entre 20 e
50 mil habitantes.
Demais municípios.
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7.1.3

LIMITES DE VALOR DE VENDA OU INVESTIMENTO DO IMÓVEL
(HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL)
LIMITES DE VALOR DE VENDA
INVESTIMENTO DO IMÓVEL (R$ 1,00)

OU

DF, RJ E
SP

SUL, ES
E MG

CENTROOESTE,
EXCETO
DF

NORTE E
NORDESTE

144.000

133.000

128.000

128.000

133.000

128.000

122.000

122.000

122.000

117.000

112.000

106.000

Municípios com população maior ou igual
a 50 (cinquenta mil) habitantes e menor
que 100 (cem mil) habitantes.

106.000

101.000

96.000

90.000

Municípios com população entre 20 e 50
mil habitantes.

85.000

80.000

80.000

74.000

Demais municípios.

74.000

74.000

74.000

74.000

RECORTE TERRITORIAL

Capitais classificadas pelo IBGE como
metrópoles.
Demais capitais estaduais e municípios
com população maior ou igual a 250
(duzentos e cinquenta mil) habitantes
classificados pelo IBGE como capital
regional.
Municípios com população maior ou igual
a 100 (cem mil) habitantes integrantes
das Regiões Metropolitanas das capitais
estaduais, de Campinas/SP, da Baixada
Santista e das Regiões Integradas de
Desenvolvimento – RIDE de capital.
Municípios com população igual ou maior
que 100 (cem mil) habitantes.
Municípios com população menor que
100 (cem mil) habitantes integrantes das
Regiões Metropolitanas das capitais
estaduais, de Campinas/SP, da Baixada
Santista e das RIDE de capital.
Municípios com população menor que
250 (duzentos e cinquenta mil) habitantes
classificados pelo IBGE como capital
regional.

7.1.4

A verificação do número de habitantes, bem como a classificação em região
metropolitana, região integrada do entorno e capital regional, dos municípios
deverá ser feita com base nos dados mais recentes, disponíveis no sítio
eletrônico da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

7.1.5

O valor limite de investimento, nos casos de reforma, englobará o valor do
imóvel no estado atual acrescido do valor das benfeitorias a serem financiadas.
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7.1.6

Em áreas rurais, o valor de venda ou investimento será atribuído sem
considerar o valor da gleba onde esteja situado o imóvel.

7.1.7

Respeitados os limites de renda familiar bruta e de valor de venda ou
investimento, e observado ainda o percentual de participação mínima do
tomador no valor de venda ou investimento, o valor de financiamento será
estabelecido em função de análise de capacidade de pagamento do
proponente ao crédito, efetuada pelos agentes financeiros.

7.1.8

A relação dos municípios e das regiões metropolitanas citadas nos subitens
7.1.2 e 7.1.3, para fins de enquadramento das operações do FGTS, estão
relacionados na Circular CAIXA, disponíveis ao público interessado, no
endereço: http://www.caixa.gov.br, opção download, item FGTS - Circulares
CAIXA FGTS 2019.

7.1.8.1

Os municípios de que tratam os subitens 7.1.2 e 7.1.3, são classificados
segundo os critérios definidos pelo IBGE.

7.2

VALOR DO INVESTIMENTO

7.2.1

O valor de investimento corresponde ao valor de financiamento acrescido da
contrapartida mínima do mutuário ou de terceiros e será composto integral ou
parcialmente, de acordo com a modalidade operacional, pelos itens a seguir
relacionados:

7.2.1.1

CUSTOS DIRETOS
a) terreno: valor correspondente ao de avaliação ou aquisição, o que for
menor, acrescido das correspondentes despesas de legalização;
b) projetos: valor correspondente aos custos de elaboração dos projetos
necessários à execução do empreendimento, limitado a 1,5% do valor
correspondente ao somatório dos itens componentes do investimento,
excetuados aqueles referentes aos custos;
c) construção habitacional: valor correspondente à edificação das unidades
habitacionais dotadas de padrões mínimos de habitabilidade, salubridade e
segurança definidos pelas posturas municipais;
d) aquisição de imóveis para Recuperação e/ou Modificação de Uso: valor
correspondente à aquisição ou avaliação de imóveis usados, o menor,
acrescido dos custos necessários à execução de obras e serviços voltados à
recuperação, ocupação e modificação de uso do imóvel para fins
habitacionais;
e) urbanização e infraestrutura: valor correspondente ao custo das obras e
serviços necessários a tornar operativas as obras de edificação,
compreendendo abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia
elétrica, iluminação pública e vias de acesso e internas da área do
empreendimento, ficando admitidas ainda obras de drenagem, proteção,
contenção e estabilização do solo;
f) equipamentos comunitários públicos: valor correspondente ao custo das
obras de edificação nas áreas comuns do empreendimento voltadas,
alternativamente, à saúde, educação, segurança, desporto, lazer,
mobilidade urbana, convivência comunitária, geração de trabalho e renda ou
assistência à infância, ao idoso, ao portador de deficiência física ou
necessidades especiais ou à mulher chefe-de-família, e
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g) trabalho social: valor correspondente ao custo de ações que objetivem
promover a participação social, a melhoria das condições de vida e a
efetivação dos direitos sociais dos beneficiários, bem como a
sustentabilidade do empreendimento.
7.2.1.1.1

O preço de aquisição do terreno de que trata a alínea “a” deste subitem é o
menor dos valores:
a) da proposta;
b) do valor atribuído pela área de engenharia do agente financeiro;
c) da opção ou promessa de compra e venda.

7.2.1.1.2

A inclusão do item referente à execução de equipamentos comunitários
públicos na composição de investimento será precedida da verificação de
existência de compromisso do poder público local no sentido de tornar os
equipamentos operantes.

7.2.1.2

CUSTOS INDIRETOS
a) despesas de legalização das unidades: valor correspondente às despesas
imprescindíveis à regularização das unidades, tais como despesas
cartorárias, ITBI, CND da obra e Habite-se;
b) seguro: valor correspondente aos prêmios de seguro referentes aos
financiamentos concedidos;
c) remuneração dos agentes financeiros: valor correspondente ao disposto no
subitem 7.10 do Capítulo III;
d) remuneração da entidade organizadora do Grupo Associativo: valor
correspondente ao máximo de 4% do valor dos financiamentos concedidos,
destinado a cobrir, exclusivamente, os custos de execução das atribuições
dispostas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item 4 do Capítulo II deste Manual,
inclusive os custos de eventual contratação de empresa gestora do
empreendimento; e
e) encargos na carência: valor correspondente à atualização das parcelas de
financiamento liberadas, acrescido do valor dos juros devidos, no período de
carência.

7.3

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

7.3.1

A liberação dos recursos do Agente Financeiro ao mutuário ocorre em parcelas
mensais, de acordo com o cronograma físico-financeiro estabelecido
contratualmente, com base em relatório técnico de acompanhamento das obras
emitido pelo agente financeiro;

7.3.1.1

Caso o terreno faça parte do financiamento, seu valor de venda é
desembolsado por ocasião da assinatura do contrato, e ficará bloqueado até a
constituição das garantias da operação, respeitado o valor de avaliação do
agente financeiro;

7.4

REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO
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7.4.1

Além da remuneração de que trata o subitem 7.10 do Capítulo III o agente
financeiro pode cobrar do mutuário a tarifa operacional e taxa de risco de
crédito, conforme consta no subitem 7.4.2 e 7.4.3 a seguir.

7.4.2

TARIFA OPERACIONAL

7.4.2.1

Os agentes financeiros ficam autorizados a cobrar dos mutuários dos Grupos
Associativos:
a) até 0,5% do valor do financiamento, observado o valor mínimo de R$
7.000,00, a título de análise de concessão do financiamento, considerados
os custos das análises cadastral, jurídica, da proposta, de viabilidade técnica
de engenharia e de risco de crédito;
b) até R$ 250,00, para o repasse de cada unidade do empreendimento;
c) até R$ 1.200,00, por vistoria mensal das obras, devida até a finalização do
prazo de construção e legalização do empreendimento;
d) até R$ 162,00, para análise de cada tipologia construtiva diferenciada do
empreendimento;
e) até R$ 400,00, para reprogramação de cronograma físico-financeiro;
f) até R$ 100,00, por hora técnica para avaliação de imóveis ou recebíveis,
nos casos de análise de garantias diferenciadas.

7.4.2.2

A critério do agente financeiro, os serviços cobertos pela tarifa operacional de
que trata o subitem 7.4.2.1 anterior podem ser delegados a empresas com
comprovada experiência nas atividades a serem desenvolvidas.

7.4.2.2.1

A delegação de que trata este subitem pode, a critério do agente financeiro, ser
formalizado mediante contrato de prestação de serviços ou outra forma
contratação permitida pela legislação em vigor.

7.4.2.2.2

No caso de delegação dos serviços de que trata o subitem 7.4.2.2 anterior, o
Agente Financeiro deve enviar comunicado ao Agente Operador informando o
nome da empresa e o seu CNPJ.

7.4.3

TAXA DE RISCO DE CRÉDITO DO AGENTE FINANCEIRO

7.4.3.1

Fica vedada a cobrança de taxa de risco de crédito do mutuário final, exceto a
prevista no subitem 7.4.3.2, uma vez que o risco de crédito do mutuário junto
ao agente financeiro está contemplado em sua remuneração na forma prevista
neste subitem.

7.4.3.2

No caso de financiamentos contratados na modalidade Aquisição de Material
de Construção, ficam os agentes financeiros autorizados a cobrar dos
mutuários, a título de Taxa de Risco de Crédito, o valor equivalente a 0,2695%
ao mês. do saldo devedor da operação, calculado anualmente e atualizado
pelo mesmo índice de atualização do saldo devedor da operação.

7.4.3.2.1

Na adoção da referida Taxa de Risco de Crédito, é vedada ao agente
financeiro, a cobrança dos prêmios relativos ao Seguro de Crédito bem assim
do Seguro de Danos Físicos do Imóvel - DFI.
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7.4.4

Os valores de remuneração dos agentes financeiros disciplinados neste
subitem serão objeto de revisão, anualmente, pelo Conselho Curador do FGTS,
quando da aprovação do orçamento.

7.5

PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DO MUTUÁRIO

7.5.1

A participação mínima do mutuário observará o percentual de 20% do valor de
investimento, podendo ser reduzido até 10% nos casos de financiamentos
contratados com a utilização do Sistema de Amortizações Constantes – SAC.

7.5.2

Na hipótese de cobrança mensal, a participação mínima do mutuário pode, a
critério do agente financeiro/proponente, ser efetuada por intermédio de
pagamento, com recursos próprios, inclusive os provenientes das contas
vinculadas do FGTS, dos custos indiretos definidos no subitem 7.2.1.2, devidos
durante a fase de carência.

7.5.3

Quando se tratar de operação de crédito destinada a construção que não
contempla prazo de carência, pode, também, a critério do agente financeiro,
ser efetuada através do pagamento das prestações de amortização, de juros e
dos demais encargos devidos pelo mutuário, no prazo compreendido entre o
fim da carência e a concessão do habite-se.

7.5.4

A contrapartida mínima será necessariamente composta pelos beneficiários ou,
de forma alternativa ou complementar, pelas entidades parceiras, quando
existentes.

7.5.5

A contrapartida mínima, quando aportada pelas entidades parceiras, fica restrita
à execução ou pagamento de itens de composição do investimento.

7.5.6

Nos casos de requalificação/reabilitação urbana, o valor dos aportes
economicamente mensuráveis realizados por agentes promotores poderá ser
considerado como contrapartida do mutuário.

8

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO DO PBQP-H

8.1

O Certificado de Conformidade do PBQP-H é o instrumento para comprovação
de adequação da empresa construtora aos níveis de avaliação da
conformidade do SiAC do PBQP-H .

8.2

O Certificado NBR ISSO 9001:2000, cujo escopo seja compatível com o
escopo do SiAC, é aceito em substituição ao Certificado de Conformidade do
PBQP-H.

8.3

Para contratação de empreendimentos, simultâneos ou consecutivos, a
empresa construtora deverá estar certificada, no mínimo, no:
 Declaração de Adesão ao SiAC, quando a somatória dos objetos contratuais
seja de até 500 unidades;
 Nível “B” do SiAC, quando a somatória dos objetos contratuais esteja entre
501 unidades e 1000 unidades;
 Nível “A” do SiAC, quando a somatória dos objetos contratuais seja acima
de 1000 unidades.
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8.4

Para empresa que seja formada, ou tenha como sócia uma ou mais empresas
construtoras, será considerado o Certificado da empresa sócia detentora do
nível de certificação mais elevado do SiAC do PBQP-H.
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1

OBJETIVO DO PROGRAMA

1.1

O PRÓ-COTISTA - Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista
destina-se à concessão de financiamento, exclusivamente a trabalhador titular
de conta vinculada do FGTS, independente da renda familiar mensal bruta
auferida, observadas as condições do Sistema Financeiro da Habitação - SFH
e de utilização dos recursos do FGTS para aquisição de moradia própria.

1.2

As operações serão contratadas, exclusivamente, sob a forma de
financiamento individual e vinculadas a imóveis situados na área urbana ou
rural.

2

PÚBLICO ALVO

2.1

Trabalhadores titulares de conta vinculada do FGTS, independente da renda
familiar mensal bruta auferida.

3

DIRETRIZES ESPECÍFICAS

3.1

Os Agentes Financeiros deverão promover, de imediato, junto aos seus
mutuários com contratos ativos firmados no âmbito do PRÓ- COTISTA entre 08
de julho de 2009 e 08 de fevereiro de 2010, data imediatamente anterior à
publicação da Instrução Normativa 09/10, a contratação do seguro de danos
físicos ao imóvel, nos casos em que a referida cobertura não tenha sido
contratada à época de concessão dos respectivos financiamentos.

3.1.1

Tão logo seja regularizada a situação desses contratos os Agentes Financeiros
devem comunicar ao Agente Operador a adoção dessa providência.

4

MODALIDADES
a) aquisição de unidade habitacional;
b) construção de unidade habitacional.

4.1

São consideradas as seguintes
modalidades de financiamentos:

4.1.1

Aquisição de Unidade Habitacional

4.1.1.1

Modalidade que objetiva a aquisição de unidade habitacional nova ou usada
dotada de padrões mínimos de salubridade, segurança e habitabilidade.

4.1.1.2

Unidade Habitacional Nova

4.1.1.2.1

Imóvel que, à data de entrega da documentação necessária à obtenção do
financiamento, encontra-se numa das situações descrita no subitem 3.3 do
Capítulo III deste Manual.

4.1.1.2.2

Excetuam-se desse conceito os casos em que o proponente for o primeiro
comprador do imóvel financiado e este comprovar que ocupou o imóvel durante
a negociação de venda ou os imóveis recebidos pelo vendedor do terreno do
empreendimento, mediante dação em pagamento.
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4.1.1.3

Unidade Habitacional Usada

4.1.1.3.1

Imóvel com "habite-se" expedido e não enquadrado nas situações descritas no
subitem 3.3.1 do Capítulo III deste Manual.

4.1.2

Construção de Unidade Habitacional

4.1.2.1

Modalidade que objetiva a execução de obras e serviços que resultem em
unidade habitacional, dotada dos padrões mínimos de habitabilidade,
salubridade e segurança.

4.1.2.2

Os padrões mínimos de salubridade, segurança e habitabilidade serão
representados por soluções de abastecimento de água, esgotamento sanitário
e energia elétrica, bem como por especificações técnicas que garantam a
segurança da edificação, em conformidade com as respectivas posturas
municipais.

4.1.3

É vedada a contratação cumulativa das modalidades operacionais, admitida
apenas uma operação de crédito ativa por proponente.

4.2

É permitida a concessão de financiamento isolado à pessoa física, nas
modalidades de Aquisição e Reforma, concomitante, quando o referido imóvel
fizer parte de projetos de revitalização de áreas centrais nos grandes centros
urbanos, em especial as Capitais Estaduais, observada a capacidade de
pagamento do proponente e de acordo com os critérios abaixo:
a) concessão de financiamento ao proponente para aquisição do imóvel na
forma original;
b) concessão de outro financiamento ao proponente para reforma no mesmo
imóvel;
c) o somatório dos financiamentos mencionados nas alíneas “a” e “b” anteriores
não poderá ser superior aos limites máximos previstos no Manual de
Fomento Pessoa Física;
d) o imóvel objeto dos financiamentos de que tratam as alíneas “a” e “b”
anteriores deve ser para residência do proponente.

4.3

É vedada a concessão dos descontos destinados aos financiamentos a
pessoas físicas, na forma da Resolução do Conselho Curador nº 702/2012,
independentemente da renda familiar mensal auferida pelo proponente ao
financiamento.

4.4

Nos casos de financiamentos vinculados a imóveis cujo valor de venda ou
investimento não ultrapasse os limites estabelecidos nos subitens 7.1.1.1 e
7.1.1.2 do Capítulo IV deste Manual, fica admitida a utilização de parte da
unidade habitacional para fins laborais, se permitido pelas posturas municipais.

5

ENQUADRAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1

Por delegação do Agente Operador, o enquadramento das propostas deve ser
realizado pelos agentes financeiros credenciados e habilitados na forma da
regulamentação em vigor, observando os aspectos abaixo relacionados, de
acordo com a modalidade operacional pretendida, sem prejuízo das normas
gerais que regem as operações do FGTS:
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a) atendimento ao objetivo do programa e observância das condições
operacionais e Diretrizes Gerais definidas neste Manual;
b) verificação de existência de compatibilidade entre o valor de financiamento
solicitado e a capacidade de pagamento do proponente ao crédito;
c) existência de projetos técnicos aprovados pelas áreas competentes do
Agente Financeiro, compatíveis com as posturas municipais e com a
legislação local de uso e ocupação do solo;
d) idoneidade cadastral do(s) tomadores e responsável(is) pela execução das
obras, pessoas físicas ou jurídicas, vedada a contratação de operações de
crédito, de empréstimo ou financiamento, nos casos em que seja verificada,
pelo Agente Operador, situação irregular perante o FGTS ou com restrição
no Cadastro Informativos dos Créditos não Quitados do Setor Público
Federal - CADIN;
e) os projetos de construção deverão prever, quando possível, ampliação da
unidade habitacional a ser produzida;
f) o imóvel objeto do financiamento deverá estar situado em local próprio para
uso residencial, na forma legislação local em vigor, e ser de propriedade e
posse do proponente ao crédito;
g) atendimento às diretrizes do Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade - PBQP-H, da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério
das Cidades, no que se refere à qualificação de empresas construtoras a
serem eventualmente contratadas.
5.2

As propostas enquadradas passam, em seguida, aos processos de
hierarquização, seleção e contratação.

5.3

Nos casos de requalificação/reabilitação urbana, para fins de enquadramento
nos limites definidos nos subitens 7.1.2 e 7.1.3 do Capítulo IV, ficam excluídos
da composição dos referidos valores as contrapartidas economicamente
mensuráveis aportadas, isolada ou conjuntamente, por Agentes Promotores.

6

CRITÉRIOS PARA HIERARQUIZAÇÃO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

6.1

O processo de hierarquização, seleção e contratação das propostas consistem
em ordenar, a partir do atendimento aos critérios definidos neste item, e eleger,
até o limite de recursos orçamentários alocados ao agente financeiro para
aplicação no Programa, por regiões do território nacional, as propostas
consideradas prioritárias.

6.2

Por delegação do Agente Operador, o processo de hierarquização, seleção e
contratação das propostas deve ser realizado pelos agentes financeiros,
observando-se o limite dos recursos alocados pelo Agente Operador ao Agente
Financeiro, por Unidade da Federação.

6.3

São consideradas prioritárias as propostas que apresentem, em maior número,
as seguintes características:
a) sejam destinadas a famílias com renda familiar mensal limitada a R$
7.000,00 (seis mil e quinhentos reais);
b) beneficiem imóveis cujo valor de venda ou investimento não ultrapasse os
limites estabelecidos nos subitens 7.1.2 e 7.1.3 do Capítulo IV deste Manual;
c) contemplem cidadãos idosos ou deficientes ou mulheres chefes-de-família;
d) apresentem maior valor de contrapartida.

SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
Vigência: 30/01/2019

Manual de Fomento
Pessoa Física
Capítulo VI
Fl.98

6.4

Os critérios ora definidos são equivalentes entre si e, para efeito de desempate,
são considerados na ordem em que se encontram dispostos no subitem 6.3
anterior, seguidos ainda da ordem cronológica de recebimento das propostas
pelo Agente Financeiro.

6.5

As propostas enquadradas, hierarquizadas e selecionadas passam à fase de
contratação, na forma definida pelo Agente Financeiro, observados, de acordo
com a modalidade operacional, os dispositivos previstos no subitem 5.1 do
Capítulo III deste Manual.

6.6

Caso o volume de recursos referente às propostas selecionadas pelos agentes
financeiros seja igual ou inferior ao volume de recursos disponíveis no Agente
Financeiro, fica dispensado o processo de hierarquização e seleção.

6.7

Nas operações com Pessoa Jurídica, o Agente Financeiro deve consultar o
CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, conforme
Portaria da Controladoria Geral da União nº 516, de 15/03/2010, suas
alterações e aditamentos.

7

PRÉ – REQUISITOS DO PROPONENTE

7.1

São proponentes de operações de crédito vinculadas aos Programas,
exclusivamente, os titulares de contas vinculadas do FGTS que se enquadrem,
cumulativamente, nas seguintes condições:
a) contem com, no mínimo, de 03 anos de trabalho sob o regime do FGTS,
somados os períodos trabalhados, dividido por 365 dias, na mesma
empresa ou empresas diferentes, consecutivos ou não, e atenda, ainda, no
mínimo, um dos seguintes requisitos:
a.1) comprove a existência de contrato de trabalho ativo, mesmo quando os
recolhimentos devidos não tenham sido efetuados pelo empregador, ou
seja, quando a conta não possuir saldo; ou
a.2) apresentem contrato de trabalho inativo com saldo em conta vinculada
do FGTS, na data de concessão do financiamento, correspondente a,
no mínimo, 10% do valor da avaliação do imóvel;
b) considera-se contrato de trabalho ativo o contrato que está gerando
contribuição ao FGTS;
c) não sejam detentores de outro financiamento ativo concedido no âmbito do
Sistema Financeiro de Habitação em qualquer parte do território nacional.
d) não sejam proprietários, promitentes compradores de imóvel residencial no
município de residência ou onde exerça sua ocupação principal, observado
o disposto no subitem 1.6 do Capítulo III deste Manual.

7.1.1

Excetuam-se dos pré-requisitos estabelecidos nas alíneas “c” e “d” do subitem
7.1 anterior, os contratos de financiamento destinados à:
a) aquisição de material de construção, para fins de conclusão, ampliação,
reforma ou melhoria, que venha a beneficiar, exclusivamente, e uma única
vez, o imóvel originalmente financiado que seja a atual residência e único
imóvel do proponente;
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b) construção ou aquisição de material de construção, para fins de edificação
de unidade habitacional destinada à residência do proponente, em lote
urbanizado originalmente financiado que seja seu único imóvel.
7.1.2

Os pré-requisitos previstos nas letras “a” e “b” do subitem 7.1 anterior devem
ser atendidos por, pelo menos, um dos participantes/coobrigado do
financiamento e deverão ser comprovados por intermédio do extrato da conta
vinculada do trabalhador e da Carteira de Trabalho, nas páginas relativas:
a) à identificação do titular;
b) à qualificação do titular;
c) ao contrato de trabalho.

7.1.3

Os pré-requisitos previstos nas letras “c” e “d” do subitem 7.1.2 anterior devem
ser atendidos por todos os participantes/coobrigados do financiamento.

8

CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO EMPRÉSTIMO DO AGENTE OPERADOR
AO AGENTE FINANCEIRO

8.1

VALOR DO EMPRÉSTIMO

8.1.1

O valor de empréstimo do Agente Operador ao Agente Financeiro equivale à
soma dos valores dos financiamentos a serem concedidos aos mutuários finais.

8.2

JUROS

8.2.1

Na fase de carência e amortização os juros são pagos mensalmente e
calculados à taxa nominal de 6,5% (seis vírgula cinco por cento) ao ano.

8.2.2

Para o cálculo dos encargos mensais, será utilizada a taxa média ponderada
das taxas de juros dos financiamentos concedidos aos mutuários finais,
revisada mensalmente durante exercício orçamentário.

8.2.2.1

Em virtude de eventuais amortizações após o encerramento da execução
orçamentária poderá ser revista anualmente mediante solicitação do Agente
Financeiro.

8.2.2.2

Se a diferença da taxa média apurada no mês apresentar percentual superior a
0,1% ao ano, deverá ser feito ajuste da taxa média ponderada no mês.

8.3

DESEMBOLSO

8.3.1

O desembolso dos recursos do Agente Operador ao Agente Financeiro, no
caso de aquisição de unidade habitacional, ocorrerá em parcela única, em D +3
da data da contratação do mutuário, mediante à apresentação dos modelos de
que trata o subitem 8.3.2.2 a seguir, e não contemplará prazo de carência.

8.3.2

Para as demais modalidades, em parcelas mensais, de acordo com o
cronograma físico-financeiro do contrato de financiamento, em até D+3, com
ateste da execução das obras e/ou serviços da etapa correspondente em
relatório ou declaração do Agente Financeiro, com prazo de carência baseado
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no cronograma de desembolso consolidado, estabelecido contratualmente,
conforme as contratações efetivamente realizadas com os mutuários.
8.3.2.1

No referido relatório o agente financeiro deve informar que a etapa
correspondente das obras e/ou serviços referentes aos financiamentos que
compõem a solicitação de desembolso foram devidamente atestadas.

8.3.2.2

O Agente Financeiro deve apresentar, a cada pedido de desembolso relativo às
novas contratações no período, as informações constantes dos Modelos I e II
ou arquivo eletrônico que contenha, no mínimo, as informações previstas
nestes modelos, do Capítulo XI do presente Manual e as garantias
devidamente formalizadas.

8.3.2.3

O desembolso do Agente Operador ao Agente Financeiro será realizado
mediante a verificação da situação de regularidade do Agente Financeiro junto
ao FGTS.

8.3.3

É permitida a antecipação dos valores correspondentes às Custas Cartorárias,
CND da obra, Habite-se e ITBI, limitado à 4% do valor venal do imóvel a ser
financiado, independente da modalidade operacional.

8.3.3.1

Nesse caso, o Agente Financeiro deve apresentar o comprovante de
legalização do imóvel ao Agente Operador em até 60 dias, contados da data do
desembolso realizada pelo Agente Operador, conforme definido na alínea “a.1”
do subitem 2.2.1.3.1 do Capítulo XI deste manual.

8.3.4

O desembolso do Agente Operador ao Agente Financeiro será realizado
mediante a verificação da situação de regularidade do Agente Financeiro junto
ao FGTS.

9

CONDIÇÕES OPERACIONAIS
FINANCEIRO AO MUTUÁRIO

9.1

VALOR DO FINANCIAMENTO

9.1.1

O valor do financiamento, compreendendo o principal e despesas acessórias, é
definido pelo Agente Financeiro, e a operação de crédito deve observar os
limites operacionais a seguir estabelecidos, observada a capacidade de
pagamento do mutuário:

DO

FINANCIAMENTO

DO

AGENTE

a) valor de financiamento, compreendendo principal e despesas acessórias,
fica limitado a 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação do imóvel de
que trata o subitem 9.2.1 a seguir;
b) nos casos de financiamentos contratados com a utilização do Sistema de
Amortização Constante – SAC, o limite de financiamento compreendendo
principal e despesas acessórias, fica limitado a 90% (noventa por cento) do
valor de avaliação do imóvel de que trata o subitem 9.2.1 a seguir.
9.1.1.1

As contratações de operações de crédito deve observar o mínimo de 60% dos
recursos constante do Orçamento Operacional destinado ao financiamento de
imóveis novos.
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9.1.1.2

A distribuição dos recursos do Orçamento Operacional do FGTS, as
diretrizes e os procedimentos gerais referentes à distribuição, aplicação e
ao controle dos recursos do FGTS, são divulgadas por meio de atos
normativos do Gestor da Aplicação.

9.1.2

Os custos cartorários incorridos pelo mutuário em decorrência da concessão de
financiamento para construção de unidade habitacional podem ser acrescidos
ao valor do financiamento, admitido, nesses casos, valor de financiamento
superior ao limite fixado no subitem 9.1.1.1 anterior, até o montante acrescido.

9.2

VALOR DE AVALIAÇÃO

9.2.1

O limite máximo do valor de avaliação do imóvel financiado é o fixado pelo
Conselho Monetário Nacional para as operações de crédito celebradas no
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH.

9.2.2

Em áreas rurais, o valor de avaliação será atribuído sem considerar o valor da
gleba onde esteja situado o imóvel.

9.3

PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DO MUTUÁRIO

9.3.1

A participação mínima do mutuário observará o percentual de 20% (vinte por
cento) do valor da venda ou avaliação ou investimento, podendo ser reduzido
até 10% (dez por cento) nos casos de financiamentos contratados com a
utilização do Sistema de Amortizações Constantes – SAC.

9.3.2

Na hipótese de cobrança mensal, a participação mínima do mutuário pode, a
critério do Agente Financeiro/Proponente, ser efetuada por intermédio de
pagamento, com recursos próprios, inclusive os provenientes das contas
vinculadas do FGTS, dos itens abaixo discriminados, devidos durante a fase de
carência:
a) encargos na carência: valor correspondente à atualização das parcelas do
financiamento liberadas, acrescido do valor dos juros devidos durante o
período de carência;
b) seguro: valor correspondente aos prêmios de seguro referentes ao
financiamento concedido;
c) despesas de legalização da unidade: valor correspondente às despesas de
regularização da unidade objeto do financiamento, tais como custas
cartorárias, ITBI, Habite-se, registro no RGI e CND da obra;
d) remuneração do Agente Financeiro: valor correspondente à remuneração do
Agente Financeiro, de acordo com os percentuais estabelecidos no subitem
9.6 deste Capítulo;
e) Taxa de Acompanhamento da Operação: valor que compõe a remuneração
do Agente Financeiro, conforme previsto na alínea “b” do subitem 9.6.1 deste
Capítulo;
f) atualização do saldo devedor: valor correspondente a atualização das
parcelas de financiamento liberadas, atualizadas nas mesmas condições das
contas vinculadas do FGTS.
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9.3.3

Quando se tratar de operação de crédito destinada a construção que não
contempla prazo de carência, pode, também, a critério do Agente Financeiro,
ser efetuada através do pagamento das prestações de amortização, de juros e
dos demais encargos devidos pelo mutuário, no prazo compreendido entre o fim
da carência e a concessão do habite-se.

9.3.4

A contrapartida mínima será necessariamente composta pelos beneficiários.

9.4

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

9.4.1

Para liberação dos recursos ao mutuário o Agente Financeiro deve observar,
no mínimo, os requisitos a seguir.

9.4.1.1

Modalidade Aquisição

9.4.1.1.1

Os recursos são creditados em nome do vendedor, em parcela única, no ato da
assinatura do contrato de financiamento, permanecendo sob bloqueio, até a
apresentação do respectivo registro das garantias no competente Cartório de
Registro de Imóveis.

9.4.1.2

Modalidade Construção de Unidade Habitacional

9.4.1.2.1

Os recursos são liberados, mensalmente, de acordo com o cronograma físicofinanceiro estabelecido contratualmente, com base em relatório técnico de
acompanhamento das obras emitido pelo Agente Financeiro atestando a etapa
executada, podendo ser antecipado desde que observada a relação
garantia/valor liberado. Na hipótese de financiamento do terreno as liberações
dos valores correspondentes devem permanecer bloqueadas até a
formalização da garantia.

9.5

JUROS

9.5.1

Na fase de carência e amortização os juros são pagos mensalmente e
calculados à taxa nominal de até 8,66% ao ano.

9.5.1.1

Na taxa de juros indicada no caput deste subitem já está incluída a
remuneração permitida ao Agente Financeiro referente ao diferencial de juros
de até 2,16% ao ano

9.6

REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO

9.6.1

Em acréscimo ao diferencial de juros, de que trata o subitem 9.5.1.1 deste
Capítulo, é facultado aos Agentes Financeiros promover a cobrança dos
seguintes valores, exclusivamente:
a) valor máximo de até R$ 25,00 (vinte e cinco reais), referente à taxa de
administração;
b) valor máximo correspondente a 1,5% (um e meio por cento) do valor do
financiamento, referente à taxa de acompanhamento da operação,

9.6.2

Fica vedada a cobrança, pelo Agente Financeiro, de quaisquer outras taxas ou
tarifas ou remuneração, a qualquer título, que não estejam previstas neste
Manual.
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9.6.3

Os valores de remuneração dos agentes financeiros disciplinados na alínea “b”
do subitem 9.6.1 anterior serão objeto de revisão, anualmente, pelo Conselho
Curador do FGTS, quando da aprovação do orçamento.

SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
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1

OBJETIVO DO PROGRAMA

1.1

Destina-se à concessão de financiamento, exclusivamente a trabalhador titular
de conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
independente da renda familiar mensal bruta auferida, observada as condições
do Sistema Financeiro da Habitação – SFH e de utilização dos recursos do
FGTS para aquisição de moradia própria, prevista em lei.

1.1.1

As operações de crédito no âmbito do FIMAC/FGTS serão contratadas sob a
forma individual, exclusivamente

1.2

Ficam admitidos financiamentos para imóveis urbanos ou rurais.

2

MODALIDADES
a)
b)
c)
d)
e)

construção de unidade habitacional;
ampliação de unidade habitacional;
reforma de unidade habitacional;
instalação de hidrômetros de medição individual em unidade habitacional;
implantação de sistemas de aquecimento solar em unidade habitacional.

2.1

São consideradas as seguintes
modalidades de financiamentos:

conceituações

básicas,

relativas

às

2.1.1

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL

2.1.1.1

Modalidade que objetiva a execução de obras e serviços que resultem em
unidade habitacional dotada de padrões mínimos de salubridade, segurança e
habitabilidade.

2.1.2

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL

2.1.2.1

Modalidade que objetiva a execução de obras e serviços que resultem em
aumento da área construída da unidade habitacional, exclusivamente com o
objetivo de sanar o problema de adensamento excessivo, adequando a
quantidade de cômodos passíveis de serem utilizados como dormitório na
residência ao número de moradores, considerando o limite de três pessoas por
cômodo.

2.1.3

REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAL

2.1.3.1

Modalidade que objetiva a execução de obras e serviços que permitam sanar
problemas de habitabilidade, salubridade, segurança, ou acessibilidade da
edificação e ainda que possibilitem o desenvolvimento sustentável ou a
preservação do meio ambiente, exclusivamente.

2.1.4

As modalidades operacionais poderão ser contratadas de forma cumulativa,
excetuada aquela prevista na alínea “a” do item 2 deste capítulo, admitida
apenas uma operação de crédito ativa por proponente.

2.1.5

Os padrões mínimos de salubridade, segurança e habitabilidade serão
representados por soluções de abastecimento de água, esgotamento sanitário
e energia elétrica, bem como por especificações técnicas que garantam a
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segurança da edificação, em conformidade com as respectivas posturas
municipais.
2.1.6

A unidade habitacional destinar-se-á, necessariamente, ao uso residencial do
proponente ao crédito.

2.1.6.1

Nos casos de financiamentos vinculados a imóveis cujo valor de venda ou
investimento não ultrapasse os limites previstos nos subitens 7.1.2 e 7.1.3 do
Capítulo IV fica admitida a utilização de parte da unidade habitacional para fins
laborais, se permitido pelas posturas municipais.

3

DIRETRIZES ESPECÍFICAS

3.1

As operações de crédito no âmbito do FIMAC serão contratadas sob a forma
individual, exclusivamente.

3.2

Admite-se a concessão de financiamentos para imóveis urbanos e rurais.

3.3

É vedada a concessão dos descontos previstos na Seção V do Capítulo IV da
Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 702/2012, suas alterações e
aditamentos, independentemente da renda familiar mensal auferida pelo
proponente ao financiamento.

3.4

Os recursos destinados ao FIMAC serão fixados anualmente a partir da
disponibilidade do FGTS.

3.4.1

O Agente Financeiro deve reservar, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos
recursos alocados ao FIMAC para financiamentos destinados a unidades
habitacionais cujos valores de venda ou investimento estejam situados ou
venham a se situar, conforme a modalidade operacional, nos limites definidos
nos subitens 7.1.2 e 7.1.3 do Capítulo IV deste Manual.

3.5

Os Agentes Financeiros deverão promover o credenciamento dos
estabelecimentos que comercializam materiais de construção, definindo regras
de prudência para assegurar a qualidade da operação de crédito e dos
materiais a serem adquiridos pelos mutuários.

3.6

Para concessão do crédito os Agentes Financeiros devem observar a
regularidade do lote ou da edificação que receberá a obra ou a reforma, por
meio de documento de propriedade atualizado, expedido pela serventia
imobiliária, bem como do indispensável alvará de aprovação da municipalidade,
quando for o caso.

3.7

Os Agentes Financeiros são responsáveis pelo acompanhamento e certificação
de conclusão das obras e serviços contratados, bem como por atestar o
cumprimento de todas as exigências técnicas e legais dispostas neste manual.

3.8

É vedada a amortização ou quitação dos financiamentos, mediante saques das
contas vinculadas do FGTS.

3.9

O custo efetivo máximo para o mutuário final, compreendendo juros, comissões
e outros encargos financeiros, não poderá ser superior a 12% ao ano, em
conformidade com a legislação vigente e a regulamentação do Conselho
Monetário Nacional, aplicáveis ao SFH.
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4

ENQUADRAMENTO DAS PROPOSTAS

4.1

Por delegação do Agente Operador, o enquadramento das propostas deve ser
realizado pelos agentes financeiros credenciados e habilitados na forma da
regulamentação em vigor, observando os aspectos abaixo relacionados, sem
prejuízo das normas gerais que regem as operações do FGTS:
a) atendimento ao objetivo do programa e observância das condições
operacionais e Diretrizes definidas neste Manual;
b) verificação de existência de compatibilidade entre o valor de financiamento
solicitado e a capacidade de pagamento do proponente ao crédito;
c) observado o regime de construção empregado, idoneidade cadastral do(s)
responsável(is) pela execução das obras, pessoas físicas ou jurídicas,
vedada a contratação de operações de crédito, de empréstimo ou
financiamento, nos casos em que seja verificada, pelo Agente Operador,
situação irregular perante o FGTS ou com restrição no Cadastro
Informativos dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN;
d) existência de projetos técnicos aprovados pelas áreas competentes do
Agente Financeiro, compatíveis com as posturas municipais e com a
legislação local de uso e ocupação do solo;
e) que o imóvel, objeto do financiamento, esteja situado em local próprio para
uso residencial, na forma da legislação em vigor, e deve ser de propriedade
e posse do proponente ao crédito;
f) os projetos de construção deverão prever, quando possível, ampliação da
unidade habitacional a ser produzida;
g) atendimento às diretrizes do Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade – PBQP-H, da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério
das Cidades, no que se refere à qualificação de empresas construtoras a
serem eventualmente contratadas;
h) regularidade de inscrição previdenciária relativa à mão-de-obra a ser
utilizada, quando o valor de financiamento pleiteado for superior a
R$ 10.000,00.

4.2

O critério de enquadramento disposto na alínea “c” do subitem 4.1 anterior será
exigido nos casos de propostas de financiamento enquadradas na modalidade
destinada à construção de unidade habitacional, bem como nos casos de
propostas que venham a ser enquadradas nas demais modalidades
operacionais, quando o valor de financiamento pleiteado for superior a R$
10.000,00 reais.

4.3

As propostas não enquadradas serão imediatamente devolvidas aos
proponentes, acompanhadas de justificativa do não enquadramento

4.4

As propostas enquadradas passam, em seguida, aos processos de
hierarquização, seleção e contratação.

5

CRITÉRIOS PARA HIERARQUIZAÇÃO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

5.1

Por delegação do Agente Operador, os processos de hierarquização e seleção
de propostas de operação de crédito consistem em ordenar, a partir do
atendimento aos critérios definidos neste item, e eleger, até o limite de recursos
orçamentários alocados ao programa, por regiões do território nacional, as
propostas consideradas prioritárias.
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5.2

Serão consideradas prioritárias as propostas que preencham a maioria dos
seguintes critérios:
a) sejam destinadas a famílias cuja renda familiar bruta não ultrapasse a R$
7.000,00 (sete mil e quinhentos reais);
b) beneficiem imóveis cujo valor de venda ou investimento não ultrapasse os
limites constantes no quadro nos subitens 7.1.2 e 7.1.3 do Capítulo IV deste
Manual;
c) contemplem cidadãos idosos ou deficientes ou mulheres chefes-de-família;
ou
d) apresentem maior valor de contrapartida.

5.3

Os critérios ora definidos são equivalentes entre si e, para efeito de desempate,
serão considerados na ordem em que se encontram dispostos no subitem 5.2
anterior, seguidos ainda da ordem cronológica de recebimento das propostas
pelo Agente Financeiro.

5.4

As propostas enquadradas, hierarquizadas e selecionadas passam à fase de
contratação, na forma definida pelo Agente Financeiro, observados, de acordo
com a modalidade operacional, os dispositivos previstos no subitem 5.1 do
Capítulo III deste Manual.

5.5

Fica dispensada a execução do processo de hierarquização e seleção, nos
casos em que o volume de recursos referentes às propostas enquadradas seja
igual ou inferior ao volume de recursos orçamentários alocados ao programa,
por regiões do território nacional.

5.6

Para fins de aplicação dos limites dispostos nos subitens 7.1.2 e 7.1.3 do
Capítulo IV deste Manual, a verificação do número de habitantes dos
municípios deverá ser feita com base no Censo Demográfico ou na estimativa
de população, o mais recente, disponíveis no sítio eletrônico da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

6

PRÉ – REQUISITOS DO PROPONENTE

6.1

São proponentes de operações de crédito vinculadas ao Programa,
exclusivamente, os titulares de contas vinculadas do FGTS que se enquadrem,
cumulativamente, nas seguintes condições:
a) contem com, no mínimo, de 03 anos de trabalho sob o regime do FGTS,
somados os períodos trabalhados, dividido por 365 dias, na mesma
empresa ou empresas diferentes, consecutivos ou não, e atenda, ainda, no
mínimo, um dos seguintes requisitos:
a.1) comprove a existência de contrato de trabalho ativo, mesmo quando os
recolhimentos devidos não tenham sido efetuados pelo empregador, ou
seja, quando a conta não possuir saldo; ou
a.2) apresentem contrato de trabalho inativo com saldo em conta vinculada
do FGTS, na data de concessão do financiamento, correspondente a,
no mínimo, 10% do valor da avaliação do imóvel;
b) considera-se contrato de trabalho ativo o contrato que está gerando
contribuição ao FGTS;
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c) não sejam detentores de outro financiamento ativo concedido no âmbito do
Sistema Financeiro de Habitação em qualquer parte do território nacional.
d) não sejam proprietários, promitentes compradores ou arrendatários de
imóvel residencial no município de residência ou onde exerça sua ocupação
principal, observado o disposto no subitem 1.6 do Capítulo III deste Manual.
e) o disposto na alínea “d” anterior, somente se aplica à modalidade “aquisição
de materiais para construção de unidade habitacional”.
6.1.1

Excetuam-se dos pré-requisitos estabelecidos nas alíneas “c” e “d” do subitem
6.1 anterior, os contratos de financiamento destinados à:
a) aquisição de material de construção, para fins de conclusão, ampliação,
reforma ou melhoria, que venha a beneficiar, exclusivamente, e uma única
vez, o imóvel originalmente financiado que seja a atual residência e único
imóvel do proponente;
b) construção ou aquisição de material de construção, para fins de edificação
de unidade habitacional destinada à residência do proponente, em lote
urbanizado originalmente financiado que seja seu único imóvel.

6.1.2

Os pré-requisitos previstos nas letras “a” e “b” do subitem 6.1 anterior devem
ser atendidos por, pelo menos, um dos participantes/coobrigado do
financiamento e deverão ser comprovados por intermédio do extrato da conta
vinculada do trabalhador e da Carteira de Trabalho, nas páginas relativas:
a) à identificação do titular;
b) à qualificação do titular;
c) ao contrato de trabalho.

6.1.3

O pré-requisito previsto na letra “c” deve ser atendido por todos os
participantes/coobrigados do financiamento.

7

CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO EMPRÉSTIMO DO AGENTE OPERADOR
AO AGENTE FINANCEIRO

7.1

VALOR DO EMPRÉSTIMO

7.1.1

O valor de empréstimo do Agente Operador ao Agente Financeiro equivale à
soma dos valores dos financiamentos a serem concedidos aos mutuários finais.

7.2

JUROS

7.2.1

Na fase de carência e amortização os juros são pagos mensalmente e
calculados à taxa nominal de 8,5% ao ano.

7.2.2

Para o cálculo dos encargos mensais, será utilizada a taxa média ponderada
das taxas de juros dos financiamentos concedidos aos mutuários finais,
revisada mensalmente durante exercício orçamentário.
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7.2.2.1

Em virtude de eventuais amortizações após o encerramento da execução
orçamentária poderá ser revista anualmente mediante solicitação do Agente
Financeiro.

7.2.2.2

Se a diferença da taxa média apurada no mês apresentar percentual superior a
0,1% ao ano, deverá ser feito ajuste da taxa média ponderada no mês.

7.3

DESEMBOLSO

7.3.1

O desembolso será realizado em parcelas mensais, de acordo com o
cronograma físico-financeiro do contrato de financiamento, em até D+3, com
ateste da aquisição dos materiais de construção da etapa correspondente em
relatório ou declaração do Agente Financeiro, com prazo de carência baseado
no cronograma de desembolso consolidado, estabelecido contratualmente,
conforme as contratações efetivamente realizadas com os mutuários.

7.3.1.1

No referido relatório o agente financeiro deve informar que a etapa
correspondente à aquisição dos materiais de construção referentes aos
financiamentos que compõem a solicitação de desembolso foram devidamente
atestadas.

7.3.1.2

O Agente Financeiro deve apresentar, a cada pedido de desembolso relativo às
novas contratações no período, as informações constantes dos modelos dos
itens 1 e 2 do Capítulo XII ou arquivo eletrônico que contenha, no mínimo, as
informações previstas nestes modelos do Capítulo XII do presente Manual e as
garantias devidamente formalizadas.

7.3.1.3

O desembolso do Agente Operador ao agente financeiro será realizado
mediante a verificação da situação de regularidade do Agente Financeiro junto
ao FGTS.

7.3.2

É permitida a antecipação dos valores correspondentes às Custas Cartorárias,
CND da obra, Habite-se e ITBI, limitado à 4% do valor venal do imóvel a ser
financiado, independente da modalidade operacional.

7.3.2.1

Nesse caso, o Agente Financeiro deve apresentar o comprovante de
legalização do imóvel ao Agente Operador em até 60 dias, contados da data do
desembolso realizada pelo Agente Operador, conforme definido na alínea “a.1”
do subitem 2.2.1.3.1 do Capítulo XI deste Manual.

7.3.3

O desembolso do Agente Operador ao Agente Financeiro será realizado
mediante a verificação da situação de regularidade do Agente Financeiro junto
ao FGTS.

8

CONDIÇÕES OPERACIONAIS
FINANCEIRO AO MUTUÁRIO

8.1

VALOR DE FINANCIAMENTO

8.1.1

O valor do financiamento é definido pelo Agente Financeiro em função da
análise da capacidade de pagamento do mutuário, respeitados os limites de
financiamento e de valor de venda ou investimento citados no subitem 8.1.2 a
seguir, observado, ainda, o percentual de participação mínima do mutuário no
valor de venda/avaliação ou investimento.

DO

FINANCIAMENTO

DO

AGENTE
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8.1.2

As propostas de operação de crédito apresentadas no âmbito do FIMAC/ FGTS
observarão os limites operacionais a seguir especificados:
a) valor de financiamento, compreendendo principal e despesas acessórias,
limitado a R$ 20.000,00 ou a 80% do valor de avaliação do imóvel, o menor
dos dois;
b) nos casos de financiamentos que venham a ser contratados com a utilização
do Sistema de Amortização Constante – SAC, o limite de financiamento
pode ser de R$ 20.000,00 ou a 90% do valor de avaliação do imóvel, o
menor dos dois;
c) o valor de avaliação dos imóveis atestado pelo Agente Financeiro em todo
território nacional, limitado ao fixado pelo Conselho Monetário Nacional para
as operações de crédito celebradas no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação – SFH.

8.1.3

Nos casos de propostas de operação de crédito enquadradas nas modalidades
operacionais previstas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e” do item 2 deste Capítulo, o
limite do valor de venda ou investimento do imóvel deve considerar a unidade
habitacional em seu estado original, acrescido do valor das benfeitorias a
serem realizadas, objeto da proposta de financiamento.

8.1.3.1

Em áreas rurais, o valor de venda ou investimento será atribuído sem
considerar o valor da gleba onde esteja situado o imóvel.

8.1.4

O valor de financiamento será estabelecido em função de análise de
capacidade de pagamento do proponente ao crédito, efetuada pelo Agente
Financeiro.

8.1.5

Os custos cartorários incorridos pelo mutuário em decorrência da concessão de
financiamento para construção de unidade habitacional, podem ser acrescidos
ao valor do financiamento, admitido, nesses casos, valor de financiamento
superior ao limite fixado pela alínea “a” e “b” do subitem 8.1.2 anterior, até o
montante acrescido.

8.2

PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DO MUTUÁRIO

8.2.1

A participação mínima do mutuário observará o percentual de 20% do valor da
venda ou avaliação ou investimento, podendo ser reduzido até 10% nos casos
de financiamentos contratados com a utilização do Sistema de Amortizações
Constantes – SAC.

8.2.2

Na hipótese de cobrança mensal, a participação mínima do mutuário pode, a
critério do Agente Financeiro/Proponente, ser efetuada por intermédio de
pagamento, com recursos próprios, inclusive os provenientes das contas
vinculadas do FGTS, dos itens abaixo discriminados, devidos durante a fase de
carência:
a) encargos na carência: valor correspondente à atualização das parcelas do
financiamento liberadas, acrescido do valor dos juros devidos durante o
período de carência;
b) seguro: valor correspondente aos prêmios de seguro referentes ao
financiamento concedido;
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c) despesas de legalização da unidade: valor correspondente às despesas de
regularização da unidade objeto do financiamento, tais como custas
cartorárias, ITBI, CND da obra e Habite-se;
d) remuneração do Agente Financeiro: valor correspondente à remuneração do
Agente Financeiro, de acordo com os percentuais estabelecidos no subitem
8.5 deste Capítulo;
e) atualização do saldo devedor: valor correspondente a atualização das
parcelas de financiamento liberadas, atualizadas nas mesmas condições das
contas vinculadas do FGTS.
8.2.3

Quando se tratar de operação de crédito destinada a construção que não
contempla prazo de carência, pode, também, a critério do agente financeiro, ser
efetuada através do pagamento das prestações de amortização, de juros e dos
demais encargos devidos pelo mutuário, no prazo compreendido entre o fim da
carência e a concessão do habite-se, quando necessário.

8.2.4

A contrapartida mínima será necessariamente composta pelos beneficiários.

8.3

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

8.3.1

O valor financiado será liberado ao Mutuário de acordo com cronograma físicofinanceiro, que será parte integrante do contrato de financiamento, podendo ser
antecipado a critério do Agente Financeiro.

8.4

JUROS

8.4.1

Na fase de carência e amortização os juros são pagos mensalmente e
calculados à taxa nominal de 8,5% ao ano, acrescida da remuneração máxima
do Agente Financeiro de Diferencial de Juros de até 2,16% ao ano, perfazendo
o total nominal máximo de até 10,66% ao ano.

8.4.1.1

Na taxa de juros indicada no caput deste subitem já está incluída a
remuneração permitida ao Agente Financeiro para Diferencial de Juros na
forma prevista no Caput deste subitem.

8.5

REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO

8.5.1

Em acréscimo ao diferencial de juros, de que trata o subitem 8.4.1 anterior
deste Capítulo, é facultado aos Agentes Financeiros promover a cobrança dos
seguintes valores, exclusivamente:
a) valor máximo de até R$ 25,00 (vinte e cinco reais), referente à taxa de
administração;
b) valor máximo correspondente a 1,5% (um e meio por cento) do valor do
financiamento, referente à taxa de acompanhamento da operação; e
c) valor equivalente a 0,2695% (dois mil, seiscentos e noventa e cinco
milionésimos por cento) ao mês do saldo devedor da operação, atualizado
pelo mesmo índice de atualização do saldo devedor da operação, a título de
taxa de risco de crédito.

8.5.1.1

Na adoção da taxa de risco de crédito de que trata a alínea “c” deste subitem, é
vedada, aos Agentes Financeiros, a cobrança dos prêmios relativos ao seguro
de crédito bem assim do seguro de danos físicos do imóvel - DFI.
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8.5.2

Fica vedada a cobrança de outras taxas e tarifas, a qualquer título, ausentes de
previsão neste Manual.

8.6

PRAZO DE AMORTIZAÇÃO

8.6.1

O prazo máximo de amortização dos financiamentos é de até 10 (dez) anos.

CAPÍTULO VIII – CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS PARA CONCESSÃO DE DESCONTO

Manual de Fomento
Pessoa Física
Capítulo VIII
Fl.115

1

DIRETRIZES GERAIS

1.1

CONDIÇÕES GERAIS

1.1.1

Serão beneficiárias de descontos as pessoas físicas com renda familiar mensal
bruta limitada a R$ 4.000,00, proponentes de financiamentos vinculados,
exclusivamente, à habitação popular, observadas as condições definidas neste
Capítulo.

1.1.2

Os descontos a serem concedidos nos financiamentos a pessoas físicas,
conjunta ou alternativamente, para redução no valor das prestações e para
pagamento de parte da aquisição ou construção do imóvel, têm por objetivos,
de forma complementar:
a) promover o acesso à moradia adequada para os segmentos populacionais
de menor renda;
b) assegurar, por intermédio do desconto para fins de redução da prestação, a
aplicação dos recursos onerosos destinados ao financiamento habitacional;
c) promover a associação com recursos dos orçamentos públicos, em especial
do Fundo Nacional de Habitação do Interesse Social, conforme disposto na
Lei n° 11.124, de 16/06/2005, suas alterações e aditamentos.

1.1.3

O desconto para fins de cobertura da remuneração dos agentes financeiros
(Redução do Valor da Prestação do Mutuário) será concedido na forma
prevista neste Capítulo.

1.1.4

O desconto, para fins de pagamento de parte da aquisição ou construção do
imóvel, a mutuários pessoas físicas (Desconto Complemento), será concedido
na forma deste prevista neste Capítulo.

1.1.5

Para as operações lastreadas com recursos do FGTS e garantidas pelo
FGHab, com ocorrência de sinistro de MIP na fase de construção, devem ser
adotados os seguintes procedimentos.

1.1.5.1

Após o recebimento dos recursos da Administradora/Seguradora, o agente
financeiro deve promover a liquidação ou amortização do seu saldo devedor da
operação junto ao Agente Operador, relativo ao valor efetivamente
desembolsado, de acordo com o percentual de participação do mutuário
sinistrado no financiamento.

1.1.5.1.1

Caso o valor do financiamento do mutuário sinistrado já tenha sido
integralmente quitado pelo FGHab, não poderá mais ser solicitado desembolso
ao Agente Operador, ficando os recursos não desembolsados como saldo
residual da operação de crédito.

1.1.5.1.2

Objetivando mitigar riscos para o agente financeiro pela eventual não
conclusão do empreendimento e devolução dos recursos ao FGHab, a
liberação dos recursos pagos pela Administradora/Seguradora e não utilizados
para amortização do saldo devedor da operação junto ao Agente Operador,
seja realizada de forma parcelada de acordo com o cronograma físicofinanceiro da obra.
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1.1.5.2

No caso do desconto complemento relativo ao mutuário sinistrado, este será
desembolsado pelo Agente Operador ao agente financeiro em parcela única,
mediante solicitação do agente financeiro.

1.1.5.2.1

Entretanto, o agente financeiro deve liberar esses recursos relativo ao desconto
complemento ao executor das obras/serviços, em parcelas, de acordo com o
cronograma físico-financeiro da obra, devendo apresentar ao Agente Operador,
o Relatório Final de sua área de engenharia atestando a conclusão do
empreendimento ou, no caso de construção isolada, da conclusão unidade
residencial.

1.1.5.2.1.1

No caso de não conclusão do empreendimento ou da unidade residencial,
conforme o caso, será aplicada a penalidade prevista nos normativos vigentes,
qual seja, o cancelamento da operação e a consequente devolução dos
recursos desembolsados ao FGTS, inclusive o desconto complemento.

1.1.5.3

Os valores relativos à taxa de administração e diferencial de juros
desembolsados pelo Agente Operador para o financiamento do mutuário
sinistrado, devem ser devolvidos ao FGTS de acordo com os normativos
vigentes, uma vez que não haverá fase de amortização para o respectivo
contrato.

1.1.6

O desconto tem caráter pessoal e intransferível, exceto nas seguintes
situações:
a) no caso de operações com desembolso parcelado, havendo ocorrência de
sinistro de morte ou invalidez, o desconto continuará sendo pago pelo
FGTS, de forma parcelada, para conclusão da unidade.

1.1.7

No caso de desistência ou transferência do imóvel na fase de construção da
unidade, o agente financeiro deve calcular o valor do desconto a ser concedido
ao novo mutuário, observando o seguinte:
a) se o valor do desconto resultar superior ao valor do desconto já concedido, o
agente financeiro deve solicitar a diferença ao Agente Operador, observada
a sistemática de desembolso da operação;
b) se o valor do desconto resultar inferior ao valor do desconto já concedido, o
agente financeiro deve devolver a diferença do desconto ao FGTS, caso o
Agente Operador já tenha desembolsado o valor ao agente financeiro.

1.1.8

Os descontos de que trata este subitem serão concedidos por ocasião da
celebração do contrato de financiamento com o mutuário final, e destinam-se à
redução no valor das prestações ou ao pagamento de parte da aquisição ou
construção do imóvel (desconto complemento), observadas, entre outras, as
seguintes diretrizes:
a) incentivo à produção ou à aquisição de imóveis novos;
b) prioridade de aplicação em municípios integrantes de regiões metropolitanas
ou equivalentes, municípios-sedes de capitais estaduais e municípios com
população urbana igual ou superior a cem mil habitantes;
c) foco na população de mais baixa renda, nos casos de modalidades
operacionais essencialmente voltadas a mitigar as questões de acesso à
terra urbana dotada de infraestrutura e de inadequação das unidades
habitacionais;
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d) observância da legislação referente ao uso e ocupação do solo urbano;
e) existência de soluções de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
iluminação pública e ligação domiciliar de energia elétrica, sem prejuízo dos
demais padrões definidos pelos órgãos locais competentes que venham a
assegurar a habitabilidade, a segurança e a salubridade da edificação.
1.1.9

Serão observadas as especificidades técnicas e legais de imóveis situados em
áreas rurais, desde que garantidas as condições mínimas de segurança,
salubridade e habitabilidade definidas nas regulamentações específicas dos
programas de aplicação vigentes.

1.1.10

No contrato de financiamento assinado entre o agente financeiro e o mutuário
final deve constar cláusula com, no mínimo, os seguintes dados:
a) origem dos recursos utilizado no financiamento;
b) valor da aquisição do imóvel;
c) valor do desconto concedido pelo FGTS, discriminado da seguinte forma:
c.1) desconto para redução do valor das prestações (Taxa de Administração
e Diferencial de Juros);
c.2) desconto para pagamento de parte da aquisição ou construção do
imóvel;
d) valor dos recursos que são retornados ao Agente Financeiro (valor do
financiamento).

1.1.10.1

O valor do desconto para fins de pagamento de parte da aquisição ou
construção do imóvel será deduzido do valor da aquisição deste junto ao
vendedor.

1.1.10.2

Os descontos serão concedidos uma única vez por beneficiário e por imóvel,
excetuado os casos de financiamentos anteriores destinados, exclusivamente,
à Aquisição de Material de Construção, inclusive nas operações vinculadas ao
PMCMV.

1.1.10.3

Cabe aos Agentes Financeiros manter cadastro que permita o controle dos
benefícios de que trata o disposto no caput e no subitem 1.11.1 anterior.

1.1.10.4

Para tanto, ao conceder o financiamento, o Agente Financeiro deve registrar o
nome do mutuário beneficiário do desconto no CADMUT, na condição de
beneficiário do desconto do FGTS.

1.1.10.4.1

Caso a participação no financiamento seja composta por mais de 01 (um)
mutuário, deve ser registrado no CADMUT o nome do mutuário que tem maior
percentual de participação no financiamento.

1.1.10.4.2

Caso os mutuários tenham o mesmo percentual de participação no
financiamento, deve ser registrado no CADMUT o nome do mutuário
caracterizado pelo Agente Financeiro no contrato de financiamento como seu
principal devedor.

1.1.10.5

De forma a evitar duplicidade de desconto para o mesmo mutuário,
previamente à contratação do financiamento, o agente financeiro deve
consultar o aplicativo do Agente Operador do FGTS, disponível no endereço
eletrônico: http://www.fgts.gov.br/, para verificar se o proponente já foi
beneficiado anteriormente com desconto do FGTS.
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1.1.10.5.1

Para consulta no referido aplicativo do Agente Operador, o agente financeiro
deve acessar o seguinte endereço eletrônico: http://www.fgts.gov.br/, clica em
agentes financeiros, Consulta de Beneficiários de Desconto Concedido pelo
FGTS e digita o número do CPF do proponente.

1.1.10.6

Caso o proponente já tenha registro no referido aplicativo do Agente Operador
como beneficiário de desconto do FGTS, o proponente fica impedido de
receber novo desconto no financiamento pretendido.

1.1.10.7

É facultada a associação do financiamento do FGTS e dos respectivos
descontos, com outras fontes de recursos, de qualquer natureza,
independentemente da obrigatoriedade de retorno ou concessão de desconto
ou subsídios, condicionada ao aporte do valor da contrapartida mínima, de que
trata o subitem 7.5 dos Capítulos IV e V.

1.1.10.8

O somatório dos valores pagos pelo FGTS, a título de desconto referente ao
diferencial de juros e taxa de administração, não pode exceder a 75% do valor
do saldo devedor inicial da operação de financiamento ou pelos seguintes
valores por contrato de financiamento, o que for menor:
a) R$ 21.000,00, nos casos de operações de financiamento celebradas com
pessoas físicas cuja renda familiar mensal bruta não ultrapasse R$
2.600,00;
b) R$ 19.000,00, nos casos de operações de financiamento celebradas com
pessoas físicas cuja renda familiar mensal bruta seja superior a R$ 2.600,00
e limitada a R$ 3.000,00; ou
c) R$ 15.000,00, nos casos de operações de financiamento celebradas com
pessoas físicas cuja renda familiar mensal bruta seja superior a R$ 3.000,00
e limitada a R$ 4.000,00.

1.1.10.8.1

A relação de municípios para enquadramento do desconto em função das
Regiões do Território Nacional, consta no Anexo da Circular CAIXA nº 829, de
09/10/2018, divulgada no sítio da CAIXA na internet, no endereço no endereço:
http://www.caixa.gov.br, opção download, item FGTS - Circulares CAIXA FGTS
2017.

1.1.11

Os agente financeiros terão até dia 16/03/2019, para realizar as devidas
adequações nas regras estabelecidas neste Capítulo.

1.1.12

Os Agentes Financeiros, habilitados pelo Agente Operador, disponibilizarão,
em seus respectivos sítios eletrônicos, ferramenta que permita simular as
condições de financiamento e informar o valor da subvenção econômica que
poderá ser concedida no âmbito do PMCMV, observada a regulamentação
vigente.

1.2

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

1.2.1

Os proponentes às operações de crédito a serem beneficiadas com os
recursos de subvenção econômica (parcela de desconto com recursos do
OGU) no PNHU, deverão atender, no mínimo, aos requisitos para a concessão
de financiamentos a pessoas físicas estabelecidos para os programas de
aplicação do FGTS, vinculados à área orçamentária de Habitação Popular.
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1.2.2

É vedada a participação de agricultores familiares e trabalhadores rurais no
PNHR que:
a) tenham recebido, a qualquer época, subvenções ou subsídios de finalidade
habitacional, bem como tenham figurado como beneficiários de programas
habitacionais lastreados nos recursos orçamentários da União, do Fundo de
Arrendamento Residencial (FAR), do Fundo de Desenvolvimento Social
(FDS) ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
b) sejam detentores de financiamento imobiliário ativo, no âmbito do Sistema
Financeiro Habitacional - SFH, em qualquer localidade do território nacional,
ressalvadas as situações previstas nos subitens 1.6.2 a 1.6.11 do Capítulo
III;
c) sejam proprietários, cessionários ou promitentes compradores de imóvel
residencial ou detentor de financiamento habitacional em qualquer
localidade do país;
d) sejam detentores de área superior a 4 módulos fiscais, na forma definida
pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF, gerido pelo MDA;
e) constem com restrição no CADIN ou possuam débitos não regularizados
junto à Receita Federal ou ao FGTS.

1.2.3

A subvenção econômica (parcela de desconto com recursos do OGU) do
PNHU e do PNHR será concedida no ato da contratação da operação de
financiamento, uma única vez por imóvel e por cada beneficiário final,
juntamente com os descontos habitacionais concedidos com recursos do
FGTS, podendo ser cumulativo com os subsídios concedidos no âmbito de
programas habitacionais dos estados, Distrito Federal ou municípios.

1.2.4

O desconto para fins de cobertura da remuneração dos agentes financeiros
(redução do valor da prestação do mutuário) e o desconto para fins de
pagamento de parte da aquisição do imóvel (complemento) 90% será assumido
com recursos do FGTS, e 10% com recursos do OGU, com vigência a partir de
31/03/2016.

1.2.5

Os recursos orçamentários da União, destinados a oferecer subvenção
econômica às operações de crédito serão alocados observados as finalidades
e critérios a seguir especificados:
a) aquisição ou produção de imóveis residenciais novos ou requalificação de
imóveis residenciais, observados os programas de aplicação do FGTS,
vinculados à área orçamentária de Habitação Popular;
b) aquisição ou produção ou requalificação de imóveis residenciais, destinados
a famílias com renda mensal bruta limitada a R$ 4.000,00, observado o
disposto na Portaria Interministerial nº 409/2011, suas alterações e
aditamentos;
c) aplicação entre as 27 Unidades da Federação, na proporção e critérios dos
recursos alocados pelo FGTS para fins de concessão de descontos nos
financiamentos a pessoas físicas, observado o déficit habitacional brasileiro;
e
d) observância aos critérios de enquadramento, hierarquização, seleção e
contratação de propostas de operação de crédito, definidos para os
programas de aplicação do FGTS, vinculados à área orçamentária de
Habitação Popular, e ainda:
d.1) serão passíveis de enquadramento no PNHU os financiamentos
contratados a partir de 26/03/2009, exclusivamente; e
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d.2) serão passíveis de enquadramento no PNHU as unidades
habitacionais produzidas a partir de 26/03/2009 ou aquelas que se
encontravam em fase de produção na referida data, exclusivamente.
2

CONCESSÃO DO DESCONTO PARA FINANCIAMENTOS DE IMÓVEIS
LOCALIZADOS NA ÁREA URBANA

2.1

DESCONTO PARA FINS DE COBERTURA DA REMUNERAÇÃO DOS
AGENTES FINANCEIROS (REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO
MUTUÁRIO)

2.1.1

DIFERENCIAL DE JUROS

2.1.1.1

O desconto relativo ao diferencial de juros, calculado com base no fluxo teórico
do financiamento pelo prazo da operação, pago à vista, será concedido de
acordo com o tipo do imóvel e a renda familiar do proponente, conforme quadro
abaixo:
Tipo do
Imóvel

Renda Familiar

Novo

Até R$ 2.600,00, para imóveis
destinados à produção ou
aquisição de habitações de
interesse social, cujo valor de
venda ou investimento não
ultrapasse os limites definidos
no subitem 7.1.3 dos Capítulos
IV e V deste Manual

Novo e
Usado

Novo e
Usado

Novo e
Usado
Novo e
Usado
2.1.1.2

Forma de Concessão do
Desconto

2,16 % é suportado pelo FGTS
e pago à vista

Até R$ 2.600,00, para imóveis
destinados à produção ou 1,66% é suportado pelo FGTS
e pago à vista
aquisição
de
habitação
popular, cujo valor de venda ou
investimento não ultrapasse os
limites definidos no subitem
Até 0,5% será cobrado no
7.1.2 dos Capítulos IV e V encargo mensal do mutuário
deste Manual
até 1,16% é suportado pelo
FGTS e pago à vista
De R$ 2.600,01 a R$ 3.000,00
até 1,0 % cobrado no encargo
mensal do Mutuário
até 0,16% é suportado pelo
FGTS e pago à vista
De R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00
até 2,0 % cobrado no encargo
mensal do Mutuário
até 2,16 % cobrado no encargo
De R$ 4.000,01 a R$ 7.000,00
mensal do Mutuário

No cálculo do diferencial de juros de que trata este subitem devem ser
observados os critérios a seguir:
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a) calcula-se o encargo com taxa de juros da operação durante o prazo previsto
no contrato;
a.1) entende-se por taxa de juros da operação, aquela contratada no
financiamento firmado entre o Agente Financeiro e o mutuário, desde que
respeitadas as regras e limites previstos neste Manual;
b) sobre o saldo devedor mensal do fluxo financeiro obtido aplica-se o
diferencial de juros previsto para o contrato, conforme quadro anterior;
c) o valor do desconto a ser pago pelo FGTS, ao agente financeiro, é o
somatório dos juros obtidos com aplicação do critério adotado na alínea “b”
anterior.
2.1.2

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.2.1

O desconto relativo à taxa de administração, que é de até R$ 25,00, por
contrato ativo mês, até o final do prazo de retorno dos contratos, será concedido
de acordo com a renda familiar do proponente, conforme quadro abaixo:
Renda familiar
Até R$ 4.000,00
De R$ 4.000,01 a R$ 7.000,00

Forma de concessão do desconto
Suportado integralmente pelo FGTS, pago à
vista, ao valor presente calculado à taxa
referencial do SELIC
Não será concedido desconto para cobrir a
Taxa de Administração

2.1.2.1.1

A taxa SELIC a ser utilizada no exercício de 2019, é 7,3% ao ano.

2.2

DESCONTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISIÇÃO OU
CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL (HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL)

2.2.1

DIRETRIZES GERAIS

2.2.1.1

O desconto para fins de pagamento de parte da aquisição ou construção do
imóvel no caso de financiamentos a unidades habitacionais enquadradas nos
limites de venda definidos no subitem 7.1.3 dos Capítulos IV e V deste Manual
(habitação de interesse social), adquiridas por famílias com renda mensal bruta
limitada a R$ 2.600,00 será calculado e concedido na forma abaixo.

2.2.2

RECORTES TERRITORIAIS

2.2.2.1

A metodologia de cálculo e concessão do desconto considerará,
exclusivamente, os recortes territoriais estabelecidos no subitem 7.1.3 dos
Capítulos IV e V deste Manual.

2.2.3

MODALIDADES OPERACIONAIS NO ÂMBITO PROGRAMA CARTA DE
CRÉDITO ASSOCIATIVA

2.2.3.1

A metodologia de cálculo e concessão do desconto considerará 2 grupos de
modalidades operacionais, a seguir especificados:
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a) Grupo 1: enquadram-se neste grupo os financiamentos celebradas nas
modalidades construção, incluindo a aquisição de terreno com ônus para os
beneficiários finais, ou reabilitação urbana;
b) Grupo 2: enquadram-se neste grupo os financiamentos celebrados na
modalidade construção, em terreno próprio dos beneficiários ou em terreno
doado ou em processo de doação pelo poder público local ou em qualquer
outro caso onde o terreno não seja custo incidente para os beneficiários.
2.2.4

CRITÉRIOS DE CONCESSÃO

2.2.4.1

Será observado o critério de concessão definido nos seguintes dispositivos:
a) os descontos serão concedidos, exclusivamente, para a aquisição de
imóveis integrantes de empreendimentos produzidos por pessoas jurídicas
do ramo da construção civil, no âmbito do Programa de Apoio à Produção
de Habitações, no âmbito do Programa Carta de Crédito Individual, na forma
definida no Manual de Fomento Pessoa Jurídica;
b) as unidades habitacionais deverão ser compostas, no mínimo, por sala, dois
quartos, banheiro e cozinha;
c) limite de 500 unidades habitacionais por empreendimento; e
d) no máximo 50% das unidades habitacionais do empreendimento, limitado a
150 unidades habitacionais, poderão ser enquadradas nos limites fixados no
subitem 7.1.3 dos Capítulos IV e V deste Manual.

2.2.4.1.1

Para fins de verificação de atendimento do critério de concessão de desconto,
estabelecido no subitem 2.2.4.1 anterior alínea "a", serão considerados,
exclusivamente, os contratos de financiamento no âmbito do Programa de
Apoio à Produção de Habitações celebrados a partir da data de 29/09/2016.

2.2.5

VALORES DO DESCONTO

2.2.5.1

Ficam definidos, na forma da tabela a seguir, os valores do desconto
aplicáveis aos imóveis cujo valor de venda ou investimento esteja
enquadrado nos limites estabelecidos no subitem 7.1.1.2 dos Capitulo IV
e V deste Manual (habitação de interesse social), destinados,
exclusivamente, a pessoas físicas, na qualidade de mutuários, cuja renda
familiar mensal bruta esteja limitada a R$ 1.200,00:

RECORTE TERRITORIAL

Capitais estaduais classificadas pelo
IBGE como metrópoles
- Demais capitais estaduais e
municípios com população maior ou
igual
a
250
mil
habitantes
classificados pelo IBGE como
capital regional.
- Municípios com população maior
ou igual a 100 mil habitantes
SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
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VALORES DE DESCONTO (R$ 1,00) A SER
CONCEDIDO PARA FAMÍLIAS COM RENDA
MENSAL BRUTA ATÉ R$ 1.200,00
CENTROSUL, ES
OESTE,
NORTE E
DF, RJ E SP
E MG
EXCETO
NORDESTE
DF
47.500

42.220

36.945

36.945

42.220

36.945

31.665

31.665
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RECORTE TERRITORIAL

integrantes
das
Regiões
Metropolitanas
das
capitais
estaduais, de Campinas/SP, da
Baixada Santista e das Regiões
Integradas de Desenvolvimento RIDE de capital.
- Municípios com população igual ou
maior que 100 mil habitantes.
- Municípios com população menor
que 100 mil habitantes integrantes
das Regiões Metropolitanas das
capitais estaduais, de Campinas/SP,
da Baixada Santista e das RIDE de
capital.
- Municípios com população menor
que 250 mil habitantes classificados
pelo IBGE como capital regional.
Municípios com população maior ou
igual a 50 mil habitantes e menor
que 100 mil habitantes.
Municípios com população entre 20
e 50 mil habitantes.
Demais municípios.
2.2.5.2

VALORES DE DESCONTO (R$ 1,00) A SER
CONCEDIDO PARA FAMÍLIAS COM RENDA
MENSAL BRUTA ATÉ R$ 1.200,00
CENTROSUL, ES
OESTE,
NORTE E
DF, RJ E SP
E MG
EXCETO
NORDESTE
DF

31.665

26.390

23.220

21.110

20.055

19.530

19.000

19.000

12.665

12.665

12.665

12.665

11.610

11.610

11.610

11.610

O desconto será concedido nos casos de financiamentos destinados a
pessoas físicas, na qualidade de mutuários, cuja renda familiar mensal
bruta esteja situada no intervalo entre R$ 1.200,01 a R$ 2.000,00, e será
calculado de acordo com a aplicação da fórmula a seguir especificada:
D = D1 - (D1-D2) x (R – 1.200)/800
Onde:
D = valor do desconto
D1 = valores fixados pela tabela do subitem 2.2.5.1 deste Capítulo
D2 = valores obtidos na forma estabelecida pelo subitem 2.3.6.2, para a
renda familiar mensal bruta de R$ 2.000,00;
R = renda familiar mensal bruta

2.2.5.3

O desconto será concedido nos casos de financiamentos destinados a
pessoas físicas, na qualidade de mutuários, com renda familiar mensal
bruta situada no intervalo entre R$ 2.000,01 a R$ 2.600,00, na forma
estabelecida pelo subitem 2.3.6.2.

2.2.6

Os Agentes Financeiros, habilitados pelo Agente Operador, disponibilizarão,
em seus respectivos sítios eletrônicos, ferramenta que permita simular as
condições de financiamento e informar o valor da subvenção econômica que
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poderá ser concedida no âmbito do PMCMV, observada a regulamentação
vigente.
2.3

DESCONTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISIÇÃO OU
CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL (HABITAÇÃO POPULAR)

2.3.1

DIRETRIZES GERAIS

2.3.1.1

O desconto para fins de pagamento de parte da aquisição ou construção do
imóvel no caso de financiamentos a unidades habitacionais enquadradas nos
limites de venda definidos no subitem 7.1.2 dos Capítulos IV e V, adquiridas
por famílias com renda mensal bruta limitada a R$ 4.000,00 será calculado e
concedido na forma abaixo.

2.3.2

RECORTES TERRITORIAIS

2.3.2.1

A metodologia de cálculo e concessão do desconto considerará,
exclusivamente, os recortes territoriais estabelecidos no subitem 7.1.2 dos
Capítulos IV e V deste Manual.

2.3.4

MODALIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO
INDIVIDUAL

2.3.4.1

A metodologia de cálculo e concessão do desconto considerará 03 grupos de
modalidades operacionais a seguir especificados:
a) Grupo 1: financiamentos enquadrados nas modalidades aquisição de imóvel
novo ou construção, incluindo a aquisição de terreno com ônus para o
beneficiário final;
b) Grupo 2: financiamentos enquadrados na modalidade construção em terreno
próprio do beneficiário ou em qualquer outro caso onde o terreno não seja
custo incidente para o beneficiário;
c) Grupo 3: financiamentos contratados na modalidade aquisição de imóvel
usado.

2.3.5

MODALIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO
ASSOCIATIVA

2.3.5.1

A metodologia de cálculo e concessão do desconto considerará 03 grupos de
modalidades operacionais a seguir especificados:
a) Grupo 1: financiamentos enquadrados nas modalidades: construção,
incluindo a aquisição de terreno com ônus para os beneficiários finais; ou
reabilitação urbana;
b) Grupo 2: financiamentos enquadrados nas modalidades: aquisição de
material de construção para fins de construção; ou construção em terreno
próprio dos beneficiários, ou em qualquer outro caso onde o terreno não
seja custo incidente para os beneficiários;
c) Grupo 3: financiamentos enquadrados na modalidade produção de lotes
urbanizados.

2.3.5.2

Inserem-se na modalidade operacional definida no Grupo 1 citado nos subitens
2.3.4 e 2.3.5, os financiamentos enquadrados na modalidade construção, que
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contem com terreno doado pelo poder público, bem como em terreno objeto de
Cessão de Direito Real de Uso pelo poder público.
2.3.6

VALORES DO DESCONTO

2.3.6.1

Ficam definidos, na forma da tabela a seguir, os valores do desconto a
serem concedidos, exclusivamente, nos casos de financiamentos
enquadrados na modalidade operacional definida como Grupo 1, e
destinados a pessoas físicas, na qualidade de mutuários, cuja renda
familiar mensal bruta esteja limitada a R$ 1.800,00:

RECORTE TERRITORIAL

Capitais estaduais classificadas pelo
IBGE como metrópoles
- Demais capitais estaduais e
municípios com população maior ou
igual a 250 (duzentos e cinquenta) mil
habitantes classificados pelo IBGE
como capital regional.
- Municípios com população maior ou
igual a 100 (cem) mil habitantes
integrantes
das
Regiões
Metropolitanas das capitais estaduais,
de Campinas/SP, da Baixada Santista
e das Regiões Integradas de
Desenvolvimento - RIDE de capital.
- Municípios com população igual ou
maior que 100 (cem) mil habitantes.
- Municípios com população menor que
100 (cem) mil habitantes integrantes
das Regiões Metropolitanas das
capitais estaduais, de Campinas/SP,
da Baixada Santista e das RIDE de
capital.
- Municípios com população menor que
250 (duzentos e cinquenta) mil
habitantes classificados pelo IBGE
como capital regional.
Municípios com população maior ou
igual a 50 mil habitantes e menor que
100 mil habitantes.
Municípios com população entre 20
e 50 mil habitantes.
Demais municípios.
2.3.6.2

VALORES DE DESCONTO (R$ 1,00) A SER
CONCEDIDO PARA FAMÍLIAS COM RENDA
MENSAL BRUTA ATÉ R$ 1.800,00
CENTRODF, RJ E
SUL, ES
OESTE,
NORTE E
SP
E MG
EXCETO
NORDESTE
DF
29.000

26.365

23.200

23.200

27.420

23.200

21.090

21.090

20.035

18.980

17.925

16.875

15.815

15.290

14.765

14.765

11.600

11.600

11.600

11.600

Nos casos de financiamentos enquadrados na modalidade operacional
definida como Grupo 1 de que trata o subitem 2.3.5.1, o desconto será
concedido ainda nos casos de financiamentos destinados a pessoas
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físicas, na qualidade de mutuários, cuja renda familiar mensal bruta esteja
situada no intervalo entre R$ 1.800,01 a R$ 4.000,00, e será calculado da
forma a seguir especificada:
D = a*(R-1800)² + b*(R-1800) + Dmáx
a = -b / [2*(RDmín-1800)]
b= [ 2 * Dmáx * (Dmín/Dmáx - 1) ] / (RDmín-1800)
Onde:
D = valor do desconto a ser concedido;
Dmáx = Valores de desconto de que trata o subitem 2.3.6.1;
Dmín = Valor de desconto mínimo, conforme subitem 2.3.6.2.1;
R = renda familiar mensal bruta do beneficiário; e
RDmín = Renda familiar mensal bruta do beneficiário, correspondente ao
valor mínimo de desconto, conforme subitem 2.3.6.2.1.
2.3.6.2.1

Para o cálculo acima deverão ser adotados os seguintes parâmetros:

RECORTE TERRITORIAL

Capitais estaduais classificadas
pelo IBGE como metrópoles
- Demais capitais estaduais e
municípios com população maior
ou igual a 250 (duzentos e
cinquenta)
mil
habitantes
classificados pelo IBGE como
capital regional.
- Municípios com população
maior ou igual a 100 (cem) mil
habitantes
integrantes
das
Regiões
Metropolitanas
das
capitais
estaduais,
de
Campinas/SP,
da
Baixada
Santista e das Regiões Integradas
de Desenvolvimento - RIDE de
capital.
- Municípios com população igual
ou maior que 100 (cem) mil
habitantes.
- Municípios com população
menor que 100 (cem) mil
habitantes
integrantes
das
Regiões
Metropolitanas
das
capitais
estaduais,
de
Campinas/SP,
da
Baixada
Santista e das RIDE de capital.
- Municípios com população
menor que 250 (duzentos e
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PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DO DESCONTO
A SER CONCEDIDO PARA FAMÍLIAS COM RENDA
MENSAL BRUTA DE R$ 1.800,01 ATÉ R$ 4.000,00
DF, RJ E
SUL, ES E
CENTRONORTE E
SP
MG
OESTE,
NORDESTE
EXCETO
DF
Dmín = 2.585,00
RDmín = 3.275,00

Dmín = 2.505,00
RDmín
=
3.275,00

Dmín = 2.415,00
RDmín = 3.275,00

Dmín = 2.415,00
RDmín = 3.275,00

Dmín = 2.535,00
RDmín = 3.275,00

Dmín = 2.415,00
RDmín
=
3.275,00

Dmín = 2.350,00
RDmín = 3.275,00

Dmín = 2.350,00
RDmín = 3.275,00

Dmín = 2.320,00
RDmín = 3.275,00

Dmín = 2.290,00
RDmín
=
2.790,00

Dmín = 2.255,00
RDmín = 2.790,00

Dmín = 2.225,00
RDmín = 2.790,00
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cinquenta)
mil
habitantes
classificados pelo IBGE como
capital regional.
Municípios com população maior
ou igual a 50 mil habitantes e
menor que 100 mil habitantes.
Municípios com população entre
20 e 50 mil habitantes.
Demais municípios.

Dmín = 2.195,00
RDmín = 2.790,00

Dmín = 2.120,00
RDmín
=
2.790,00

Dmín = 2.045,00
RDmín = 2.790,00

Dmín = 2.045,00
RDmín = 2.790,00

Dmín = 1.755,00
RDmín = 2.790,00

Dmín = 1.755,00
RDmín
=
2.790,00

Dmín = 1.755,00
RDmín = 2.790,00

Dmín = 1.755,00
RDmín = 2.790,00

2.3.6.3

Nos casos de financiamentos enquadrados na modalidade operacional definida
como Grupo 2, os valores das tabelas e fórmulas constantes dos subitens
2.3.6.1, 2.3.6.2 e 2.3.6.2.1 serão reduzidos em 20%.

2.3.6.4

Nos casos de financiamentos enquadradas na modalidade operacional definida
como Grupo 3, o desconto será destinado, exclusivamente, a pessoas físicas,
na qualidade de mutuários, cuja renda familiar mensal bruta esteja limitada a
R$ 1.800,00 e equivalerá a 30% dos valores estabelecidos na tabela do
subitem 2.3.6.1.

3

CONCESSÃO DO DESCONTO PARA FINANCIAMENTOS DE IMÓVEIS
LOCALIZADOS NA ÁREA RURAL, NO ÂMBITO DO PNHR

3.1

DESCONTO PARA FINS DE COBERTURA DA REMUNERAÇÃO DOS
AGENTES FINANCEIROS (REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO
MUTUÁRIO)

3.1.1

DIFERENCIAL DE JUROS

3.1.1.1

O desconto relativo ao Diferencial de Juros será concedido de acordo com o
tipo do imóvel e a renda familiar anual do proponente, conforme quadro abaixo:
Tipo do
Imóvel

Novo

Renda Familiar Anual

Até R$ 28.200,00 para imóveis
destinados
à
produção
ou
aquisição de habitações de
2,16 % é suportado pelo
interesse social, cujo valor de
FGTS e pago à vista
venda ou investimento não
ultrapasse os limites definidos no
subitem 7.1.3 dos Capítulos IV e
V deste Manual

Novo e
reforma

Até R$ 28.200,00 para imóveis
destinados
à
produção
ou
aquisição de habitação popular,
cujo
valor
de
venda
ou
investimento não ultrapasse os
limites definidos no subitem 7.1.2
dos Capítulos IV e V deste Manual

Novo e
reforma

De R$ 28.200,01 a R$ 32.400,00
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Forma de Concessão do
Desconto

1,66% é suportado pelo
FGTS e pago à vista
0,5% será pago pelo
agricultor ou trabalhador
rural no encargo do
financiamento
1,16% suportado pelo
FGTS e pago à vista
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Tipo do
Imóvel

3.1.1.2

Forma de Concessão do
Desconto
1% será suportado pelo
OGU
0,16% suportado pelo
FGTS e pago à vista

Renda Familiar Anual

Novo e
reforma

De R$ 32.400,01 a R$ 33.000,00

Novo e
reforma

De R$ 33.000,01 a R$ 43.200,00

Novo e
reforma

De R$ 43.200,01 a R$ 78.000,00

1% será suportado pelo
OGU
1%
será
pago
pelo
agricultor ou trabalhador
rural no encargo do
financiamento
0,16% suportado pelo
FGTS e pago à vista
2%
será
pago
pelo
agricultor ou trabalhador
rural no encargo do
financiamento
2,16% será pago pelo
agricultor ou trabalhador
rural no encargo do
financiamento

No cálculo do diferencial de juros de que trata este subitem devem ser
observados os critérios a seguir:
a) calcula-se a prestação (a+j) com taxa de juros da operação durante o prazo
previsto no contrato;
b) sobre o saldo devedor mensal do fluxo financeiro obtido aplica-se o
diferencial de juros previsto para o contrato, conforme quadro anterior;
c) o valor do desconto a ser pago pelo FGTS, ao agente financeiro, é o
somatório dos juros obtidos com aplicação do critério adotado na alínea “b”
anterior.

3.1.2

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.2.1

O desconto relativo à Taxa de Administração, nas operações vinculadas à área
rural, cuja renda familiar bruta é anual, que é de até R$ 25,00, por contrato ativo
mês, será concedido de acordo com a renda familiar anual do proponente,
conforme quadro abaixo:

3.1.2.2

Tipo do Imóvel

Renda Familiar Anual

Novo e
Reforma

Até R$ 43.200,00

Novo e
Reforma

De R$ 43.200,01 a R$
78.000,00

Forma de concessão do
desconto
Suportado integralmente pelo
FGTS, pago à vista, a valor
presente calculado à taxa SELIC
Suportado integralmente pelo
OGU pago à vista, a valor
presente calculado à taxa SELIC

A taxa SELIC a ser utilizada no exercício de 2019, é 7,3% ao ano.

SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
Vigência: 30/01/2019

Manual de Fomento
Pessoa Física
Capítulo VIII
Fl.129

3.2

DESCONTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISIÇÃO OU
CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – RENDA ANUAL ATÉ R$ 28.200,00
(HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL)

3.2.1

O desconto para fins de pagamento de parte da aquisição ou construção do
imóvel no caso de financiamentos a unidades habitacionais enquadradas nos
limites de venda definidos no subitem 7.1.3 dos Capítulos IV e V deste Manual
(habitação de interesse social), será destinado a famílias com rendimento
mensal bruto limitado a R$ 1.833,33 ou anual de R$ 22.000,00, dispensados
os critérios de concessão estabelecidos no subitem 2.2.4 deste Capítulo.

3.2.2

Às famílias com rendimento mensal bruto limitado a R$ 1.416,67 ou anual a
R$ 17.000,00, será concedido desconto no valor de R$ 15.000,00 ou no valor
equivalente a 50% do valor financiado, o menor deles.

3.2.3

Às famílias com rendimento mensal bruto situado no intervalo entre
R$ 1.416,68 a R$ 1.833,33 ou anual entre R$ 17.000,00 e R$ 22.000,00, será
concedido desconto equivalente ao valor resultante da aplicação da fórmula a
seguir especificada, desprezando-se as casas decimais, ou ao valor
equivalente a 50% do valor financiado, o menor deles.
D = 33.700,92 - 13,201*R
Onde:
D = valor do desconto a ser concedido; e
R = renda familiar mensal bruta do beneficiário.

3.2.4

Fator Social e Restituição do Desconto

3.2.4.1

A aplicação do fator social e a restituição do desconto obedecerão,
respectivamente, ao disposto nos subitens 5 e 7.2 deste Capítulo.

3.2.5

Os Agentes Financeiros, habilitados pelo Agente Operador, disponibilizarão,
em seus respectivos sítios eletrônicos, ferramenta que permita simular as
condições de financiamento e informar o valor da subvenção econômica que
poderá ser concedida no âmbito do PMCMV, observada a regulamentação
vigente.

3.3

DESCONTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISIÇÃO OU
CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL (HABITAÇÃO POPULAR)

3.3.1

O desconto para fins de pagamento de parte da aquisição ou construção do
imóvel no caso de financiamentos a unidades habitacionais enquadradas nos
limites de venda definidos no subitem 7.1.2 dos Capítulos IV e V deste Manual
(Habitação Popular), o desconto para fins de pagamento de parte da aquisição
ou construção do imóvel será destinado a famílias com rendimento mensal
bruta limitada a R$ R$ 2.750,00 ou anual de R$ 33.000,00, e aplicado às
modalidades operacionais definidas nos subitens 2.3.4 e 2.3.5 deste Capítulo,
excetuada a aquisição de imóveis usados.

3.3.2

O desconto/subvenção econômica prevista na Portaria Interministerial nº 97, de
30 de março de 2016, suas alterações e aditamentos, destinada a famílias com
renda bruta familiar mensal de até R$ 1.416,67 ou anual de
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R$ 17.000,00 (Grupo I do PNHR), será assumida integralmente com recursos
do OGU.
3.3.3

Às famílias com rendimento mensal bruto situado no intervalo entre
R$ 1.416,68 a R$ 2.750,00 ou anual entre R$ 17.000,00 e R$ 33.000,00, será
concedido desconto equivalente ao valor resultante da aplicação da fórmula a
seguir especificada, desprezando-se as casas decimais, ou ao valor
equivalente a 50% do valor financiado, o menor deles.
D = 15.343,86 - 4,125.R
Onde:
D = valor do desconto a ser concedido; e
R = renda familiar mensal bruta do beneficiário.

3.3.3.1

Esse desconto somente poderá ser concedido por intermédio de financiamento
firmado entre o agente financeiro e o agricultor familiar ou trabalhador rural.

3.3.4

Para efeito de enquadramento nos Grupos de Renda, a renda familiar anual
dos agricultores será aferida pelos agentes financeiros mediante verificação da
Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar – DAP, gerida pela Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, a ser apresentada pelo proponente, observada as
seguintes condições:
a) para atendimento aos agricultores familiares integrantes do Grupo 1, serão
aceitas DAP com até três anos contados a partir da data de sua emissão;
b) para atendimento aos agricultores familiares integrantes dos demais grupos
de renda o prazo de aceitação da DAP será estabelecido a critério dos
Agentes Financeiros.

3.3.5

Os trabalhadores rurais apresentarão aos agentes financeiros comprovação de
renda formal ou informal, na forma por estes estipuladas, que permita atestar
seu enquadramento nas faixas de renda definidas neste subitem.

3.3.6

A subvenção econômica do PNHR será uma vez, por imóvel e por beneficiário

3.3.7

A subvenção do PNHR poderá ser cumulativa com os subsídios concedidos no
âmbito de Programas habitacionais dos estados, Distrito Federal ou dos
municípios.

3.3.8

Os demais custos previstos na Portaria Interministerial nº 97/2016 e na Portaria
MCIDADES 172/2016, não suportados com recursos do FGTS ou pelo
Agricultor Familiar/Trabalhador Rural, serão assumidos com recursos do OGU.

3.3.8.1

SELEÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS

3.3.8.1.1

As Entidades Organizadoras – EO são responsáveis por fixar os critérios de
seleção da demanda, os quais deverão ser divulgados nos meios de
comunicação do Município.

3.3.8.1.2

As EO deverão solicitar ao Gestor Local do Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CADÚNICO no DF ou Município, a inserção ou
atualização dos beneficiários selecionados.
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3.3.8.1.3

Nos casos em que não seja possível a inserção ou alteração no CADÚNICO,
no prazo hábil para contratação, o ofício de solicitação da EO com o ateste de
recebimento pelo Gestor Local do CADÚNICO é suficiente para a contratação.

3.3.8.1.4

A EO fica responsável pelo acompanhamento junto ao DF ou Município quanto
à inserção ou atualização dos beneficiários selecionados no CADÚNICO.

3.3.8.1.5

Para os beneficiários atendidos a partir da constituição de operação de
financiamento, não será necessário o cadastramento no CADÚNICO.

3.3.8.1.6

Os Agentes Financeiros deverão providenciar o cadastramento dos
beneficiários selecionados no Cadastro Nacional de Mutuários - CADMUT.

4

CONCESSÃO DO DESCONTO PARA FINANCIAMENTOS DE IMÓVEIS
LOCALIZADOS NA ÁREA RURAL FORA DO PNHR

4.1

DESCONTO PARA FINS DE COBERTURA DA REMUNERAÇÃO DOS
AGENTES FINANCEIROS (REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO
MUTUÁRIO)

4.1.1

DIFERENCIAL DE JUROS

4.1.1.1

O desconto relativo ao Diferencial de Juros será concedido de acordo com o
tipo do imóvel e a renda familiar anual do proponente, conforme quadro abaixo:
Tipo do
Imóvel

Novo

Novo e
Reforma

Renda Familiar Anual

Até R$ 31.200,00 para imóveis
destinados
à
produção
ou
aquisição de habitações de
2,16 % é suportado pelo
interesse social, cujo valor de
FGTS e pago à vista
venda ou investimento não
ultrapasse os limites definidos no
subitem 7.1.3 dos Capítulos IV e
V deste Manual
Até R$ 31.200,00 para imóveis
destinados
à
produção
ou
aquisição de habitação popular,
cujo
valor
de
venda
ou
investimento não ultrapasse os
limites definidos no subitem 7.1.2
dos Capítulos IV e V deste Manual

Novo e
Reforma

De R$ 31.200,01 a R$ 36.000,00

Novo e
Reforma

De R$ 36.000,01 a R$ 48.000,00
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4.1.1.2

Tipo do
Imóvel

Renda Familiar Anual

Novo e
Reforma

De R$ 48.000,01 a R$ 84.000,00

Forma de concessão do
desconto
2% será pago pelo
agricultor ou trabalhador
rural no encargo do
financiamento
2,16% será pago pelo
agricultor ou trabalhador
rural no encargo do
financiamento

No cálculo do diferencial de juros de que trata este subitem devem ser
observados os critérios a seguir:
a) calcula-se a prestação (a+j) com taxa de juros da operação durante o prazo
previsto no contrato;
b) sobre o saldo devedor mensal do fluxo financeiro obtido aplica-se o
diferencial de juros previsto para o contrato, conforme quadro anterior;
c) o valor do desconto a ser pago pelo FGTS, ao agente financeiro, é o
somatório dos juros obtidos com aplicação do critério adotado na alínea “b”
anterior.

4.1.2

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

4.1.2.1

O desconto relativo à Taxa de Administração, nas operações fora do PNHR,
que é de até R$ 25,00, por contrato ativo mês, será concedido de acordo com a
renda familiar anual do proponente, conforme quadro abaixo:
Tipo do Imóvel

Renda familiar Anual

Novo e Reforma

Até R$ 48.000,00

Novo e Reforma

De R$ 48.000,01 a R$
84.000,00

Forma de concessão do desconto
Suportado
integralmente
pelo
FGTS, pago à vista, a valor
presente calculado à taxa SELIC
Suportado
integralmente
pelo
agricultor ou trabalhador rural no
encargo do financiamento

4.1.2.2

A taxa SELIC a ser utilizada no exercício de 2019, é 7,3% (sete inteiros e três
décimos por cento) ao ano.

4.2

DESCONTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISIÇÃO OU
CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – (HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL)

4.2.1

O desconto para fins de pagamento de parte da aquisição ou construção do
imóvel no caso de financiamentos a unidades habitacionais enquadradas nos
limites de venda definidos no subitem 7.1.3 dos Capítulos IV e V deste Manual
(habitação de interesse social), será destinado a famílias com rendimento
mensal bruto limitado a R$ 1.833,33 ou anual a R$ 22.000,00, dispensados os
critérios de concessão estabelecidos no subitem 2.2.4.

4.2.2

Às famílias com rendimento mensal bruto limitado a R$ 1.416,67 ou anual a
R$ 17.000,00, será concedido desconto no valor de R$ 15.000,00 ou no valor
equivalente a 50% do valor financiado, o menor deles.
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4.2.3

Às famílias com rendimento mensal bruto situado no intervalo entre
R$ 1.416,68 e R$ 1.833,33 ou anual entre R$ 17.000,00 e R$ 22.000,00, será
concedido desconto equivalente ao valor resultante da aplicação da fórmula a
seguir especificada, desprezando-se as casas decimais, ou ao valor
equivalente a 50% do valor financiado, o menor deles.
D = 33.700,92 - 13,201*R
Onde:
D = valor do desconto a ser concedido; e
R = renda familiar mensal bruta do beneficiário.

4.2.4

Os Agentes Financeiros, habilitados pelo Agente Operador, disponibilizarão,
em seus respectivos sítios eletrônicos, ferramenta que permita simular as
condições de financiamento e informar o valor da subvenção econômica que
poderá ser concedida no âmbito do PMCMV, observada a regulamentação
vigente.

4.3

DESCONTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISIÇÃO OU
CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL (HABITAÇÃO POPULAR)

4.3.1

O desconto para fins de pagamento de parte da aquisição ou construção do
imóvel no caso de financiamentos a unidades habitacionais enquadradas nos
limites de venda definidos no subitem 7.1.2 dos Capítulos IV e V, o desconto
para fins de pagamento de parte da aquisição ou construção do imóvel será
destinado a famílias com rendimento mensal bruto limitado a R$ 2.750,00 ou
anual de R$ 33.000,00, e aplicado às modalidades operacionais definidas nos
subitens 2.3.4 e 2.3.5, excetuada a aquisição de imóveis usados.

4.3.2

Às famílias com rendimento mensal bruto limitado a R$ 1.416,67 ou anual de
R$ 17.000,00, será concedido desconto no valor de R$ 9.500,00 ou no valor
equivalente a 50% do valor financiado, o menor deles.

4.3.3

Às famílias com rendimento mensal bruto situado no intervalo entre
R$ 1.416,68 a R$ 2.750,00 ou anual entre R$ 17.000,01 e R$ 33.000,00, será
concedido desconto equivalente ao valor resultante da aplicação da fórmula a
seguir especificada, desprezando-se as casas decimais, ou ao valor
equivalente a 50% do valor financiado, o menor deles.
D = 15.343,86 - 4,125.R
Onde:
D = valor do desconto a ser concedido; e
R = renda familiar mensal bruta do beneficiário.

4.3.3.1

Esse desconto somente poderá ser concedido por intermédio de financiamento
firmado entre o agente financeiro e o agricultor familiar ou trabalhador rural.

5

FATOR SOCIAL

5.1

Os valores de descontos estabelecidos e calculados na forma do subitem
2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2 e 4.3 serão reduzidos em 50% nos casos de
proponentes que componham família unipessoal.

5.1.1

Caracteriza-se família unipessoal aquela com apenas um participante no
financiamento e que não possui dependente.
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5.2

A descaracterização da família unipessoal ocorrerá quando comprovada pelo
menos uma das seguintes situações:
a) se casado: certidão de casamento atualizada e documentos pessoais do
cônjuge;
b) se união estável reconhecida em cartório: escritura de união estável e
documentos pessoais do(a) companheiro(a) e declaração firmada por
ambos declarando a manutenção da união estável;
c) se filho menor de 18 anos: certidão de nascimento;
d) se guarda judicial: decisão judicial de concessão da guarda;
e) se residência compartilhada com parente até 3º grau: declaração de
parentesco assinada por ambos, comprovante de residência do parente e
documentos pessoais;
f) se residência compartilhada com pessoa da qual o(s) proponente(s) seja(m)
tutor ou curador: decisão judicial que tenha nomeado o(s) proponente(s)
tutor/curador;
g) se aquisição de imóvel, objeto do financiamento pretendido, em conjunto
com uma ou mais pessoas, com quem o(s) proponente(s) pretenda(m)
compartilhar residência: comparecimento como participante(s) do contrato
de financiamento.

5.3

Para cálculo do desconto pode ser considerado o exemplo previsto no subitem
5.3.1.

5.3.1

Para o primeiro cálculo do desconto no valor de R$ 1.891,93, despreza-se as
casas decimais, ou seja, o valor do desconto a ser considerado é de R$
1.891,00.

5.3.2

No caso de família unipessoal, aplica-se 50% sobre o valor do desconto
calculado, ou seja, teremos: R$ 1.891,00 x 0,50 = R$ 945,50, não
desprezando as casas decimais, permanecendo um subsídio a ser
concedido no valor de R$ R$ 945,50.

6

CAPACIDADE DE PAGAMENTO

6.1

Aos valores de descontos estabelecidos na forma do subitem 2.2, 2.3, 3.2,
3.3, 4.2 e 4.3 será aplicado um fator calculado com a seguinte fórmula:
F = VF / VFref
Onde:
F = fator a ser aplicado ao desconto para fins de pagamento de parte da
aquisição ou construção do imóvel, não superior a 1 (um);
VF = Valor de Financiamento solicitado pelo beneficiário;
VFref = Menor valor entre o valor de aquisição do imóvel pelo beneficiário
e o VFteórico.
VFteórico = Valor de Financiamento teórico calculado com base no
comprometimento de 30% da renda familiar mensal bruta do beneficiário,
utilizando-se as taxa de juros de que tratam esta resolução e o mesmo
prazo e sistema de amortização solicitado pelo beneficiário.

6.2

Caso não seja possível o comprometimento 30% da renda familiar mensal
bruta do beneficiário, em função da análise de risco de crédito junto às
instituições financeiras, o VFteórico deverá refletir o máximo
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comprometimento de renda familiar bruta apurado pelos agentes
financeiros.
6.3

O fator não será aplicado ao desconto para fins de pagamento de parte da
aquisição ou construção do imóvel, caso o montante de recursos
próprios aportado pelo beneficiário supere a diferença entre o valor de
financiamento solicitado e o valor de financiamento teórico.

7

PROCEDIMENTOS PARA DESEMBOLSO DA PARCELA DE DESCONTO
DO AGENTE OPERADOR AO AGENTE FINANCEIRO

7.1

Para fins de desembolso dos desconto será observado as condições e a
localização do imóvel, conforme disposto nos subitens 2, 3 e 4 deste Capítulo.

7.2

Para fins de liberação da parcela relativa ao desconto, o agente financeiro deve
informar mensalmente ao Agente Operador:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

valor total dos financiamentos (com e sem desconto) concedidos no mês;
quantidade de contratos (com e sem desconto) concedidos no mês;
valor total dos descontos concedidos no mês;
valor total dos financiamentos concedidos no mês para mutuários com renda
até R$ 1.800,00;
valor total dos financiamentos concedidos no mês para mutuários com renda
entre R$ 1.800,01 e R$ 2.349,99;
valor total dos financiamentos concedidos no mês para mutuários com renda
entre R$ 2.350,01 e R$ 2.789,99;
valor total dos financiamentos concedidos no mês para mutuários com renda
entre R$ 2.790,01 e R$ 3.274,99;
valor total dos financiamentos concedidos no mês para mutuários com renda
entre R$ 3.275,00 e R$ 4.000,00;
valor total dos financiamentos concedidos no mês para atendimento de
mutuários na área rural.

7.2.1

Com base nas informações enviadas pelos agentes financeiros, a CETRE
efetua a inclusão da movimentação financeira no seu sistema operacional.

7.3

No caso de desconto para fins de pagamento de parte da aquisição ou
construção do imóvel, o Agente Operador efetua o desembolso ao Agente
Financeiro do valor total a ser pago ao vendedor do imóvel de forma separada,
considerando a parcela de desconto da rubrica “Reserva para Desconto Pessoas Físicas”, constante em Resolução do CCFGTS vigente para o
orçamento.

7.4

Objetivando efetuar o monitoramento e avaliação do Programa, os agentes
financeiros devem encaminhar, mensalmente, a este Agente Operador, os
dados a seguir especificados:
a) o valor da execução orçamentária dos descontos concedidos, baseado nos
contratos de financiamentos celebrados entre os agentes financeiros e os
mutuários finais, pessoas físicas;
b) o valor dos desembolsos realizados, relativos aos descontos concedidos;
c) o quantitativo e o valor médio de financiamentos concedidos.
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7.4.1

Os dados de que tratam o caput deste subitem devem ser discriminados pelas
seguintes faixas de renda, considerando ainda o valor de responsabilidade do
FGTS e o valor de responsabilidade dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social:
a)
b)
c)
d)

até R$ 1.600,00;
acima de R$ 1.600,00 e até R$ 1.800,00;
acima de R$ 1.800,00 e até R$ 2.350,00; e
acima de R$ 2.350,00 e até R$ 4.000,00.

8

PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS

8.1

DEVOLUÇÃO DE DESCONTO PARA FINS DE REDUÇÃO NO VALOR DAS
PRESTAÇÕES (DESCONTO EQUILÍBRIO)

8.1.1

Nos casos de transferência ou liquidação antecipada da dívida, amortização
extraordinária ou redução do prazo de amortização, o valor do desconto
concedido referente ao diferencial de juros, que é o resultado da diferença
entre o valor apurado no fluxo teórico da dívida, na data do evento, e o valor
apurado nas novas condições decorrentes do evento, é devolvido ao FGTS,
pelo agente financeiro, acrescido da atualização pelo mesmo índice aplicado às
contas vinculadas do FGTS no período entre a data de contratação e a data do
evento, de acordo com a fórmula a seguir:
F = (F1 – F2) X FACFGTS, sendo:
F = valor atualizado do desconto a ser devolvido ao FGTS;
F1 = somatório do fluxo original calculado na forma dos subitens 2.1.1.2 ou
3.1.1.2 deste Capítulo, atualizado até a data do evento;
F2 = somatório do fluxo original recalculado na forma dos subitens 2.1.1.2 ou
3.1.1.2 deste Capítulo, com o impacto do evento ocorrido, até a data do evento;
FACFGTS – fator acumulado da atualização aplicada às contas vinculadas do
FGTS desde a data da contratação até a data do evento.

8.1.2

No caso de transferência ou liquidação antecipada da dívida, amortização
extraordinária ou redução do prazo de amortização, o desconto concedido
referente à taxa de administração, que é o valor proporcional ao prazo de
amortização, na data da concessão do financiamento até a data do evento, é
devolvido ao FGTS, pelo agente financeiro, acrescido da atualização pelo
mesmo índice aplicado às contas vinculadas do FGTS no período entre a data
de contratação e a data do evento, de acordo com a fórmula a seguir:
F = (F1 – F2) X FACFGTS, sendo:
F = taxa de administração a ser devolvida ao FGTS;
F1 = valor atualizado da taxa de administração calculada na forma dos subitens
2.1.2 ou 3.1.2 deste Capítulo, na data da concessão do financiamento;
F2 = valor atualizado da taxa de administração calculada na forma dos subitens
2.1.2 ou 3.1.2 deste Capítulo, considerado na data do evento;
FACFGTS – fator acumulado da atualização aplicada às contas vinculadas do
FGTS desde a data da contratação até a data do evento.

8.1.3

Para devolução dos descontos de que tratam os subitens 8.1.1 e 8.1.2, o
agente financeiro deve observar a rotina operacional contida no item 8 do
Capítulo III.
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8.1.4

Na hipótese de o valor do desconto ser caracterizado saldo devedor de
responsabilidade do mutuário, em função da operação de financiamento
habitacional, o mesmo é passível de liquidação com recursos da conta
vinculada do FGTS.

8.1.5

O agente financeiro somente deverá efetuar devolução dos descontos
referentes à taxa de administração e diferencial de juros quando o recálculo
resultar em valor total inferior à receita recebida para o contrato.

8.1.6

No caso de cancelamento ou distrato do financiamento, inclusive em
decorrência de retomada do imóvel, a devolução do desconto deve observar a
rotina operacional contida no item 9 do Capítulo III deste Manual.

8.1.7

Serão considerados para fins de restituição ao FGTS, pelos mutuários, nos
primeiros cinco anos de financiamento, os casos de vencimentos antecipado da
dívida comprovados de transferência ou cessão a terceiros, no todo ou em
parte, dos direitos e obrigações decorrentes do contrato, sem autorização do
agente financeiro; de declaração ou informação falsa prestada pelo devedor; de
descumprimento das obrigações estipuladas em lei ou no contrato, devendo
esses casos serem atestados por órgão competente.

8.1.7.1

Nos casos de vencimento antecipado da dívida será exigida do mutuário a
restituição ao FGTS dos valores do desconto, acrescido da atualização
pelo mesmo índice aplicado às contas vinculadas do FGTS no período
entre a data de contratação e a data do evento.

8.1.7.1.1

Os valores do desconto serão considerados dívida de que trata o inciso I do §
3º do artigo 27 da Lei nº 9.514, de 20/11/1997, e será exigida do mutuário a
restituição ao FGTS do valor que sobejar ao saldo devedor da dívida,
assegurado o desconto equilíbrio ao agente financeiro até a comprovação do
descumprimento, após a alienação do imóvel pelo fiduciário.

8.2

DEVOLUÇÃO DE DESCONTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE PARTE DA
AQUISIÇÃO
OU
CONSTRUÇÃO
DO
IMÓVEL
(DESCONTO
COMPLEMENTO)

8.2.1

No caso de devolução da parcela de desconto de que trata este subitem, no
caso de cancelamento, distrato de contratos de financiamento ou erro de
enquadramento do mutuário no programa, os recursos devem ser recolhidos
pelo agente financeiro ao Agente Operador, pelo valor nominal, acrescido de
atualização monetária, calculada com base no índice de atualização das contas
vinculadas do FGTS e de juros efetivos de 6% ao ano, apurados da data do
evento (data do desembolso do desconto pelo Agente Operador) até a data da
efetiva devolução ao FGTS.

8.2.2

Nos casos de transferência ou liquidação antecipada do contrato de
financiamento, amortização extraordinária ou redução do prazo de
amortização, será restituído, pelo mutuário, proporcionalmente, o valor do
desconto para fins de pagamento de parte da aquisição ou construção do
imóvel (desconto complemento), calculado de acordo com a aplicação da
fórmula a seguir especificada:
R = [(D/60)*P]*F
Onde:
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R = valor do desconto a ser restituído;
D = valor do desconto originalmente concedido;
P = número de prestações antecipadas, limitado a 60ª prestação;
F = TR (taxa referencial) acumulada entre a data de assinatura do
contrato de financiamento e a data do evento.
8.2.2.1

A restituição do desconto para fins de pagamento de parte da aquisição ou
construção do imóvel será aplicada nos 5 primeiros anos de vigência do
contrato de financiamento.

8.2.2.2

O descumprimento das condições estipuladas nos subitens 1.6 e 1.7 do
Capítulo III ensejará a liquidação antecipada do contrato de financiamento.

8.2.3

Os valores devem ser recolhidos pelo Agente Financeiro ao Agente Operador,
até o 5º dia útil do mês subsequente ao do cancelamento, distrato do contrato
de financiamento ou do recebimento da notificação do Agente Operador que
apontou o erro de enquadramento do mutuário no programa.

8.2.3.1

Caso ocorra descumprimento do disposto neste subitem, será aplicado o
procedimento descrito no subitem 8.4 do Capítulo III deste Manual.

8.2.4

Nos casos de adjudicação, arrematação e/ou consolidação da propriedade do
imóvel, não há obrigatoriedade de devolução dos valores concedidos a título de
desconto complemento.

8.2.4.1

Estes casos devem ser tratados como liquidação antecipada e, após o leilão do
imóvel, a dívida do mutuário será quitada e posteriormente baixada, e havendo
eventual sobra de recursos, deve ser devolvido ao mutuário.

8.2.4.2

Nesse caso, o nome do mutuário deve ser registrado na base do CADMUT, de
forma a impedi-lo que seja contemplado com novo desconto com recursos do
FGTS.

8.2.5

Nos casos de vencimento antecipado da dívida observar o definido no subitem
8.1.7.
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1

OBJETIVO

1.1

Possibilitar a aquisição de imóveis novos, produzidos no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida – PMCMV, por intermédio da associação de recursos
do FGTS e do FAR nos exercícios de 2015 e 2016.

2

MODALIDADE

2.1

Aquisição de unidade habitacional nova produzida com recursos do FAR

3

PÚBLICO ALVO

3.1

As operações de financiamento atenderão à população com renda familiar
mensal bruta de até R$ 1.600,00.

4

ENQUADRAMENTO

4.1

ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA

4.1.1

Para enquadramento das propostas será observado os limites de investimento
por Unidade Habitacional de acordo com a regulamentação aplicável para as
operações do MCMV com recursos do FAR.

4.2

ENQUADRAMENTO DO MUTUÁRIO PESSOA FÍSICA NOS PROGRAMAS

4.2.1

Para efeito de enquadramento do Mutuário Pessoa Física, deve ser
considerada a renda familiar bruta do proponente auferida no enquadramento,
de acordo com a regulamentação aplicável para as operações do MCMV com
recursos do FAR.

4.3

ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL NOVO

4.3.1

Para efeito de enquadramento de imóvel novo nos Programas de Aplicação do
FGTS, entende-se como imóvel novo, o imóvel pronto com até 180 dias de
habite-se, ou documento equivalente, expedido por órgão público municipal
competente, ou com prazo superior a 180 desde que não tenha sido habitado
ou alienado.

5

CONDIÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS DO EMPRÉSTIMO DO AGENTE
OPERADOR AO AGENTE FINANCEIRO

5.1

VALOR DO EMPRÉSTIMO

5.1.1

O valor de empréstimo do Agente Operador ao Agente Financeiro equivale à
soma dos valores dos financiamentos a serem concedidos aos mutuários finais.

5.2

JUROS

5.2.1

A taxa de juros será correspondente a 5% ao ano.
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5.2.2

Para proponente de financiamento habitacional titular de conta vinculada do
FGTS, com no mínimo 03 anos de trabalho sob regime do FGTS, a taxa
nominal de juros de que trata o subitem 5.2.1 deste Capítulo será reduzido em
0,5%.

5.2.2.1

Para fins de enquadramento nas condições especiais de redução de taxa de
juros, considera-se titular de conta vinculada do FGTS o trabalhador que
comprovar possuir 03 anos de trabalho sob o regime do FGTS, somados os
períodos trabalhados, dividido por 365 dias, consecutivos ou não.

5.2.2.2

O vínculo empregatício do trabalhador é comprovado por meio da
apresentação do extrato da conta vinculada do FGTS ou da CTPS, nas páginas
relativas:
a) à identificação do titular;
b) à qualificação do titular;
c) ao contrato de trabalho.

5.2.3

Para o cálculo dos encargos mensais, será utilizada a taxa média ponderada
das taxas de juros dos financiamentos concedidos aos mutuários finais,
revisada mensalmente durante exercício orçamentário.

5.2.3.1

Em virtude de eventuais amortizações após o encerramento da execução
orçamentária poderá ser revista anualmente mediante solicitação do Agente
Financeiro.

5.2.3.2

Se a diferença da taxa média apurada no mês apresentar percentual superior a
0,1% ao ano, deverá ser feito ajuste da taxa média ponderada no mês.

5.3

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

5.3.1

Calculada sobre o saldo devedor, mediante aplicação do mesmo índice e na
mesma periodicidade de atualização dos saldos das contas vinculadas do
FGTS e incorporada ao saldo devedor vincendo da operação de crédito,
gerando a nova base de cálculo do encargo mensal.

5.4

PRAZOS

5.4.1

PRAZO DE UTILIZAÇÃO
EMPRÉSTIMO

5.4.1.1

O prazo de vigência ou de utilização dos recursos do contrato de empréstimo
firmado entre o Agente Operador e o Agente Financeiro é de até 12 meses,
contados a partir do mês da assinatura do contrato, observada a utilização dos
recursos dentro do exercício orçamentário.

5.4.2

PRAZO DE AMORTIZAÇÃO

5.4.2.1

Resultante da média ponderada dos prazos dos financiamentos concedidos aos
mutuários finais, revisado mensalmente com base nas informações prestadas
pelo Agente Financeiro, durante o exercício orçamentário.

5.4.2.1.1

Em virtude de eventuais amortizações após o encerramento do exercício
orçamentário poderá ser revisto anualmente mediante solicitação do agente
financeiro.

DOS

RECURSOS

DO

CONTRATO

DE
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5.4.2.1.2

Se o prazo médio de amortização apurado no mês apresentar percentual de
diferença superior a 10%, deverá ser feito o ajuste do prazo.

5.5

DESEMBOLSO

5.5.1

O desembolso dos recursos do Agente Operador ao Agente Financeiro será
realizado em parcela única após a formalização dos financiamentos, e não
contemplará prazo de carência, exceto para a modalidade construção de
unidade habitacional, cujo prazo de carência é de até 12 meses, contados da
data da assinatura do contrato de financiamento.

5.5.2

O desembolso dos recursos do Agente Operador ao agente financeiro é
realizado em conta de titularidade do agente financeiro, no ato da apresentação
dos lotes de créditos/financiamentos, de acordo com os modelos de que trata o
subitem 5.5.3 a seguir.

5.5.3

O Agente Financeiro deve apresentar, a cada pedido de desembolso relativo às
novas contratações no período, as informações constantes dos Modelos 1.A e
2-A do Capítulo XII deste Manual e as garantias devidamente formalizadas no
prazo de até 60 dias da data da liberação.

5.5.4

Antecipação de Recursos Onerosos

5.5.4.1

O Agente Operador efetuará a antecipação de recursos onerosos ao agente
financeiro, em valor correspondente à expectativa de contratações a serem
realizadas no trimestre.

5.5.4.1.1

Nesse caso, o Agente Financeiro informa ao Agente Operador até o 1º dia útil
de cada mês o volume de recursos necessário para as contratações a serem
realizadas no mês.

5.5.4.1.2

Com base nessas informações o Agente Operador efetuará a antecipação dos
recursos até o 5º dia útil do mês.

5.5.4.2

O Agente Financeiro deve comprovar, em periodicidade mensal, a efetiva
aplicação dos recursos antecipados no mês.

5.5.4.3

Caso o valor antecipado não seja utilizado integralmente pelo Agente
Financeiro, o valor não utilizado será deduzido da antecipação subsequente.

5.5.5

Antecipação de Recursos não Onerosos

5.5.5.1

O Agente Operador efetuará a antecipação de recursos não onerosos
(desconto de que trata o item 7 deste Capítulo) ao agente financeiro em valor
correspondente à expectativa de contratações a serem realizadas no trimestre.

5.5.5.1.1

O agente financeiro deverá antecipar ao vendedor FAR os valores de que trata
o subitem 5.5.5.1 anterior.

5.5.5.2

Se o montante contratado pelo agente financeiro for superior ao valor
antecipado, o valor a maior será acrescido na antecipação subsequente.
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5.5.5.2.1

Caso o montante contratado pelo agente financeiro seja inferior ao valor
antecipado, sobre a diferença a ser devolvida, no período, incidirá taxa SELIC
diária a ser paga pelo FAR, a título indenizatório.

5.5.5.3

O desembolso do Agente Operador ao agente financeiro será realizado
mediante a verificação da situação de regularidade do agente financeiro junto
ao FGTS.

5.5.6

Devolução dos recursos ao Agente Operador

5.5.6.1

Recursos não onerosos - caso os recursos antecipados pelo Agente Operador
não sejam integralmente utilizados, o FAR devolverá o excedente ao Agente
Financeiro ao final de cada trimestre civil, corrigido pela taxa Selic apurada no
período. A devolução deve ser efetivada até o 5º dia útil do trimestre
subsequente.

5.5.6.1.1

Após receber esses recursos do FAR, no mesmo dia o agente financeiro
promove sua devolução ao Agente Operador ao final de cada trimestre civil,
corrigido pela taxa Selic apurada no período. Essa devolução também deve ser
efetivada até o 5º dia útil do trimestre subsequente.

5.5.6.2

Recursos Onerosos – os recursos antecipados pelo Agente Operador aos
Agentes Financeiros por conta da expectativa de contratação, no período em
que permanecerem não utilizados na finalidade específica, deverão ter sua
rentabilidade revertida integralmente ao FGTS, até o 5º dia útil do mês
subsequente, remunerada pela taxa SELIC diária.

5.5.6.2.1

O valor do principal não utilizado no trimestre civil será devolvido até o 5º dia
útil do trimestre subsequente

5.6

GARANTIAS

5.6.1

A garantia da operação será a sub-rogação da caução dos recursos da conta
especial remunerada, de titularidade do FAR, vinculada à operação firmada
entre o Agente Financeiro e o FAR.

5.7

TAXA DE RISCO DE CRÉDITO DO AGENTE OPERADOR

5.7.1

O Agente Financeiro deve pagar mensalmente, ao Agente Operador, “Taxa de
Risco de Crédito” calculada em conformidade com o “rating” atribuído ao Agente
Financeiro, incidente sobre o saldo devedor, sem “pró-rata”.

5.7.1.1

A Taxa de Risco de Crédito é cobrada, mensalmente, após o primeiro
desembolso, juntamente com as prestações do Agente Financeiro, na sua
respectiva data eleita.

5.7.2

O Agente Operador efetua a avaliação do Agente Financeiro, por ocasião da
análise de cada operação de crédito ou da reavaliação do agente, e em função
do "rating" apurado, é cobrada a Taxa de Risco de Crédito, consoante o quadro
abaixo:
CONCEITO DO RATING
“AA”

TAXA NOMINAL DE RISCO DE CRÉDITO
(%a.a.)
0,2
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“A”
“B”
“C”

0,4
0,6
0,8

5.7.2.1

Somente pode ser concedido empréstimo/financiamento a agentes com “rating”
entre “AA” e “C”, na tabela da CAIXA.

5.7.3

O Agente Operador realiza avaliações anuais do “rating”, com base na
evolução da conjuntura do risco coletivo dos negócios do FGTS, para definição
das novas taxas de risco de crédito, se for o caso.

5.7.3.1

Os agentes financeiros devem encaminhar à Representação Regional do
Agente Operador de sua vinculação, até 31 (trinta e um) de maio de cada ano,
a documentação necessária para realização da referida avaliação, conforme
previsto no Manual de Credenciamento, Cadastramento e Habilitação de
Agentes.

5.7.3.2

Ocorrendo variação no percentual da Taxa de Risco de Crédito, o novo
percentual reflete-se nas novas operações de crédito contratadas com o
Agente Financeiro durante a vigência do novo “rating”.

5.7.3.3

No caso de não atendimento do disposto no subitem 5.7.3.1 anterior, o agente
financeiro fica impedido de tomar novos empréstimos.

5.8

PRESTAÇÕES DE AMORTIZAÇÃO E JUROS

5.8.1

Pagas mensalmente, calculadas de acordo com o SFA - Tabela Price, ou o
SAC.

5.8.2

Prevalece o plano de reajustamento que apresente maior incidência nos
financiamentos concedidos.

5.8.3

Este critério pode ser revisto a qualquer momento, mediante avaliação pelo
Agente Operador do perfil dos financiamentos concedidos pelo Agente
Financeiro, no que se refere ao plano de reajustamento e ao Sistema de
Amortização pactuados entre o Agente Financeiro e o mutuário.

5.9

REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR

5.9.1

O saldo devedor é reajustado pelo mesmo índice e na mesma periodicidade da
atualização dos saldos das contas vinculadas do FGTS.

6

CONDIÇÕES OPERACIONAIS
FINANCEIRO AO MUTUÁRIO

6.1

VALOR DO FINANCIAMENTO

6.1.1

O valor do financiamento é definido pelo Agente Financeiro, respeitados os
limites de renda familiar bruta de acordo com a regulamentação aplicável para
as operações do MCMV com recursos do FAR.

6.2

JUROS

DO

FINANCIAMENTO

DO

AGENTE
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6.2.1

A taxa de juros será correspondente a 5% ao ano, observado o disposto no
subitem 5.2.2 deste Capítulo, que poderá ser reduzida em 0,5% (cinco décimos
por cento).

6.3

Os demais requisitos para concessão dos financiamentos do agente financeiro
ao mutuário final não especificado neste subitem deverão ser disciplinados na
regulamentação do FAR.

7

CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA CONCESSÃO
DE DESCONTO NOS FINANCIAMENTOS

7.1

Excepcionalmente, até 31 de dezembro de 2016, será concedido desconto nos
financiamentos a pessoas físicas, exclusivamente para fins de pagamento de
parte da aquisição de imóveis novos, produzidos no âmbito do Programa Minha
Casa, Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial,
observadas as condições dispostas neste subitem:

a) o valor individual do desconto corresponderá a 80% (oitenta por cento) e a
60% (sessenta por cento) do valor contratual de aquisição, aplicáveis,
respectivamente, nos exercícios de 2015 e 2016, limitado, em ambos os
casos, a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);
b) a renda familiar mensal bruta dos beneficiários fica limitada a R$ 1.600,00
(um mil e seiscentos reais);
c) a unidade habitacional produzida deverá contar, no ato da assinatura do
contrato de financiamento, com o respectivo “habite-se” ou documento
equivalente expedido por órgão municipal competente;
d) nessa modalidade de financiamento é vedada a concessão dos descontos
de que trata o Capítulo VIII deste Manual.
7.1.1

Nas contratações de que tratam o subitem acima, serão devidos e pagos,
durante a fase de construção, os valores correspondentes aos juros e
atualização sobre as parcelas de financiamento liberadas.

7.2

Para efeito de concessão dos descontos de que trata este Capítulo foram
definidos os limites de R$ 3.300.000.000,00 (três bilhões e trezentos milhões
de reais), no exercício de 2015, e R$ 4.800.000.000,00 (quatro bilhões e
oitocentos milhões de reais), no exercício de 2016, não sendo definido
orçamento nesta modalidade para o exercício de 2017.

7.3

Desembolso da Parcela
Financeiro.

7.3.1

Par fins de desembolso do desconto serão observadas as condições previstas
no subitem 7.1 deste Capítulo.

7.4

Desembolso

7.4.1

O desembolso dos recursos do Agente Financeiro ao FAR é realizado em
conta especial remunerada, de titularidade do FAR, vinculada à operação
firmada entre o Agente Financeiro e o FAR.

7.4.2

Antecipação de Recursos

do Desconto do Agente Operador ao Agente
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7.4.2.1

A antecipação de recursos será efetuada nos termos dos subitens 5.5.4 e 5.5.5
deste Capítulo.

7.5

Procedimentos para Devolução dos Descontos

7.5.1

No caso de devolução dos descontos em função de cancelamento, distrato do
contrato de financiamento ou verificação de erro de enquadramento do
mutuário no programa, devem ser observados os dispositivos a seguir.

7.5.1.1

A devolução da parcela de desconto de que trata este subitem deve ser
realizada pelo agente financeiro ao Agente Operador, pelo valor nominal,
acrescido de atualização monetária, calculada com base no índice de
atualização das contas vinculadas do FGTS e de juros efetivos de 6% ao ano,
apurados da data do evento (data do desembolso do desconto pelo Agente
Operador) até a data da efetiva devolução ao FGTS.

7.5.1.2

Os valores devem ser recolhidos pelo Agente Financeiro ao Agente Operador,
até o 5º dia útil do mês subsequente ao do cancelamento, distrato do contrato
de financiamento ou do recebimento da notificação do Agente Operador que
apontou o erro de enquadramento do mutuário no programa.

7.5.1.2.1

Caso ocorra descumprimento do disposto neste subitem, será aplicado o
procedimento descrito no subitem 8.4 do Capítulo III deste Manual.

7.5.2

Poderá ser objeto de rescisão ou distrato nos casos de descumprimento
contratual, ocupação irregular, desvio de finalidade ou inadimplemento com os
pagamentos das prestações da compra e venda.

7.5.2.1

Nas situações a seguir relacionadas, os contratos poderão ser distratados
visando à retomada do imóvel e a substituição do beneficiário:
a) o imóvel foi invadido após a assinatura do contrato de compra e venda e
antes ou após a ocupação pelo beneficiário;
b) ruptura do grupo familiar do beneficiário em função de violência doméstica;
c) medidas de proteção à testemunha na forma da legislação específica.

7.5.2.1.1

As situações previstas neste subitem serão comprovadas conforme segue:
a) Situação prevista na alínea “a” mediante ateste dos órgãos de segurança
pública dos estados ou do Distrito Federal, e reconhecimento da IF
responsável pela contratação da operação;
b) Situação prevista alínea “b” mediante apresentação de decisão judicial;
c) Situação prevista alínea “c” de violência e condição de testemunha
protegida, que deverá ser atestada pelo conselho deliberativo dos
programas estaduais ou do Distrito Federal, de proteção à testemunha ou
por documento emitido pelo conselho deliberativo do programa de proteção
federal.

7.5.2.1.2

O agente financeiro que houver efetivado a contratação da operação deverá
manter sob sua guarda e nos dossiês dos beneficiários, dentro dos prazos
legais, os documentos comprobatórios das situações elencadas nos incisos
deste artigo.

7.5.2.2

O disposto nos subitens 7.5.1 não se aplica nas situações previstas nos
subitens 7.5.2 e 7.5.2.1 deste Capítulo.
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7.5.2.3

Nas situações enumeradas no subitem 7.5.2.1 deste Capitulo, o titular do
contrato objeto do distrato poderá ser beneficiado com outra unidade
habitacional, independente do registro no Cadastro Nacional de Mutuários
(CADMUT) referente ao imóvel que está sendo distratado, na forma prevista na
legislação do FAR, sem a participação de recursos do FGTS.

7.5.2.4

Após a devolução dos valores relativos aos descontos de que trata o subitem
8.2.1 deste Capítulo, o agente financeiro deve solicitar ao Agente Operador, a
exclusão do nome do mutuário da base do CADMUT.

8

No caso de sub-rogação do contrato de financiamento pelo Agente Financeiro
ao FAR, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

8.1

Agente Financeiro

8.1.1

O Agente Financeiro deverá efetuar a quitação do saldo devedor do
financiamento junto ao FGTS.

8.2

FAR

8.2.1

No caso de cancelamento do contrato em decorrência de desistência do
mutuário não enquadrado nas situações previstas no subitem 7.5.2.1 deste
Capítulo, e o mutuário não recebeu outro imóvel do FAR, os valores referentes
ao desconto concedido (TA, Diferencial de Juros e Desconto Complemento),
devem ser devolvidos ao FGTS na forma do item 7 do Capítulo VIII deste
Manual.

8.2.2

Se no período de até 5 anos, contados da data de assinatura do contrato de
financiamento, o mutuário efetuar a transferência do financiamento ou
liquidação antecipada do saldo devedor, os descontos que trata o subitem 8.2.1
anterior deve ser devolvido ao FGTS na forma do item 7.2.2 do Capítulo VIII
deste Manual.

CAPÍTULO X – CONDIÇÕES OPERACIONAIS ESPECÍFICAS
PARA CONTRATAÇÃO DAS DEMAIS OPERAÇÕES
HABITACIONAIS FORA DA ÁREA DE HABITAÇÃO POPULAR
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1

OBJETIVO DO PROGRAMA

1.1

Possibilitar o acesso à moradia, em áreas urbanas ou rurais, por intermédio da
concessão de financiamentos a pessoas físicas integrantes da população-alvo
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, operações enquadráveis
fora da área de Habitação Popular.

2

DIRETRIZES GERAIS ESPECÍFICAS

2.1

No caso de operações enquadradas como “demais operações habitacionais”
fora da área de habitação popular, cujo valor máximo de venda/investimento
está previsto no subitem 7.2.1.1, o financiamento das unidades às pessoas
físicas observará as seguintes condições:
a) renda familiar bruta até R$ 9.000,00;
b) demais condições operacionais previstas para financiamento às pessoas
físicas contidas neste Capítulo.

2.2

No caso de unidades habitacionais enquadradas como “demais operacionais
habitacionais” fora da área de habitação popular, produzidas mediante
financiamento às Pessoas Jurídicas do Ramo da Construção Civil, o
financiamento à pessoa física pode ser concedido no âmbito do Programa PróCotista.

2.2.1

No caso de unidades habitacionais enquadradas como “demais operacionais
habitacionais” – pessoa física, fora da área de habitação popular, que não
foram produzidas mediante financiamento às Pessoas Jurídicas do Ramo da
Construção Civil, fica vedado o financiamento à pessoa física no âmbito do
Programa Pró-Cotista.

2.3

PÚBLICO ALVO

2.3.1

Famílias com renda familiar mensal bruta de até R$ 9.000,00.

3

MODALIDADE

3.1

UNIDADE HABITACIONAL NOVA

3.1.1

Imóvel que, à data da contratação do financiamento, encontra-se numa das
situações descritas no subitem 3.3 do Capítulo III deste Manual.

3.1.2

Excetuam-se desse conceito os casos em que o proponente for o primeiro
comprador do imóvel financiado e este comprovar que ocupou o imóvel durante
a negociação de venda ou os imóveis recebidos pelo vendedor do terreno do
empreendimento, mediante dação em pagamento.

4

ENQUADRAMENTO DAS PROPOSTAS

4.1

O enquadramento das propostas deve ser realizado pelos agentes financeiros
credenciados e habilitados na forma da regulamentação em vigor, observando
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os aspectos abaixo relacionados, sem prejuízo das normas gerais que regem
as operações do FGTS:
a) atendimento ao objetivo do programa e observância das condições
operacionais e definidas neste Manual;
b) existência de compatibilidade entre o valor de financiamento solicitado e a
capacidade de pagamento do proponente ao crédito;
c) observado a idoneidade cadastral do(s) tomadores e responsável(is) pelo
financiamento contratado;
d) atendimento ao disposto na Resolução CMN nº 4.676, de 31/07/2013, suas
alterações e aditamentos.
4.1.1

Para efeito de enquadramento deverão ser observados, os limites de valor de
venda ou investimento especificados no subitem 7.2.1.1.

5

CRITÉRIOS PARA HIERARQUIZAÇÃO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

5.1

O processo de hierarquização, seleção e contratação das propostas deve ser
realizado pelos agentes financeiros, observando-se o limite dos recursos
alocados pelo Agente Operador ao agente financeiro, por Unidade da
Federação.

5.2

São consideradas prioritárias as propostas que apresentem, em maior número,
as seguintes características:
a) sejam destinadas a pessoas físicas, na qualidade de mutuários, cuja renda
familiar mensal bruta esteja limitada a R$ 9.000,00;
b) sejam formuladas por titular, ou não, de conta vinculada do FGTS;
c) sejam destinadas à aquisição de unidades habitacionais novas; ou
d) apresentem maior participação de recursos próprios do proponente em
relação ao valor de venda/avaliação ou investimento.

5.3

Os critérios ora definidos são equivalentes entre si e, para efeito de desempate,
serão considerados na ordem em que se encontram dispostas no subitem, 5.2
seguidos ainda da ordem cronológica de recebimento das propostas pelo
agente financeiro.

5.4

Fica dispensada a execução do processo de hierarquização e seleção, nos
casos em que o volume de recursos referentes às propostas enquadradas seja
igual ou inferior ao volume de recursos orçamentários alocados ao programa.

5.5

As propostas enquadradas, hierarquizadas e selecionadas passam à fase de
contratação.

6

CONDIÇÕES OPERACIONAIS BÁSICAS DO EMPRÉSTIMO DO AGENTE
OPERADOR AO AGENTE FINANCEIRO

6.1

CONDIÇÕES OPERACIONAIS

6.1.1

As condições operacionais do empréstimo do Agente Operador ao Agente
Financeiro são as mesmas definidas nos subitens 1.6, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13,

SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
Vigência: 30/01/2019

Manual de Fomento
Pessoa Física
Capítulo X
Fl.151

item 5, subitens 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11, do Capítulo III,
além do disposto nos subitens 6.2 e 6.3, a seguir.
6.2

JUROS

6.2.1

As taxas de juros serão cobradas conforme quadro abaixo, observado o
disposto no subitem 6.2.6, inclusive para os financiamentos enquadrados no
Programa Minha Casa Minha Vida:
Renda Familiar Mensal

Taxa de Juros Nominal

Até R$ 9.000,00

7% ao ano

6.2.2

Quando a operação de crédito contemplar prazo de carência, os juros, na fase
de carência, são pagos mensalmente na data estabelecida contratualmente,
calculados à taxa nominal prevista nos subitens 7.5.1 a 7.5.2, conforme o caso.

6.2.3

Na fase de amortização, os juros também são pagos mensalmente e
calculados à taxa nominal prevista nos subitens 7.5.1 a 7.5.2, juntamente com
a quota de amortização.

6.2.4

Nas operações de empréstimo enquadradas fora da área de Habitação
Popular, não se aplica o redutor relativo à taxa nominal de juros de 0,5% ao
ano, de que trata o subitem 6.2.5 do Capítulo III deste Manual.

6.2.5

Para o cálculo dos encargos mensais, será utilizada a taxa média ponderada
das taxas de juros dos financiamentos concedidos aos mutuários finais,
revisada mensalmente durante exercício orçamentário.

6.2.5.1

Em virtude de eventuais amortizações após o encerramento da execução
orçamentária poderá ser revista anualmente mediante solicitação do Agente
Financeiro.

6.2.5.2

Se a diferença da taxa média apurada no mês apresentar percentual superior a
0,1% ao ano, deverá ser feito ajuste da taxa média ponderada no mês.

6.2.6

A taxa de juros de que trata este subitem não se aplica aos Programas PróCotista e FIMAC, devendo ser observado o disposto nos subitens 8.2 e 8.4,
respectivamente, dos Capítulos VI e VII deste Manual.

6.3

DESEMBOLSO

6.3.1

As condições operacionais de desembolso do Agente Operador ao Agente
Financeiro são as mesmas definidas no subitem 6.1, do Capítulo IV deste
Manual.

7

CONDIÇÕES OPERACIONAIS
FINANCEIRO AO MUTUÁRIO

7.1

CONDIÇÕES OPERACIONAIS
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7.1.1

As condições operacionais do financiamento do Agente Financeiro ao Mutuário
são as mesmas definidas nos subitens 1.6, 1.11, 1.12, 1.13, item 5, subitens
6.3, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.11, 7.12 e 7.13, nos itens
8, 9, 10 e 12, do Capítulo III, 6.2 deste Capítulo, além do disposto nos subitens
7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 a seguir.

7.2

VALOR DO FINANCIAMENTO

7.2.1

O valor do financiamento é definido pelo agente financeiro em relação à
suficiência das garantias e em função da análise da capacidade de pagamento
do mutuário, respeitados os limites de renda familiar bruta mensal e de valor de
venda ou investimento constantes das tabelas abaixo, observado, ainda, o
percentual de participação mínima do mutuário no valor de venda ou
investimento e os dispositivos estabelecidos na Resolução CMN nº 4.676, de
31/07/2018, suas alterações e aditamentos.

7.2.1.1

Limites de valor de venda ou investimento do imóvel (demais operações
habitacionais):
LIMITES DE VALOR DE VENDA OU
INVESTIMENTO DO IMÓVEL (R$ 1,00)
RECORTE TERRITORIAL

Capitais estaduais classificadas
IBGE como metrópoles.

pelo

DF, RJ E
SP

SUL,
ES E
MG

CENTRO
-OESTE,
EXCETO
DF

NORTE E
NORDESTE

300.000

268.000

237.000

237.000

287.000

237.000

225.000

225.000

225.000

212.000

206.000

200.000

181.000

175.000

168.000

162.000

Demais capitais estaduais e municípios
com população maior ou igual a 250 mil
habitantes classificados pelo IBGE como
capital regional.
Municípios com população maior ou igual
a 100 mil habitantes integrantes das
Regiões Metropolitanas das capitais
estaduais, de Campinas/SP, da Baixada
Santista e das Regiões Integradas de
Desenvolvimento – RIDE de capital.
Municípios com população igual ou maior
que 100 mil habitantes.
Municípios com população menor que
100 mil habitantes integrantes das
Regiões Metropolitanas das capitais
estaduais, de Campinas/SP, da Baixada
Santista e das RIDE de capital.
Municípios com população menor que
250 mil habitantes classificados pelo
IBGE como capital regional.
Municípios com população maior ou igual
a 50 mil habitantes e menor que 100 mil
habitantes.
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LIMITES DE VALOR DE VENDA OU
INVESTIMENTO DO IMÓVEL (R$ 1,00)
DF, RJ E
SP

SUL,
ES E
MG

CENTRO
-OESTE,
EXCETO
DF

NORTE E
NORDESTE

Municípios com população entre 20 e 50
mil habitantes.

137.000

131.000

131.000

125.000

Demais municípios.

118.000

118.000

118.000

118.000

RECORTE TERRITORIAL

7.2.1.2

A verificação do número de habitantes, bem como a classificação em região
metropolitana, região integrada do entorno e capital regional, dos municípios
deverá ser feita com base nos dados mais recentes, disponíveis no sítio
eletrônico da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

7.2.1.3

Respeitados os limites de renda familiar bruta e de valor de venda ou
investimento, e observado ainda o percentual de participação mínima do
tomador no valor de venda ou investimento, o valor de financiamento será
estabelecido em função de análise de capacidade de pagamento do
proponente ao crédito, efetuada pelos agentes financeiros.

7.2.1.4

Caso o valor de venda seja inferior ao valor do investimento/avaliação, deve
constar cláusula no contrato de financiamento firmado entre o agente financeiro
e o mutuário especificando que o mutuário está isento de pagamento da
diferença entre o valor de venda e o valor de investimento/avaliação da
Unidade Habitacional financiada.

7.2.1.5

O valor de venda, inclusive com o acréscimo das despesas de regularização e
constituição do crédito não pode extrapolar os limites estabelecidos no subitem
7.2.1.1.

7.2.1.5.1

Entende-se como despesas de regularização e constituição do crédito aquelas
imprescindíveis à legalização da unidade objeto de financiamento, como custas
cartorárias, ITBI, CND da obra e Habite-se.

7.2.1.6

A relação dos municípios e das regiões metropolitanas citadas no subitem
7.2.1.1, para fins de enquadramento das operações do FGTS, estão
relacionados em Circular CAIXA, que estão disponíveis ao público interessado,
no endereço: http://www.caixa.gov.br, opção download, item FGTS - Circulares
CAIXA FGTS 2019.

7.2.1.6.1

Os municípios de que tratam o subitem 7.2.1.1 são classificados segundo os
critérios definidos pelo IBGE.

7.3

REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO

7.3.1

Diferencial de Juros de até 2,16% ao ano, incidente sobre o saldo devedor
durante as fases de carência e amortização, cobrado no encargo mensal.

7.3.2

Taxa de Administração de até R$ 25,00 reais por contrato ativo mês, cobrado
no encargo mensal.
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7.3.3

TAXA DE RISCO DE CRÉDITO DO AGENTE FINANCEIRO

7.3.3.1

Fica vedada a cobrança de taxa de risco de crédito do mutuário final, uma vez
que o risco de crédito do mutuário junto ao agente financeiro está contemplado
em sua remuneração na forma prevista no subitem 7.3.

7.4

PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DO MUTUÁRIO

7.4.1

A participação mínima do mutuário observará o percentual de 20% do valor da
venda ou investimento da unidade habitacional, podendo ser reduzido até 10%
nos casos de financiamentos contratados com a utilização do SAC.

7.4.2

Nos casos de requalificação/reabilitação urbana, o valor dos aportes
economicamente mensuráveis realizados por agentes promotores poderá ser
considerado como contrapartida do mutuário.

7.5

JUROS

7.5.1

As taxas de juros serão cobradas conforme quadro abaixo:

7.5.2

Tipo do imóvel

Renda familiar

Taxa de juros (a.a.)

Novo

Até R$ 9.000,00

Até 9,16

A taxa de juros nas operações localizadas na área rural, é cobrada conforme
tabela a seguir:
Tipo do imóvel

Renda familiar

Taxa de juros (a.a.)

Novo

Até R$ 108.000,00

Até 9,16

7.5.3

Na fase de amortização, os juros também são pagos mensalmente e
calculados à taxa nominal prevista nos subitens 7.5.1 a 7.5.2 anteriores.

7.5.4

A taxa de juros de que trata este subitem já está acrescida do diferencial de
juros previsto no subitem 7.3.1 deste Capítulo.

7.5.5

Nas operações de empréstimo enquadradas na forma deste Capítulo, não se
aplica o redutor de 0,5% sobre a taxa de juros.
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1

PROCEDIMENTOS
OPERACIONAIS
PARA
EMPREENDIMENTOS
HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO
ASSOCIATIVA

1.1

INTRODUÇÃO

1.1.1

Nas operações de Crédito no âmbito dos Programas Carta de Crédito
Associativa, contratadas e a contratar entre o Agente Operador e o agente
financeiro, e nas operações de crédito vinculadas ao respectivo contrato de
empréstimo, devem ser observados, no que couber, os aspectos a seguir.

1.1.2

Denominam-se operações de crédito vinculadas ao contrato de empréstimo
entre o Agente Operador e o agente financeiro, os contratos de repasse
firmados entre o Agente Financeiro e o mutuário para execução do
empreendimento proposto, sem a interveniência do Agente Operador.

1.2

ANÁLISE TÉCNICA DE ENGENHARIA

1.2.1

CONCEITOS BÁSICOS:

1.2.1.1

Estudo de Concepção

1.2.1.1.1

É o estudo de arranjos, sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo, dos
diferentes aspectos e partes de um projeto, organizados de modo a formarem
um todo integrado para a escolha da concepção básica, isto é, a melhor
situação sob os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro e
social.

1.2.1.2

Projeto Básico

1.2.1.2.1

É o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar as obras ou serviços, elaborado com base nas
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do
prazo de execução, conforme normas específicas da ABNT.

1.2.1.3

Projeto Executivo

1.2.1.3.1

É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT.

1.3

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO DE
CRÉDITO PELO AGENTE FINANCEIRO AO AGENTE OPERADOR

1.3.1

A proposta de Abertura de Crédito do Agente Financeiro já habilitado para
atuar nos Programas de Aplicação do FGTS, deverá ser apresentada à
Representação Regional do Agente Operador – CAIXA da Unidade da
Federação onde se localiza a sede do agente financeiro, por intermédio de
ofício, contendo, no mínimo, os valores previstos para empréstimo,
discriminados por Programa, modalidade e Unidade da Federação onde serão
aplicados os recursos, bem como a estimativa do valor necessário para
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concessão de desconto nos financiamentos a serem firmados com os
mutuários finais, com possibilidade de contratação no exercício orçamentário.
1.3.1.1

Objetivando facilitar a análise das propostas por parte do Agente Operador, o
Agente Financeiro deve informar a remuneração pretendida no tocante ao
Diferencial de Juros a ser aplicado nos financiamentos a serem contratados
com os mutuários finais.

1.3.2

O Agente Operador analisa a referida proposta e, caso seja aprovada, efetua a
alocação de recursos ao Agente Financeiro, mediante a assinatura de contrato
de abertura de crédito.

1.3.3

O Agente Operador poderá, a qualquer momento, promover verificação dos
procedimentos de análise do Agente Financeiro para aprovação das operações
de crédito, sob os aspectos de risco de crédito, de engenharia e jurídica.

1.3.4

As operações vinculadas ao contrato de empréstimo são agrupadas por
modalidade operacional, e são controladas e acompanhadas pelo Agente
Operador por intermédio de sistema operacional, em contratos específicos.

1.3.4.1

As operações vinculadas ao contrato de empréstimo são os contratos de
repasse firmados entre o Agente Financeiro e o Mutuário Final, sem a
interveniência do Agente Operador.

1.4

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO/PRODUÇÃO DO
EMPREENDIMENTO DA ENTIDADE ORGANIZADORA DO GRUPO
ASSOCIATIVO AO AGENTE FINANCEIRO

1.4.1

A Entidade Organizadora do Grupo Associativo deve apresentar a proposta de
financiamento ao Agente Financeiro nos locais a serem definidos por este.

1.5

ANÁLISE DA
FINANCEIRO

1.5.1

Na análise da proposta de financiamento/produção do empreendimento
apresentada pela Entidade Organizadora do Grupo Associativo, o Agente
Financeiro deve observar, no mínimo, os aspectos a seguir, sem prejuízo de
outros que possam ser verificados pelo Agente Operador:

1.5.2

Verificação de enquadramento da proposta

1.5.2.1

Na análise da proposta o Agente Financeiro deve observar todos os aspectos
de enquadramento da operação constantes dos itens 4 do Capítulos V deste
Manual, especialmente quanto às modalidades previstas.

1.5.3

TERRENO

1.5.3.1

O Agente Financeiro deve observar as características físico-locacionais da área
objeto de intervenção, tais como: acesso, transporte, etc., fazendo, ainda, a
vistoria e a elaboração do Laudo de Avaliação, quando o terreno for incidente
no valor de venda/investimento.

1.5.4

Oportunidade das obras/serviços
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1.5.4.1

Com base nos elementos fornecidos que caracterizam o empreendimento e a
realidade local, o agente financeiro, após a verificação “in loco”, deve
manifestar-se sobre a real necessidade e oportunidade do empreendimento,
bem como o impacto resultante de sua intervenção no meio urbano e/ou no
meio ambiente, assim como o atendimento ao Plano Diretor local.

1.5.5

Aspectos da Análise Técnica do Projeto

1.5.5.1

A análise técnica do projeto deve ser realizada por profissional de
engenharia/arquitetura do Agente Financeiro ou por ele credenciado, devendo
observar, no mínimo, os aspectos a seguir, sem prejuízo da análise que pode
ser feita pelo Agente Operador:
 solução adotada para o empreendimento, quanto à sua funcionalidade e a
compatibilidade entre os custos, prazos de execução, aspectos
arquitetônicos, metodologia e tecnologia construtiva, especificações,
cronogramas e os quantitativos das obras e serviços, materiais e
equipamentos previstos, além das soluções adotadas para a infra-estrutura e
a integração aos sistemas existentes;
 o planejamento da execução do empreendimento;
 os custos unitários dos serviços, materiais e equipamentos devem ser
analisados com base no sistema SINAPI, com base em valores de mercado
ou outras referências técnicas disponíveis;
 inexistência de indefinições ou condicionantes que possam vir a alterar os
objetivos, custos, prazos ou forma de execução do empreendimento ou
atrasar o início da execução das obras, pela sua imponderabilidade;
 quanto ao cronograma físico-financeiro:
 a compatibilidade da programação de execução das obras e da aquisição
de materiais e equipamentos com os itens definidos e adequadamente
detalhados,
possibilitando
um
acompanhamento
seguro
do
empreendimento;
 a adequação do prazo entre a contratação e o primeiro desembolso com
as providências que devem ser tomadas pelo Agente Promotor nesse
período licitação, (se for o caso), contratação das obras/serviços,
fornecimento de materiais/equipamentos, etc.);
 opinar conclusivamente sobre a viabilidade ou não do empreendimento,
considerando os parâmetros aqui definidos, bem como outros julgados
pertinentes;
 apontar, quando for o caso, os documentos necessários à apresentação
posterior, desde que tais elementos não possam descaracterizar a análise
efetivada;
 a manifestação da Engenharia do Agente Financeiro deve estar consignada
no parecer elaborado pelo Agente Financeiro, anexado ao processo.

1.5.6

Análise econômico-financeiro da proposta

1.5.6.1

A análise econômico-financeira da proposta é realizada pelo agente financeiro,
mediante os parâmetros técnicos e operacionais definidos por este.
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1.5.6.2

Essa análise deve aferir a real situação econômico-financeira do tomador dos
recursos para assumir o financiamento pretendido, de forma a assegurar o
retorno dos recursos financiados, bem como a viabilidade econômica do
projeto.

1.5.6.3

O Agente Financeiro deve avaliar o grau risco que envolve a operação de
crédito, referente ao empreendimento e ao mutuário.

1.5.6.4

A manifestação do Agente Financeiro com relação à referida análise
econômico-financeira deve estar consignada no parecer elaborado pelo Agente
Financeiro e anexado ao processo do financiamento.

1.5.7

Análise de Risco dos Proponentes

1.5.7.1

O Agente Financeiro deve avaliar o risco de crédito do mutuário pessoa física,
decorrente das responsabilidades que este venha a assumir com a operação
de crédito.

1.5.7.2

A manifestação do Agente Financeiro com relação à referida análise
econômico-financeira deve estar consignada no parecer elaborado pelo Agente
Financeiro e anexado ao processo do financiamento.

1.5.8

ANÁLISE JURÍDICA

1.5.8.1

A análise jurídica da operação deve ser realizada pelo Agente Financeiro que,
com base na documentação apresentada pelo agente promotor/mutuário,
abordará os seguintes aspectos:
 quanto à documentação do proponente, se for o caso;
 quanto à documentação da área/terreno;
 quanto à documentação dos mutuários finais, quando for o caso.

1.5.8.2

Na análise da documentação do terreno onde é edificado o empreendimento, a
área jurídica do Agente Financeiro deve verificar, também, se seu
desmembramento está devidamente registrado no Cartório de Registro de
Imóveis, observando o seguinte:
 se o terreno estiver apenas loteado, a documentação referente ao
loteamento;
 se o terreno já estiver incorporado, a documentação referente ao memorial
de incorporação;
 se o condomínio já estiver constituído, a documentação referente a
instituição do condomínio.

1.5.8.3

A manifestação do Agente Financeiro deve estar consignada em parecer
elaborado pelo Agente Financeiro e anexado ao processo.

1.5.9

COMERCIALIZAÇÃO

1.5.9.1

Em sendo favorável à operação de crédito, o Agente Financeiro autoriza o
agente promotor a iniciar a comercialização do empreendimento.

1.5.9.2

A referida comercialização pode ser efetuada de forma modular desde que o
empreendimento tenha perfeitas condições de moradia, inclusive quanto aos
aspectos legais.
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1.5.9.3

O Agente Financeiro deve definir para a Entidade Organizadora do Grupo
Associativo a documentação necessária para habilitação do Mutuário Final ao
financiamento do empreendimento.

1.5.10

CONTRATAÇÃO

1.5.10.1

Estando em condições de serem formalizados os contratos de financiamentos com
os mutuários finais, o Agente Financeiro envia o Parecer e os demais elementos
técnicos que embasaram a aprovação do empreendimento ao Agente Operador,
solicitando os recursos referentes às unidades efetivamente comercializadas, bem
como solicitação de autorização para contratá-las com os mutuários finais,
acompanhada de declaração assinada pelos representantes do agente financeiro
informando que a proposta foi analisada de acordo com os padrões de análises
definidos pelas áreas de risco de crédito e de engenharia da CAIXA, observando
os seguintes aspectos, do empreendimento a ser financiado:
a) viabilidade técnica de engenharia, jurídica e, quando for o caso, social;
b) viabilidade econômica do projeto, se for o caso;
c) viabilidade das garantias oferecidas para a operação;
d) atendimento às demais exigências do programa ao qual o empreendimento
esteja vinculado.

1.5.10.1.1

Fica dispensada a apresentação da Declaração de que trata este subitem caso
a área técnica do Agente Financeiro esteja certificada pelo Agente Operador.

1.5.10.2

De posse da documentação de que trata o subitem 1.5.10.1 anterior, o Agente
Operador efetiva o registro da Operação de financiamento e repasse no seu
Sistema Operacional, com o valor do empréstimo proporcional à quantidade de
unidades efetivamente comercializadas pelo agente financeiro, e estando de
acordo autoriza o Agente Financeiro a realizar a contratação dessas unidades
com os mutuários finais.

1.5.10.3

Fica a critério do Agente Financeiro a definição de exigência de comprovação
de demanda mínima para contratação do empreendimento/módulo.

1.5.10.3.1

Havendo exigência de demanda mínima, sua comprovação pode ocorrer com
as unidades contratadas com recursos do FGTS ou com recursos próprios
aportados pelo Grupo Associativo.

1.5.10.3.2

Previamente à contratação do empreendimento, o Agente Financeiro deve
observar se na área de abrangência do mesmo não existem outros
empreendimentos financiados com recursos do FGTS ou com recursos de
outras fontes, considerado problema.

1.5.10.3.2.1

Em caso afirmativo, o Agente Financeiro deve indeferir a proposta para
produção do empreendimento na referida área ou solicitar a sua implantação
em outra área com viabilidade de aceitação.

1.5.10.4

No contrato de financiamento entre o Agente Financeiro e o mutuário deve
constar Cláusula estabelecendo a concordância das partes com a vinculação
daquele contrato ao que foi firmado entre o Agente Operador e o agente
financeiro, para alocação dos recursos destinados à execução do
empreendimento.
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1.6

DESEMBOLSOS DE RECURSOS DO AGENTE OPERADOR AO AGENTE
FINANCEIRO

1.6.1

O desembolso das operações de crédito é efetuado mensalmente pela CETRE
ao agente financeiro, na conta do Agente Financeiro por intermédio de depósito
ou transferência via SITRF, respeitado o valor mensal previsto no cronograma
de físico-financeiro do empreendimento, mediante o atendimento dos requisitos
constantes nos subitens 1.6.1.1 a 1.6.1.2 a seguir.

1.6.1.1

Desembolso da Primeira Parcela do empreendimento
a) ofício do Agente Financeiro solicitando o desembolso, contendo
manifestação expressa para adiantamento de 10% na forma dos subitens
6.1.3 do Capítulo V deste Manual, se for o caso, acompanhado dos
seguintes documentos:
a.1) FPD, conforme Modelo IX;
a.2) RAE, elaborado pela área de engenharia do agente financeiro;
a.3) Laudo de Avaliação, elaborado pela área de engenharia do agente
financeiro, quando necessário;
b) apresentação de relação e resumo dos financiamentos contratados com os
mutuários finais, conforme Modelos I e II deste Capítulo ou arquivo eletrônico
que contenha, no mínimo, as informações previstas nos modelos;
c) existência de conta bancária vinculada ao empreendimento em nome do
agente financeiro ou sistemática de controle que comprove a individualização
do fluxo financeiro por empreendimento;
d) regularidade do agente financeiro, da Entidade Organizadora do Grupo
Associativo e das empresas executoras das obras ou prestadores de serviço
vinculadas ao empreendimento, junto ao FGTS;
e) cumprimento das demais exigências contratuais e das cláusulas especiais
contidas no contrato, especificamente das que condicionem o desembolso às
entidades intervenientes do contrato;
f) existência de placa/adesivo de obra, conforme modelo definido pela Caixa
Econômica Federal onde conste a marca do FGTS, disponível no endereço
eletrônico:www.caixa.gov.br, área de download, item GESTÃO – Manual
Visual de Placas e Adesivos de Obras, a ser afixada em local visível,
preferencialmente na entrada do local onde estiver sendo executado o
empreendimento.

1.6.1.2

Desembolso das demais parcelas do empreendimento
a) ofício do Agente Financeiro solicitando o desembolso, contendo
manifestação expressa para adiantamento de 10% na forma dos subitens
6.1.3 do Capítulo V deste Manual, se for o caso, acompanhado dos
seguintes documentos:
a.1) FPD, conforme Modelo IX;
a.2) RAE, elaborado pela área de engenharia do agente financeiro;
a.3) Laudo de Avaliação, elaborado pela área de engenharia do agente
financeiro, quando necessário;
b) apresentação de relação e resumo dos financiamentos contratados com os
mutuários finais, conforme Modelos I e II deste Capítulo ou arquivo eletrônico
que contenha, no mínimo, as informações previstas nos modelos;
c) existência de conta bancária vinculada ao empreendimento em nome do
agente financeiro ou sistemática de controle que comprove a individualização
do fluxo financeiro por empreendimento;
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d) regularidade do agente financeiro, da Entidade Organizadora do Grupo
Associativo e das empresas executoras da obras ou prestadores de serviço
vinculadas ao empreendimento, junto ao FGTS;
e) cumprimento das demais exigências contratuais e das cláusulas especiais
contidas no contrato, especificamente das que condicionem o desembolso às
entidades intervenientes do contrato;
f) existência de placa/adesivo de obra, conforme modelo definido pela Caixa
Econômica Federal onde conste a marca do FGTS, disponível no endereço
eletrônico: www.caixa.gov.br, área de download, item GESTÃO – Manual
Visual de Placas e Adesivos de Obras, a ser afixada em local visível,
preferencialmente na entrada do local onde estiver sendo executado o
empreendimento.

1.6.1.3

Caso o Agente Operador verifique, a qualquer momento, a ausência da referida
placa/adesivo na obra, os desembolsos poderão ser suspensos até a sua
regularização.

1.6.1.4

Os recursos são creditados, pela CETRE, na conta do agente financeiro,
respeitando-se o valor previsto no cronograma de desembolso para o
empreendimento.

1.6.1.5

O desembolso da última parcela do cronograma físico-financeiro das obras e
serviços está condicionado à apresentação pelo agente financeiro, ao Agente
Operador, do relatório de acompanhamento final, baseado em visita técnica,
comprovando à efetiva conclusão do empreendimento.

1.6.1.6

O desembolso dos recursos referentes aos descontos será realizado de acordo
com a rotina operacional contida no Capítulo VIII deste Manual.

1.6.2

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
MUTUÁRIO/AGENTE PROMOTOR

1.6.2.1

A liberação dos recursos do Agente Financeiro ao mutuário/agente promotor
deve obedecer, no mínimo, os aspectos a seguir.

1.6.2.2

O agente promotor deve apresentar ao agente financeiro, com antecedência
mínima a ser determinada em comum acordo, os seguintes elementos relativos
ao empreendimento:

DO

AGENTE

FINANCEIRO

AO

I - LIBERAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA
a) pedido de Desembolso do agente promotor ao agente financeiro, conforme
modelo VII;
b) cópias dos CTEF formalizados com empreiteiros, fornecedores, prestadores
de serviços, acompanhados dos respectivos cronogramas físico-financeiros,
planilhas orçamentárias e ordens de serviço e/ou fornecimento, quando
alterados em relação aos inicialmente enviados, se for o caso;
c) BM, conforme modelo VIII;
d) projeto executivo, conforme o porte do empreendimento, a critério do agente
financeiro;
e) existência de conta bancária vinculada ao empreendimento em nome do
mutuário/agente promotor ou sistemática de controle que comprove a
individualização do fluxo financeiro por empreendimento;
SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
Vigência: 30/01/2019

Manual de Fomento
Pessoa Física
Capítulo XI
Fl.163

f) existência de placa/adesivo de obra, conforme modelo definido pela Caixa
Econômica Federal onde conste a marca do FGTS, disponível no endereço
eletrônico: www.caixa.gov.br, área de download, item GESTÃO – Manual
Visual de Placas e Adesivos de Obras, a ser afixada em local visível,
preferencialmente na entrada do local onde estiver sendo executado o
empreendimento.

II - LIBERAÇÃO DAS DEMAIS PARCELAS
a) pedido de Desembolso do proponente ao agente financeiro, conforme
modelo VII;
b) BM, conforme modelo VIII;
c) existência de conta bancária vinculada ao empreendimento em nome do
mutuário/agente promotor ou sistemática de controle que comprove a
individualização do fluxo financeiro por empreendimento;
d) existência de placa/adesivo de obra, conforme modelo definido pela Caixa
Econômica Federal onde conste a marca do FGTS, disponível no endereço
eletrônico: www.caixa.gov.br, área de download, item GESTÃO – Manual
Visual de Placas e Adesivos de Obras, a ser afixada em local visível,
preferencialmente na entrada do local onde estiver sendo executado o
empreendimento.
1.6.2.2.2

As medições apresentadas pelo agente promotor gerenciado devem se referir
às etapas de obras/serviços, efetivamente executados no período de referência
do BM, modelo VIII.

1.6.2.3

Para as liberações previstas em contratos, referentes à aquisição de
equipamentos em que seja exigido por parte do fabricante adiantamento de
parte do valor no momento da encomenda, o agente promotor deve solicitar
autorização prévia ao agente financeiro, informando todas as condições que
envolvam a referida transação.

1.6.2.4

A última parcela de liberação referente as obras e serviços está condicionada à
efetiva conclusão do empreendimento, devendo, nesta oportunidade, o
mutuário/agente promotor gerenciador encaminhar ao Agente Financeiro o
relatório de acompanhamento final de engenharia, baseado em visita técnica,
podendo o Agente Financeiro solicitar outros documentos que julgue
necessário.

1.6.2.5

Na hipótese de bloqueio da última parcela do cronograma físico-financeiro, o
prazo pode ser negociado entre o Agente Financeiro e o agente promotor
gerenciador, observando o prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, desde que
seja comprovada a conclusão da obra e assegurado o alcance do objetivo do
Contrato.

1.6.2.5.1

Os recursos não liberados nesse prazo devem ser utilizados para amortização
extraordinária no saldo devedor do contrato de empréstimo/repasse, com
simultânea recomposição do cronograma de desembolso.

1.6.2.6

Se o agente promotor gerenciador efetuar pagamentos com recursos próprios
antes do desembolso previsto para o período, estes devem ser depositados
previamente na conta individualizada vinculada ao contrato e, após o
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desembolso correspondente, efetivar o ressarcimento, mediante débito nessa
conta.
1.6.2.7

Os recursos creditados pelos agentes financeiros nas contas individualizadas
por contrato são destinados exclusivamente aos beneficiários de direito.

1.6.2.8

Não são aceitos, para fins de liberação, ajustes monetários, multas ou reajustes
de faturas decorrentes de atraso de pagamento por parte do proponente.

1.6.2.9

Em hipótese alguma são aceitas, para fins de liberação com recursos do
FGTS, faturas referentes a reajustes/realinhamento de preços das
obras/serviços e materiais/equipamentos já contratadas com os mutuários
finais.

1.6.2.10

A critério do agente financeiro, o agente promotor gerenciador pode apresentar
as informações referentes as medições das obras financiadas, em modelo
próprio, desde que contenha os elementos mínimos necessários ao
acompanhamento físico-financeiro do empreendimento pelo agente financeiro, e
as informações contidas nos documentos requisitados pelo Agente Operador
por intermédio do subitens 1.6.1.1 e 1.6.1.2 deste Capítulo.

1.6.2.11

No caso de operações coletivas, havendo liberação para depósito em conta
poupança a remuneração auferida por essas contas deve ser devolvida ao
FGTS.

1.7

ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

1.7.1

O acompanhamento da execução do empreendimento pelo agente financeiro,
deve compreender, no mínimo, os seguintes aspectos:

1.7.1.1

Atendimento às condições estabelecidas no subitem 1.6 deste capítulo;

1.7.1.2

A documentação de solicitação de desembolso deve estar disponível para a
Equipe Técnica do agente financeiro, em prazo a ser por este fixado, compatível
com as providências necessárias para exame do pedido e acompanhamento da
obra.

1.7.1.3

O agente financeiro, de posse da documentação encaminhada, com vistas a
respaldar as liberações, efetua visita técnica às obras, para verificação da
compatibilidade das informações prestadas pelo proponente, emitindo o
relatório técnico de acompanhamento, abordando aspectos relativos à evolução
físico-financeira, cumprimento do objetivo contratual, desempenho do
proponente e demais aspectos julgados oportunos.

1.7.1.4

Devem ser verificadas e registradas no RAE as indefinições ou condicionantes
que possam vir a alterar os objetivos, metas, custos, prazos ou a forma de
execução do empreendimento, ou atrasar a conclusão da execução das obras.

1.7.1.5

Devem ser verificados, também, os procedimentos quanto ao equacionamento
de obras e serviços não passíveis de enquadramento e/ou não contemplados
na solicitação de financiamento, porém, imprescindíveis à implantação do
empreendimento.
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1.7.1.6

Qualquer alteração de especificações/projetos, bem como do prazo da
execução das obras, por parte do proponente devem ter, obrigatoriamente,
prévia anuência do agente financeiro, com apresentação de justificativas para
tais alterações, indicando custos, dimensões, quantidades e especificações dos
novos materiais, devendo o Agente Financeiro manifestar-se conclusivamente
sobre o assunto.

1.7.1.7

Não obstante os cuidados recomendados nas fases de análise da operação e
de acompanhamento de sua execução, o Agente Financeiro deve adotar
medidas no sentido de se procurar antecipar a solução de questões que
possam vir a causar atrasos, insuficiência de recursos ou necessidade de
alteração de projetos, impondo, assim, a necessidade do Agente Financeiro
acusar tempestivamente tais situações, no sentido de equacionar o problema,
visando ao alcance pleno dos objetivos contratuais.

1.7.1.7.1

A solução proposta deve ser fundamentada pelo proponente, identificando,
ainda, os motivos que causaram os desvios ocorridos, para análise técnica do
pleito, pelo agente financeiro.

1.7.1.8

Não devem ser mensurados serviços e/ou obras executados fora dos padrões
contratados ou com erros de execução que possam gerar problemas futuros, ou
seja, vícios de construção, cabendo ao Agente Financeiro equacionar tais
pendências junto ao proponente.

1.7.1.9

Como forma de possibilitar o perfeito acompanhamento do objetivo contratual, o
proponente deve manter no canteiro de obras, os seguintes documentos:
a) projetos;
b) orçamentos;
c) especificações;
d) cronogramas físico-financeiros;
e) ART de fiscalização e execução das obras/serviços;
f) CREA da região;
g) licença para realização das obras ou serviços emitida pelos órgãos
competentes.

1.8

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

1.8.1

São alterações passíveis de serem promovidas nos contratos firmados entre o
Agente Operador e o Agente Financeiro ou nos contratos firmados entre o
Agente Financeiro e o mutuário final, mediante a ocorrência de fatos novos que
tornem inexequível a manutenção dos termos originalmente pactuados.

1.8.2

ALTERAÇÃO DO CONTRATO AGENTE FINANCEIRO x MUTUÁRIO FINAL

1.8.2.1

ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1.8.2.1.1

A atualização do cronograma de desembolso pode ser autorizada caso a
execução do empreendimento não ocorra no prazo estabelecido
contratualmente.
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1.8.2.1.2

A atualização do cronograma de desembolso consiste na redistribuição dos
valores mensais previstos e a desembolsar, admitindo-se a sua alteração,
desde que mantido:
a)
b)
c)
d)
e)

o prazo de carência vigente;
o valor total das participações de cada entidade no financiamento;
o mesmo prazo de desembolso;
as demais condições contratuais; e
que o último desembolso não seja antecipado por mais de 06 meses.

1.8.2.1.3

A proposta, após aprovação no âmbito do agente financeiro, não precisa ser
submetida à apreciação do Agente Operador.

1.8.2.1.3.1

Para tanto, o agente financeiro deve enviar mensagem eletrônica à CETRE de
vinculação do empreendimento comunicando-a da alteração promovida no
cronograma financeiro do empreendimento e solicitando replicação de tal
atualização no cronograma de desembolso do contrato do Agente Operador.

1.9

ALTERAÇÃO DO PRAZO DE DESEMBOLSO

1.9.1

A alteração do prazo de desembolso consiste na prorrogação ou diminuição do
prazo compreendido entre o primeiro desembolso e o mês previsto para último
desembolso constante no cronograma físico-financeiro do empreendimento.

1.9.1.1

Sempre que o prazo de desembolso/execução de obras/serviços original do
empreendimento acrescido da dilatação aprovada não ultrapassar a 36 meses,
a solicitação não precisa ser submetida à apreciação do Agente Operador.

1.9.1.2

Neste caso, o Agente Financeiro envia Ofício ao Agente operador no qual
comunica a alteração promovida no cronograma físico-financeiro do
empreendimento, e solicita replicação de tal alteração no cronograma de
desembolso do contrato do Agente Operador.

1.9.1.3

Sempre que o prazo de desembolso/execução de obras/serviços original do
empreendimento acrescido da dilatação proposta ultrapassar a 36 meses, a
solicitação precisa ser submetida à apreciação do Agente Operador,
acompanhada das justificativas para o pleito e do novo cronograma com as
parcelas já desembolsadas e a desembolsar.

1.9.1.3.1

Esta rotina operacional deve ser aplicada também no caso de contratação de
operações com recursos mistos (FGTS e SBPE).

1.9.1.4

Nesse caso se a proposta se mostrar viável, de forma a compatibilizar as
condições de desembolso entre o contrato do Agente Financeiro X mutuário e o
contrato do Agente Financeiro X Agente Operador, a CETRE promove sua
aprovação.

1.9.1.5

A proposta de alteração que não ultrapassar 36 meses, sua formalização é feita
mediante comunicação do Agente Financeiro à Entidade Organizadora ao
Grupo Associativo.
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1.9.1.6

A alteração que ultrapassar 36 meses, sua a formalização é feita mediante
comunicação do Agente Financeiro à Entidade Organizadora ao Grupo
Associativo, após autorização do Agente Operador.

1.10

ALTERAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA

1.10.1

A alteração do prazo de carência pode ser concedida caso a conclusão do
empreendimento não ocorra no prazo estabelecido contratualmente.

1.10.2

A solicitação de prorrogação do prazo de carência é proposta pelo mutuário ou
pelo agente promotor ao agente financeiro, que após análise e aprovação no
âmbito de sua competência, submete à CETRE, acompanhada, no mínimo, da
seguinte documentação:
a) justificativa, conforme descrita no subitem 1.10.2.1;
b) novo cronograma de desembolso, incluindo as parcelas já desembolsadas e
a desembolsar;
c) manifestação expressa do agente financeiro concordando com a redução do
prazo de amortização na mesma proporção pretendida, se for o caso;
d) parecer técnico da área de engenharia do agente financeiro atestando a
necessidade de ampliação do prazo de conclusão do empreendimento.

1.10.2.1

A justificativa, conforme subitem 3 Capítulo XII constante deste Capítulo, deve
conter as causas do não cumprimento do cronograma em vigor, informando as
eventuais pendências que motivou a respectiva solicitação de alteração
contratual.

1.10.3

A prorrogação do prazo de carência é limitada à metade do prazo original de
carência do contrato de execução do empreendimento ou do lote de unidades
habitacionais.

1.10.4

Caso a proposta seja viável, de forma a compatibilizar as condições de
desembolso e carência entre o contrato do Agente Financeiro X mutuário e o
contrato do Agente Financeiro X Agente Operador, a CETRE de vinculação do
empreendimento promove sua aprovação.

1.10.4.1

Sempre que a alteração do prazo de carência original do empreendimento ou
do lote de unidades acrescido da dilatação aprovada não ultrapassar a 36
meses, a solicitação não precisa ser submetida à apreciação do Agente
Operador.

1.10.4.2

Neste caso, o Agente Financeiro envia mensagem eletrônica à CETRE, na qual
comunica a alteração promovida no prazo de carência do contrato de
financiamento/empreendimento/lote de unidades habitacionais e solicita
replicação de tal alteração no contrato do Agente Operador.

1.10.5

Fica vedada a prorrogação do prazo de carência para contratos em situação de
retorno parcial por mais de 03 meses.

1.10.6

No caso de operações vinculadas a empreendimento/lote de unidades
habitacionais cuja alteração não ultrapassa a 36 meses, a formalização da
alteração é feita mediante comunicação do Agente Financeiro à Entidade
Organizadora ao Grupo Associativo/Tomador.
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1.10.7

No caso de operações vinculadas ao Programa Carta de Crédito Associativa,
cujo mutuário é pessoa física e alteração que ultrapassa a 36 meses, a
formalização da alteração é feita mediante comunicação do Agente Financeiro
à Entidade Organizadora ao Grupo Associativo, após autorização do Agente
Operador.

1.10.8

Havendo substituição da Construtora originalmente contratada para o
empreendimento, em função de retomada de obra por intermédio de
Seguradora, a formalização da alteração contratual deverá ser comprovada
mediante apresentação de cópia do contrato de execução firmado com a nova
construtora pelo prazo remanescente.

1.10.8.1

Nesse caso, após receber cópia do contrato firmado com a nova construtora, o
Agente Operador registra a referida alteração no seu Sistema Operacional,
descrevendo no histórico que o novo prazo de execução do empreendimento
se refere ao prazo anteriormente pactuado acrescido do prazo remanescente
firmado com a nova construtora.

1.11

DISPOSIÇÕES GERAIS

1.11.1

Os agentes financeiros devem apresentar ao Agente Operador, mensalmente,
até o 5º dia útil do mês subsequente, as informações relativas às propostas
selecionadas e contratadas por Programa e por modalidade operacional, na
forma abaixo discriminadas e distribuídas por Unidade da Federação:
a)
b)
c)
d)
e)

quantidade de municípios atendidos;
quantidade de operações contratadas;
ano de orçamento;
valor de investimento;
valor de financiamento separados por faixas de renda até os valores dos
descontos de que trata o Capítulo VIII deste Manual e superior as faixas de
renda constantes do referido subitem.

2

PROCEDIMENTOS OPERCIONAIS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
VINCULADAS AOS PROGRAMAS CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL, PRÓCOTISTA E FIMAC

2.1

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO DE
CRÉDITO PELO AGENTE FINANCEIRO AO AGENTE OPERADOR

2.1.1

A proposta de Abertura de Crédito do Agente Financeiro já habilitado para
atuar nos Programas de Aplicação do FGTS, deverá ser apresentada à
Representação Regional do Agente Operador – CAIXA da Unidade da
Federação onde se localiza a sede do agente financeiro, por intermédio de
ofício, contendo, no mínimo, os valores previstos para empréstimo,
discriminados por Programa, modalidade e Unidade da Federação onde serão
aplicados os recursos, com possibilidade de contratação no período de até 12
meses contados da data da solicitação.
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2.1.1.1

Quando da apresentação da proposta, o agente financeiro deve informar a
estimativa de valor necessário para concessão de desconto nos financiamentos
a serem firmados com os mutuários finais.

2.1.2

O Agente Operador analisa a referida proposta e, caso seja aprovada, efetua a
alocação de recursos ao agente financeiro, mediante a assinatura de contrato
de abertura de crédito.

2.1.3

O Agente Operador poderá, a qualquer momento, promover verificação dos
procedimentos de análise do agente financeiro para aprovação das operações
de crédito, sob os aspectos de risco de crédito, de engenharia e jurídica.

2.1.4

As operações vinculadas ao contrato de empréstimo são agrupadas por
modalidade operacional, e são controladas e acompanhadas pelo Agente
Operador por intermédio de sistema operacional, em contratos específicos.

2.1.4.1

As operações vinculadas ao contrato de empréstimo são os contratos de
repasse firmados entre o agente financeiro e o mutuário final para
aquisição/construção/reforma ou ampliação das unidades habitacionais
financiadas, sem a interveniência do Agente Operador.

2.2

DESEMBOLSO DE RECURSOS DO AGENTE OPERADOR AO AGENTE
FINANCEIRO

2.2.1

O desembolso das operações de crédito contratadas com prazo de carência é
efetuado pelo Agente Operador aos agentes financeiros, por intermédio da
CETRE, conforme periodicidade pré-definida entre ambos, obedecendo-se os
seguintes critérios:

2.2.1.1

O desembolso é efetuado por intermédio de depósito em conta vinculada ao
contrato de empréstimo ou transferência via SITRF, conforme os lotes de
créditos/financiamentos apresentados, de acordo com o item 1 do Capítulo XII,
acrescido do e-mail ou endereço de correspondência do mutuário, e com o item
2 do Capítulo XII, ou arquivo eletrônico que contenha, no mínimo, as
informações previstas nos modelos;

2.2.1.2

Nos sistemas de controle, cada desembolso mensal é efetuado no respectivo
contrato de empréstimo/abertura de crédito, que deve ter os dados de carência
e retorno próprios, os quais devem ser ajustados ao perfil dos financiamentos
informados pelo Agente Financeiro.

2.2.1.3

Os desembolsos são realizados pelo Agente Operador mediante o atendimento
pelo Agente Financeiro dos seguintes requisitos:

2.2.1.3.1

Na modalidade aquisição de unidade habitacional ou lote urbanizado:
a) apresentação de planilhas de financiamentos conforme os modelos do item
1 do Capítulo XII e item 2 do Capítulo XII ou arquivo eletrônico que
contenha, no mínimo, as informações previstas nos modelos;
a.1) O agente financeiro deve apresentar as Certidões de Registro com a
caução das garantias, no prazo de até 60 dias, contados da data do
desembolso realizado pelo Agente Operador;
a.2) O não cumprimento pelo agente financeiro do disposto na alínea “a.1”
anterior ensejará retenção do valor correspondente no próximo
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desembolso ou, no caso de desembolso da última parcela, o valor não
comprovado deve ser devolvido ao Agente Operador devidamente
atualizado;
b) regularidade do Agente Financeiro quanto ao CRF junto ao FGTS,
observado o disposto no subitem 6.12.2 do Capítulo III.
2.2.1.3.2

Nas modalidades construção, conclusão, ampliação, reforma e/ou melhoria de
unidade habitacional:
a) apresentação das garantias devidamente formalizadas juntamente com os
modelos dos itens 1 e 2 do Capítulo XII, devidamente preenchidos ou
arquivo eletrônico que contenha, no mínimo, as informações previstas nos
modelos;
b) apresentação do cronograma consolidado dos financiamentos relacionados
com os modelos dos itens 1 e 2 do Capítulo XII;
c) apresentação do cronograma consolidado ajustado ao prazo médio
ponderado dos prazos de obra dos financiamentos constantes com os
modelos dos itens 1 e 2 do Capítulo XII;
c.1) as parcelas que excederem ao prazo de obra, calculado pela média
ponderada, serão adicionadas à última parcela do cronograma ajustado,
conforme o exemplo a seguir indicado:
Cronograma consolidado apresentado pelo Agente Financeiro
1ª parcela
2ª parcela
3ª parcela
4ª parcela
100,00
100,00
100,00
100,00
Prazo de obra calculado pela média ponderada: 4 meses
Cronograma ajustado a ser cadastrado no sistema
1ª parcela
2ª parcela
3ª parcela
100,00
100,00
100,00

5ª parcela
50,00

4ª parcela
150,00

d) regularidade do agente financeiro junto ao FGTS, observado o disposto no
subitem 6.12.2 do Capítulo III.
2.2.1.3.3

FIMAC - Na modalidade aquisição de material para construção, ampliação,
conclusão, reforma e/ou melhoria de unidade habitacional, instalação de
hidrômetros de medição individual e implantação de sistemas de aquecimento
solar, em unidade residencial:
a) apresentação das garantias devidamente formalizadas juntamente com os
modelos dos itens 1 e 2 do Capítulo XII, devidamente preenchidos ou arquivo
eletrônico que contenha, no mínimo, as informações previstas nos modelos;
b) apresentação do cronograma consolidado dos financiamentos relacionados
nos modelos dos itens 1 e 2 do Capítulo XII;
c) apresentação do cronograma consolidado ajustado ao prazo médio
ponderado dos prazos de obra/serviços, se for o caso, dos financiamentos
constantes nos modelos dos itens 1 e 2 do Capítulo XII.

2.2.1.3.4

O Agente Operador, pode, a qualquer momento, efetuar verificação "in loco"
das informações relacionadas no nos modelos dos itens 1 do Capítulo XII, em
especial quanto ao valor da garantia.
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2.2.1.3.5

No caso de a garantia oferecida pelo agente financeiro não ser representada
por caução de hipoteca ou alienação fiduciária dos imóveis financiados, fica
dispensada a constituição da caução das garantias.

2.2.1.4

Existência de placa/adesivo de obra, conforme modelo definido pela Caixa
Econômica Federal onde conste a marca do FGTS, disponível no endereço
eletrônico: www.caixa.gov.br, área de download, item GESTÃO – Manual Visual
de Placas e Adesivos de Obras, a ser afixada em local visível,
preferencialmente na entrada do local onde estiver sendo executado o
empreendimento.

2.2.1.4.1

Caso o Agente Operador verifique, a qualquer momento, a ausência da referida
placa/adesivo na obra, os desembolsos poderão ser suspensos até a sua
regularização.

2.2.1.5

Para desembolso das parcelas, o agente financeiro deve apresentar ao Agente
Operador declaração de execução das obras e/ou serviços da etapa
correspondente, dos financiamentos que compõem a operação, conforme item
5 do Capítulo XII.

2.2.1.5.1

Considerando o andamento da obra e o cronograma, devem ser informados os
valores proporcionais referentes às parcelas e ao desconto por mutuário, assim
como o valor de ITBI e despesas de legalização sob a rubrica Valor de ITBI +
despesas de legalização, caso sejam financiados com os recursos do FGTS.

2.2.1.5.1.1

O desembolso da última parcela da operação é efetuado pelo Agente
Operador, permanecendo bloqueado o saldo a liberar, registrado conforme item
2 do Capítulo XII.

2.2.1.5.1.2

O prazo de bloqueio da última parcela mencionada no subitem anterior pode
ser negociado entre o Agente Financeiro e o mutuário, observando o prazo
máximo de até 60 dias, desde que seja comprovada a conclusão da obra e
assegurado o cumprimento do objetivo do contrato.

2.2.1.5.1.3

Os recursos não liberados nesse prazo devem ser utilizados para amortização
extraordinária no saldo devedor do contrato de empréstimo/repasse, com
simultânea recomposição do cronograma de desembolso.

2.2.1.5.1.4

O referido saldo a liberar deve ser desbloqueado, mensalmente, conforme
solicitação do Agente Financeiro.

2.2.1.5.1.5

O saldo final é desbloqueado ao Agente Financeiro, após a visita técnica da
Engenharia da CAIXA, atestando a conclusão das unidades.

2.2.2

O desembolso das Operações de crédito contratadas sem prazo de carência é
efetuado pelo Agente Operador aos agentes financeiros, por intermédio da
CETRE, conforme periodicidade pré-definida entre ambos, obedecendo-se os
seguintes critérios:

2.2.2.1

O desembolso em parcela única em conta individualizada vinculada ao
Contrato de Empréstimo.

2.2.2.1.1

Esse desembolso é realizado no ato da apresentação dos
créditos/financiamentos contratados pelo Agente Financeiro, de acordo com os

SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
Vigência: 30/01/2019

Manual de Fomento
Pessoa Física
Capítulo XI
Fl.172

modelos dos itens 1 e 2 do Capítulo XII, bem como do comprovante de
formalização das garantias oferecidas ao Agente Operador, respeitando-se o
valor previsto no cronograma de desembolso consolidado dos respectivos
créditos/financiamentos.
2.2.2.1.2

O agente financeiro deve evitar a concentração de apresentação de pedidos de
desembolso em uma única data.

2.2.2.1.3

Os referidos desembolsos são realizados no sistema operacional do Agente
Operador, na data de apresentação dos créditos/financiamentos contratados
pelo Agente Financeiro.

2.2.3

O desembolso dos recursos referentes ao desconto, no âmbito dos Programas
Carta de Crédito Individual e Associativa, concedido na forma dos subitens 2.1 e
2.2 do Capítulo VIII, e é realizado mensalmente pelas Representações Regionais
do Agente Operador ou pela sua Matriz, conforme o caso, mediante a
apresentação pelo Agente Financeiro ao Agente Operador dos itens 1, 2 e 6 do
Capítulo XII.

2.2.3.1

PARA OS IMÓVEIS ENQUADRADOS NO PROGRAMA MINHA CASA,
MINHA VIDA

2.2.3.1.1

O desembolso dos recursos referentes à parcela de desconto com recursos do
OGU, é realizado mensalmente pelas Representações Regionais do Agente
Operador ou pela sua Matriz, conforme o caso, juntamente com o desembolso dos
recursos referente ao desconto do FGTS, conforme definido no caput do subitem
2.2.3.

2.2.4

ANTECIPAÇÃO DE DESEMBOLSO

2.2.4.1

No caso de antecipação de desembolso deve ser observado o disposto no subitem
6.1.9 do Capítulo IV deste Manual.

2.3

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DO AGENTE FINANCEIRO AO MUTUÁRIO

2.3.1

A liberação dos recursos do Agente Financeiro ao mutuário deve obedecer, no
mínimo, os aspectos a seguir:

2.3.1.1

Até 02 (dois) dias úteis (D+2) após o recebimento dos recursos do Agente
Operador, o Agente Financeiro, deduzidos os encargos pertinentes, deve
creditá-los, sob bloqueio, na conta poupança do mutuário vinculada ao
empreendimento.

2.3.1.2

Os recursos bloqueados nas contas poupança dos mutuários são liberados
mediante a comprovação da efetiva execução das etapas físicas da obra ou das
garantias, quando for o caso, respeitados os valores previstos no cronograma
físico-financeiro de cada operação de crédito.

2.3.1.3

De forma a possibilitar o envio da documentação ao Agente Operador em
tempo hábil, o Agente Financeiro deve estabelecer um prazo para que o
mutuário encaminhe a documentação necessária à realização dos
desembolsos mensais.
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2.3.1.4

Os recursos creditados nas contas individualizadas por contrato devem ser
destinados exclusivamente aos beneficiários de direito, até aplicações
financeiras.

2.3.1.5

Não são aceitos, para fins de desembolso, ajustes monetários, multas ou
reajustes de faturas decorrentes de atraso de pagamento por parte do
proponente.

2.3.1.6

Em hipótese alguma são aceitas, para fins de desembolso com recursos do
FGTS, faturas referentes a reajustes/realinhamento de preços das
obras/serviços e materiais/equipamentos de operações de crédito já
contratadas com os mutuários finais.

2.3.1.7

No caso de aquisição de imóvel, os recursos são creditados, sob bloqueio, na
conta de titularidade do vendedor, até a apresentação do respectivo registro
das garantias no Cartório.

2.3.1.7.1

Caso o desembolso seja em parcela única, os recursos devem ser depositados
pelo agente financeiro na conta poupança do mutuário vinculada ao contrato,
para posterior liberação em parcelas de acordo com a comprovação da
execução das etapas físicas da obra.

2.3.1.7.2

Na modalidade aquisição, no caso de liberação do terreno, deve ser observada
a mesma rotina do subitem 2.3.1.8 a seguir.

2.3.1.8

No caso de construção, cujo contrato é liberado pelo Agente Operador em
parcelas mensais, os recursos devem ser liberados pelo Agente Financeiro na
conta do mutuário de acordo com a comprovação das etapas físicas das obras.

2.3.1.8.1

A mesma rotina deve ser a adotada, no caso de construção, quanto à liberação
do terreno.

2.3.1.9

Caso o Agente Financeiro não possua conta poupança, os recursos devem ser
creditados em conta especial bloqueada em nome do mutuário/vendedor,
conforme o caso, devendo ainda receber remuneração de acordo com os
índices da caderneta de poupança.

2.3.1.10

A remuneração auferida pelas contas poupança deve ser utilizada para
pagamento das parcelas do financiamento ou amortização do saldo devedor do
contrato de financiamento do mutuário.

2.4

DISPOSIÇÕES GERAIS

2.4.1

No caso do Programa Carta de Crédito Individual os agentes financeiros devem
apresentar ao Agente Operador, mensalmente, até o 5º dia útil do mês
subsequente, o seguinte:

2.4.1.1

As informações relativas às propostas selecionadas e contratadas por
Programa e por modalidade operacional, na forma abaixo discriminadas e
distribuídas por Unidade da Federação:
a) quantidade de municípios atendidos;
b) quantidade de operações contratadas;
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c) ano de orçamento;
d) valor de investimento;
e) valores dos financiamentos separados por faixas de renda, observado os
limites relativos aos descontos de que trata o Capítulo VIII deste Manual,
inclusive os valores contratados contemplando faixa de renda fora dos limites
previstos de que o aludido Capítulo;
f) número de unidades contratadas no âmbito do Programa Carta de Crédito
Individual, por modalidade operacional;
g) número de unidades novas e usadas.
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1

RELAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS CONTRATADOS

Programa
Modalidade do Financiamento
Número do PIS – PASEP ou NIS
Nome do mutuário e CPF
Data Nascimento
Endereço de Correspondência
Município de Correspondência
Bairro de Correspondência
Unidade Federação de Correspondência
CEP de Correspondência
Telefone do Mutuário
Endereço do Imóvel Financiado
Município do Imóvel Financiado
Bairro do Imóvel Financiado
Unidade Federação do Imóvel Financiado
CEP do Imóvel Financiado
Código IBGE do Município do Imóvel Financiado
Valor da Renda Familiar
Valor de Avaliação do Imóvel
Valor de Compra do Imóvel
Valor Financiado
Enquadrado no PMCMV
Data Prevista para Contratação
Data do Contrato
Número do Contrato
Prazo de Amortização
Taxa de Juros
Valor do Desconto Complemento da Capacidade Pagamento
Valor do Desconto Diferencial de Juros
Valor do Desconto Taxa de Administração
Número da Agência
Nome da Agência
Bairro da Agência
Município da Agência
Unidade Federação da Agência
Mês/Ano da apuração da capacidade de pagamento/renda do mutuário
Faixa de Enquadramento do PMCMV
Área de Localização do Imóvel (Rural ou Urbano)
Região do Território Nacional (I, II, III, IV ou V)
Modalidade Operacional (Grupo 1, 2 ou 3)
Enquadrados no PNHU
Valor do Desconto Complemento da Capacidade Pagamento - Recursos do OGU
Valor do Desconto Diferencial de Juros - Recursos do OGU
Valor do Desconto Taxa de Administração - Recursos do OGU
Local,
de
20__
_______________________________
(Ass.) Representante Legal do Agente Financeiro
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1.A

RELAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS CONTRATADOS NO PMCMV –
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO PMCMV – FAIXA 1 –
SUBVENÇÃO ECONÔMICA FAR – RECURSOS FGTS

Programa
Modalidade do Financiamento
CPF
Número do PIS – PASEP ou NIS
Nome do mutuário
Data Nascimento
Endereço de Correspondência
Município de Correspondência
Bairro de Correspondência
Unidade Federação de Correspondência
CEP de Correspondência
Telefone do Mutuário
Endereço do Imóvel Financiado
Município do Imóvel Financiado
Bairro do Imóvel Financiado
Unidade Federação do Imóvel Financiado
CEP do Imóvel Financiado
Código IBGE do Município do Imóvel Financiado
Valor da Renda Familiar
Valor do Terreno
Valor Financiado
Enquadrado no PMCMV
Data Prevista para Contratação
Data do Contrato
Número do Contrato
Prazo de Amortização
Taxa de Juros
Valor do Desconto Complemento da Capacidade de Pagamento
Número da Agência
Unidade Federação da Agência

Local,
de
20__
_________________________________________
(Ass.) Representante Legal do Agente Financeiro
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2
RESUMO DE OPERAÇÕES CONTRATADAS
RESUMO DE OPERAÇÕES CONTRATADAS
AGENTE FINANCEIRO:
PERIODO:

MODALIDADE:

ABERTURA DE CRÉDITO

OPERAÇÃO
TOTAL

VALOR

VALOR

Nº FINAN.

VALOR DESEMBOLSADO

CONTRATAÇÃO NO MÊS

VALOR SOLICITADO

DESCONTO NO MÊS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS
DIF. DE JUROS NO MÊS:
CONTRATAÇÃO ACUMULADA

SALDO

DESCONTO ACUMULADO
TAXA DE ADM. ACUMULADA
DIF. DE JUROS ACUMULADO

LOCAL E DATA

VALOR DO TERRENO:

AGENTE FINANCEIRO

PRAZO DE CARÊNCIA (MÉDIA PONDERADA) EM MESES:
PRAZO DE AMORTIZAÇÃO (MÉDIA PONDERADA) EM MESES:
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PREDOMINANTE:
PLANO DE REAJUSTE PREDOMINANTE:
TAXA MÉDIA DE JUROS:
ASSINATURA

PARA USO DA CEF
A relação foi devidamente conferida, estando seus valores, prazos e taxas dentro do

Observações:

estabelecido para o Programa. Foi cadastrado no sistema em: ______/______/_______
Contrato nº ______________________________

Assinatura do responsável pela conferência
Local,
de
20__
_________________________________________(Ass.) Representante Legal do Agente Financeiro
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RESUMO DE OPERAÇÕES CONTRATADAS – PMCMV – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO PMCMV – FAIXA 1 –
SUBVENÇÃO ECONÔMICA FAR – RECURSOS FGTS

2.A

AGENTE FINANCEIRO:
PERIODO:

MODALIDADE:

ABERTURA DE CRÉDITO

OPERAÇÃO
TOTAL

VALOR

VALOR

Nº FINAN.

VALOR DESEMBOLSADO

CONTRATAÇÃO NO MÊS

VALOR SOLICITADO

DESCONTO NO MÊS
DIF. DE JUROS NO MÊS:
CONTRATAÇÃO ACUMULADA

SALDO

DESCONTO ACUMULADO
DIF. DE JUROS ACUMULADO

LOCAL E DATA

VALOR DO TERRENO:

AGENTE FINANCEIRO

PRAZO DE CARÊNCIA (MÉDIA PONDERADA) EM MESES:
PRAZO DE AMORTIZAÇÃO (MÉDIA PONDERADA) EM MESES:
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PREDOMINANTE:
PLANO DE REAJUSTE PREDOMINANTE:
TAXA MÉDIA DE JUROS:
ASSINATURA

PARA USO DA CEF
A relação foi devidamente conferida, estando seus valores, prazos e taxas dentro do

Observações:

estabelecido para o Programa. Foi cadastrado no sistema em: ______/______/_______
Contrato nº ______________________________

Assinatura
do responsável pela
conferência
Local,
de
20__
_________________________________________(Ass.) Representante Legal do Agente Financeiro
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3

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ao
Agente Operador

Informamos que a justificativa e os elementos técnicos anexos à presente solicitação foram
analisados e aprovados, sem restrições, por este Agente Financeiro.
Local,

de

20__

_____________________________________
(Ass) Representante legal do - Agente Financeiro

SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
Vigência: 30/01/2019

Manual de Fomento
Pessoa Física
Capítulo XI
Fl.181

4

FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CARTA REVERSAL

FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CARTA REVERSAL

CARTA REVERSAL N º ____ Data ____/____/____

Ao
Agente Financeiro
(Endereço............)
Assunto: (Indicar o tipo de Alteração).

1

Com referência ao expediente _________________, desse (AGENTE), informamos,
pelo
presente,
que
este
Agente
Operador
procedeu
a
_________________(1)____________ relativo ao contrato_____(2)__________ de
____/____/____, destinado a ______________ (3) ____________ na(s) cidade(s)
_________________ (4) ____________________.

2

Remetemos, em anexo, para os devidos fins, os novos elementos reprogramados,
em substituição aos anteriormente aprovados.

Atenciosamente,

De acordo

_____________________________
Representante do Agente Operador
Assinatura e Carimbo

_______________________________
Representante Legal do Tomador
Assinatura e Carimbo

(1) Indicar os elementos reprogramados em função do pedido.
(2) N.º do CT e a data da assinatura.
(3) Indicar o objetivo do CT.
(4) Indicar o nome que identifica o CT.


OBS.: Quando o pleito não for plenamente atendido, o presente Modelo de Carta Reversal
deve ser adaptado de forma a exigir resposta formal do Agente Financeiro concordando
com as alterações autorizadas pelo Agente Operador.

SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
Vigência: 30/01/2019

Manual de Fomento
Pessoa Física
Capítulo XII
Fl.182

5

SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSO

SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSO

Ao
Agente Operador

Declaramos junto a esta instituição que as obras/serviços financiados por este Agente
Financeiro, constante do lote no _____________ encontram-se executadas de acordo com o
cronograma físico-financeiro ou alteração aprovados.

Assim sendo solicitamos a liberação da _______ parcela do referido lote, conforme segue:

VALOR R$

QUANTIDADE
PRAZO (média ponderada)

FINACIAMENTO
LIBERADO
SOLICITADO
A LIBERAR
UNIDADE EM EXECUÇÃO
UNIDADES CONCLUÍDAS
TOTAL DO LOTE
CARÊNCIA:
AMORTIZAÇÃO:

TAXA DE JUROS

Local,

de

20__

_____________________________________
(Ass) Representante legal do - Agente Financeiro

SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
Vigência: 30/01/2019

Manual de Fomento
Pessoa Física
Capítulo XII
Fl.183

6

RELAÇÃO DE CONTRATOS COM DIFERENCIAL DE JUROS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA PELO FGTS

RELAÇÃO DE CONTRATOS COM DIFERENCIAL DE JUROS E TAXA DE ADMINSTRAÇÃO DEVIDA PELO FGTS

FAIXA DE RENDA

Local,

QUANTIDADE DE
ONTRATOS

de

VALOR DA OPERAÇÃO

20__

_________________________________________________________
(Ass.) Representante do Agente Financeiro
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7

DECLARAÇÕES OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO

Eu (nome do trabalhador titular da conta), nascido em (data de nascimento), portador do CPF nº
, PIS nº
, declaro, sob as penas da Lei, que:
1 – Destinação e endereço do imóvel
O imóvel objeto da operação cadastrada, na Agente Financeiro, cujo valor de compra e venda é
R$ _______________ destina-se à minha residência e/ou trabalho, e encontra-se em plenas
condições de habitabilidade (no caso de aquisição de imóvel já construído), localiza-se no
município onde comprovadamente exerço minha ocupação principal, incluindo-se os municípios
limítrofes ou integrantes da mesma Região Metropolitana, ou no município onde comprovo
residir, ou no município onde pretendo trabalhar ou residir, na forma estabelecida no Manual de
Fomento Pessoa Física, situado no seguinte endereço:
.
2 – Município de residência, tipo e local da ocupação laboral principal
Resido no Município _________, há ____ano(s).
Minha ocupação laboral principal é __________________ e a exerço no Município
___________________________.
Estou desempregado (a).
3 – Imposto de Renda (marcar com um x)
Ser isento da apresentação da Declaração do Imposto de Renda junto à Receita Federal,
ano base _____, exercício ______, na forma estabelecida pela legislação;
Que a cópia apresentada é fiel ao original da última Declaração entregue à Receita Federal.
4 – Estado Civil/Regime de Casamento ou União Estável (marcar com um x)
Solteiro

Viúvo

Divorciado ou Separado

C Casado

União Estável

Divorciado/Separado/Viúvo em União estável
4.1 - No caso de proponente casado ou em união estável, o regime de bens adotado é:
Regime de Comunhão Parcial de Bens;
Regime de Comunhão Universal/Total de Bens (*),
Regime de Separação de Bens (*);
Regime de Participação Final dos Aquestos (*).

4.2 – No caso de proponente em união estável, informo ter residência comum situada
em.__________________, e que a identidade de endereço decorre de união não conjugal de
natureza familiar, estável e duradoura, de conhecimento público.
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(*) Estou ciente de que, no caso de adoção dos regimes de “separação de bens”, “comunhão
universal de bens” e de “participação final dos aquestos”, devo apresentar a Escritura Pública
Declaratória de União Estável Lavrada em Cartório de Notas.
5 – Negativa de titularidade de financiamento no SFH e Negativa de propriedade do
imóvel
6 – Proponente se declara como família unipessoal?
Sim

Não

- Não sou titular de financiamento ativo, concedido nas condições do SFH em qualquer parte do
País;
- Não transferi, na qualidade de promitente vendedor, sem a interveniência da Instituição
Financeira, saldo devedor de financiamento firmado nas condições do SFH em qualquer parte
do País;
- Não sou proprietário, possuidor, usufrutuário, promitente comprador ou cessionário de outro
imóvel residencial, concluído ou em construção, com financiamento ativo no SFH em qualquer
parte do País;
- Não sou proprietário, possuidor, usufrutuário, promitente comprador ou cessionário de outro
imóvel residencial, concluído ou em construção localizado no município onde exerço minha
ocupação laboral principal, nos municípios limítrofes e na região metropolitana ou localizado
no atual município de minha residência ou onde pretendo fixá-la.
6.1 – No caso de ser USUFRUTUÁRIO, assinalar com “X” a situação abaixo:
( ) Declaro que renunciei à condição de usufrutuário de imóvel, que se encontra registrada no
RI (Registro de Imóveis).
7 – Declarações Negativas de Descontos
Programa Minha Casa Minha Vida
Não ter(em) figurado, a qualquer época, como beneficiário(s) de descontos habitacionais
concedidos com recursos do FGTS ou de subsídio direto ou indireto da União, no caso de
financiamentos vinculados ao PNHR.
Não ser arrendatário de imóvel residencial urbano ou rural situado no atual local de domicílio ou
onde pretendo fixá-lo.
8 – Ciência e Concordância das Condições de Utilização do FGTS
Estou ciente e concordo com as condições ajustadas e as exigências relativas à utilização dos
recursos da conta vinculada do FGTS, para aquisição de imóvel concluído ou em construção, na
forma apresentada pelo Agente Financeiro e estabelecida no Manual de Moradia Própria,
disponível na Internet, no endereço: www.caixa.gov.br/download/fgts.
9 – Penalidades e Cancelamento da Operação
Declaro, por fim, estar suficientemente esclarecido(a) de que eventual falsidade nestas
declarações, as quais são essenciais à movimentação da(s) conta(s) vinculada(s) do FGTS,
configura crimes de FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE ESTELIONATO, previstos no Código
Penal Brasileiro, ensejando o pedido de abertura do competente INQUÉRITO POLICIAL à
Polícia Federal, ficando o titular da(s) conta(s) vinculada(s) obrigado a devolver ao Fundo o(s)
valor(es) indevidamente sacado(s), acrescidos de correção monetária e juros devidos, tudo sem
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prejuízo do vencimento antecipado da dívida decorrente do crédito concedido, com a
consequente cobrança administrativa/judicial.

,

de

de

Local/data

Assinatura do titular
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Vigência: 30/01/2019

Assinatura do Agente Financeiro –
Gerente

Manual de Fomento
Pessoa Física
Capítulo XII
Fl.187

8

PEDIDO DE DESEMBOLSO

MINUTA DE OFÍCIO DO AGENTE PROMOTOR

Ao
Agente Financeiro

Em conformidade com as Normas e Procedimentos do __________(1)_____________, vem
esta(e) ______________(2)____________________ solicitar ao Agente Financeiro os
desembolsos dos contratos abaixo relacionados:
No do contrato

Denominação
contrato

do Valor Participação
FGTS

Valor
da
Participação
Mínima/Contrapartida

Para tanto encaminhamos, em anexo, os documentos pertinentes, para exame e deliberação.

Atenciosamente

________________________________________________
Assinatura e Carimbo do Funcionário Credenciado
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9

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MODELO III - BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM
Programa:
Empreendimento:
Agente Financeiro:
Proponente:
Contratada:
Localização:
Data do CTEF:
No do CTEF:
Valor da Obra:
Objetivo:
DISCRIMINAÇÃO DOS
CUSTO
SERVIÇOS DO
UN
UNITÁRIO
ORÇAMENTO

Modalidade:
N º BM:_____

Data emissão:

/

Início da obra: ____/____/____
Término da obra: ____/____/____
Valor do CTEF:
Período de:____/____/____ a ____/____/____
QUANTIDADE
Previsto

Medido no
Período

FINANCEIRO
Acumulado
incluindo o
Período

Previsto

Medido no
período

Acumulado
incluindo o
Período

TOTAL
OBSERVAÇÕES:

Local/data:___________________________

SUFUG/GEAVO - Versão 1.29
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9.1

BOLETIM DE MEDIÇÃO – ORIENTAÇÃO

1

OBJETIVO

1.1

Documento elaborado pelo Agente Promotor responsável pela fiscalização e
gerenciamento dos empreendimentos, como objetivo de informar ao Agente
Financeiro, de forma discriminada, as obras/serviços, materiais ou
equipamentos, quantidades e valores respectivos, objetos de medição,
previstos contratualmente, além de identificar eventuais desvios decorrentes
da defasagem de quantitativos ou outros fatores que possam prejudicar o
cumprimento das metas físicas e objetivos contratuais.

2

PERIODICIDADE
Mensal

3

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
Deve ser preenchido um BM para cada CTEF componente do
empreendimento. Para as obras/serviços a serem licitados, quando for o
caso, consignar, após a descrição do objeto da medição o termo "A
CONTRATAR".

3.1

IDENTIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO
Programa: Nome do programa objeto do contrato. EX: Programa Carta de
Crédito Associativo COHAB e/ou Órgãos Assemelhados ou Entidades.
Modalidade: Nome da modalidade objeto do contrato entre o Agente
Financeiro e o Proponente.
No do BM: Número seqüencial da medição.
Emissão do BM: Data de emissão.
Tipo de Empreendimento: Tipo de intervenção proposta.
Agente Financeiro: Nome do Agente Financeiro.
Proponente: Nome do Proponente.
Início da Obra: Data do início da obra constante do CTEF.
Término da Obra: Data prevista para o término da obra prevista no CTEF.
Contratada: Nome da empresa contratada.
Localização: Endereço completo onde será executado o empreendimento
(Rua, quadra, bairro, cidade, município e estado).
Data do CTEF: Data da assinatura do Contrato de Execução e Fornecimento.
Número do CTEF: Número do CTEF.
Valor do CTEF: Valor em Reais do CTEF
Valor da Obra: Valor da obra consignada no contrato de execução e/ou
fornecimento.
Objetivo: Preencher com o objetivo do CTEF.
Período: Preencher com o período de referência do Boletim de Medição.
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3.2

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO
Este Boletim é preenchido com os itens constantes do orçamento vigente,
devendo ser mantidos os mesmos itens e serviços do Quadro de
Composição de Investimento, ou se houver alteração deve ser indicado os
novos itens com as devidas justificativas.

3.2.1

CAMPO - UNIDADE:
Preencher com as unidades dos serviços previstos na planilha contratual.

3.2.2

CAMPO - CUSTO UNITÁRIO:
Preencher com os preços unitários dos serviços descritos, constantes da
planilha contratual.

3.2.3

CAMPO QUANTIDADE
CAMPO - PREVISTO:
Preencher com os dados da planilha contratual (planilha de licitação, quando
for o caso, ou quando houver licitação, planilha que integra o contrato de
execução e/ou fornecimento ).
CAMPO MEDIDO NO PERÍODO:
Preencher com as quantidades executadas no período de referência.
CAMPO ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO:
Preencher com as quantidades executadas acumuladas, incluindo o período.

3.2.4

CAMPO FINANCEIRO
CAMPO - PREVISTO:
Preencher com os dados da planilha contratual (planilha de licitação, quando
for o caso, ou quando não houver licitação planilha que integra o contrato de
execução e/ou fornecimento).
CAMPO MEDIDO NO PERÍODO
Preencher com os valores medidos no período de referência.
CAMPO ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
Preencher com os valores acumulados, incluindo o período de referência.
CAMPO - DESVIO (%)
Preencher, para cada item, com o resultado da subtração do orçamento
atualizado menos o total previsto, dividido pelo total previsto, em termo
percentual.
CAMPO - OBSERVAÇÕES
Preencher com eventuais ocorrências verificadas na obra, inclusive os
fatores que possam vir a alterar os objetivos contratuais.
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FICHA DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE DESEMBOLSO – FPD

10

FICHA DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE DESEMBOLSO - FPD -

1) ELEMENTOS DO CT:

MÊS :____________

NÚMERO:_______________________:

NOME DO EMPREENDIMENTO:____________:________________________OBJETIVO :___________________________
PROGRAMA: ___________________________MODALIDADE:__________________________________________
VI : ___________

VF:____________ PARTICIPAÇÃO MÍNIMA:_______________ _______________________

DATA DA ASSINATURA: ____/___/___ TÉRMINO DA CARÊNCIA: ___/___/___
MÊS LIMITE DE DESEMBOLSO:___/____

REGIME DE RETORNO PARCIAL : SIM (

) NÃO (

)

2) RELATÓRIO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO:
2.1) ENGENHARIA

DATA DE EMISSÃO: ____/___/___

2.1.1) SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
(
(

) PARALISADA

(

) EM CONDIÇÇOES

)ATRASADA
(

(

) NORMAL

(ADIANTADA)

) EM EXIGÊNCIA

PERCENTUAL FÍSICO PREVISTO: _________%

(

) PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO ATÉ O MOMENTO_____%

OBS.: ____________________________________________________________________________________________________
2.2) – SOCIAL

DATA DE EMISSÃO: ____/___/___

2.2.1) SITUAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL
(
(

) PARALISADA

(

) EM CONDIÇÇOES

)ATRASADA
(

(

) NORMAL

(ADIANTADA)

) EM EXIGÊNCIAl

PERCENTUAL FÍSICO PREVISTO: _________%

(

) PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO ATÉ O MOMENTO_____%

OBS.: ____________________________________________________________________________________________________
3) INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS OU CONDICIONANTES PARA A REALIZAÇÃO DO PRESENTE DESEMBOLSO
3.1) EXISTEM CONDICIONANTES CONTRATUAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PRESENTE DESEMBOLSO?
(

) SIM

(

) NÃO

4) COMPROVAÇÕES:
4.1) DESEMBOLSO ANTERIOR: SIM (
)
NÃO (
)
OBS.: ____________________________________________________________________________________________________
5) VALORES SOLICITADOS:
5.1) VALOR DO C.D.
:____________________________
5.2) VALOR GLOSADO
:____________________________
5.3) VALOR ACEITO
:____________________________
5.4) VALOR TOTAL
:____________________________
5.5)VALOR PARTICIPAÇÃO FGTS
____%R$_____________________
5.6) VALOR PARTICIPAÇÃO MÍNIMA
____%R$_____________________
6) PARECER:
____________________________________________________________________________________________________________
Elaborado por:__________________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO AGENTE FINANCEIRO
____________________________________________________________________________________________________________
ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE OPERADOR
7) SITUAÇÃO QUANTO AO RETORNO JUNTO AO FGTS
7.1) AGENTE FINANCEIRO: (
) REGULAR
7.2) TOMADOR
(
) REGULAR
(
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OBS.: ____________________________________________________________________________________________________
8) SITUAÇÃO QUANTO AO CRF
8.1) AGENTE FINANCEIRO: (
8.2) TOMADOR

(

) REGULAR

) REGULAR

(

(

) IRREGULAR
) IRREGULAR

8.3)EMPRESAS PARTICIPANTES NO EMPREENDIMENTO E RESPECTIVO CNPJ:
____________________________________________________(
_____/____/_____
____________________________________________________(
_____/____/_____

) ______________________VÁLIDO ATÉ

____________________________________________________(
_____/____/_____

) ______________________VÁLIDO ATÉ

) ______________________VÁLIDO ATÉ

OBS.:____________________________________________________________________________________________________
09) DO DESEMBOLSO

10) CONTROLE DO SALDO DO CT

09.1) VALOR DA PARCELA R$__________________

10.1) VALOR DO FINANCIAMENTO R$____________________
10.2 VALOR JÁ DESEMBOLSADO R$_____________________
10.3) VALOR DESTA PARCELA
R$____________________
10..4) SALDO A DESEMBOLSAR
R$____________________

N.º da parcela:__________

11) PARECER:
____________________________________________________________________________________________________________
12) N.º DO DRP:_______________________
DATA DE EMISSÃO:___/____/____
_____________________________________________
ASSINATURA AUTORIZADA DO AGENTE OPERADOR
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10.A

FICHA DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE DESEMBOLSO – FPD
ORIENTAÇÃO

1

Elementos do Contrato.

1.1

N.º: n.º do contrato cadastrado no CER

1.2

Nome do Empreendimento: citar o nome do empreendimento

1.3

Objetivo: citar o objetivo do contrato

1.4

Programa: Mencionar o nome do Programa ao qual está vinculado o empreendimento

1.5

Modalidade: citar a modalidade que está sendo financiada

1.6

VI: Valor de Investimento

1.7

VF: Valor de Financiamento

1.8

Participação Mínima do Mutuário: valor da participação mínima do Mutuário, se
houver.

1.9

Data de assinatura: data em que foi assinado o Contrato

1.10

Término da carência: data de encerramento do prazo de carência do Contrato

1.11

Mês limite de desembolso: mês da última parcela do cronograma de desembolso
vigente

1.12

Regime de retorno parcial: informar a situação

2

Relatório Técnico de Acompanhamento: informar se o mesmo revela condições ou
apresenta exigências/condicionantes para efetivação do desembolso, indicando o
percentual físico-financeiro do empreendimento no aspecto de engenharia e, quando
for o caso, trabalho social. Discriminar, sucintamente no campo observações, o motivo
das exigências apontadas.

3

Informações necessárias ou condicionantes para a realização do presente
desembolso

3.1

Existem condições contratuais para a realização do presente desembolso: informar
como sim ou não, quanto as eventuais condicionantes existentes para realização do
desembolso do mês

4

COMPROVAÇÕES

4.1

Desembolso Anterior: Marcar com (X), informando se os desembolsos já realizados
pelo Agente Operador, deduzidos os encargos pertinentes, foram pagos ou não aos
Beneficiários relacionados na FPD.

2

CRF das Empresas: assinalar com “x” no campo válidos, quando todas as empresas
envolvidas no empreendimento relacionadas na FPD estão em situação regular.
Assinalar com “x” no campo vencidos, caso alguma empresa relacionada na FPD
esteja em situação irregular. Neste último caso, deve ser informado no campo
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observações o(s) nome da(s) empresa(s) e glosados os valores correspondentes à(s)
mesma(s).
5

Valores Apresentados

5.1

Valor do CD: valor do custo direto.

5.2

Valor Glosado: somatório do valor glosado.

5.3

Valor Aceito: valor aceito pelo Agente Financeiro.

5.4

Valor Total: valor total aceito pelo Agente Financeiro, para fins de composição do valor
do empreendimento.

5.5

Valor de Participação FGTS: indica o percentual de participação previsto e respectivo
valor do FGTS, de acordo com o estabelecido no contrato.

5.6

Valor da Participação Mínima do Mutuário: indicar o percentual de participação
mínima do mutuário quando prevista no empreendimento.

6

Parecer: Neste campo deve estar registrado o parecer conclusivo, quanto ao valor
aceito para fins de desembolso, indicando fatores relevantes julgados pertinentes.
ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE OPERADOR

7

Situação quanto ao retorno junto FGTS: assinalar com “x” o campo correspondente.
Estando o Agente Financeiro ou tomador inadimplente deve ser informado no campo
“Observações” a atual situação de atraso.

8

Do Desembolso

8.1

Valor da Parcela: valor informado no campo 5.5

9

Controle do Saldo do Contrato.

9.1

Valor do Financiamento: valor referente à participação do FGTS no contrato.

9.2

Valor já desembolsado: valor do desembolsos acumulados, realizado
anteriormente a este desembolso.

9.3

Valor desta parcela: colocar o valor indicado no campo 09.1.

9.4

Saldo a desembolsar: valor resultante da subtração dos valores constantes do
campo 10.1 pelos valores constantes dos campos 10.2 e 10.3.

10

Parecer: Neste campo, deve estar registrado o parecer conclusivo quanto ao valor
aceito para fim de desembolso, indicando fatores relevantes julgados pertinentes.

11

N.º do DRP e data de emissão: preencher com o número e data da emissão do
DRP
DECLARAÇÃO DO PROPONENTE PARA ENQUADRAMENTO NOS
PROGRAMAS HABITACIONAIS DO FGTS COM OU SEM CONCESSÃO DE
DESCONTO

11
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Eu, (nome completo), nascido(a) em dd/mm/aaaa, CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, PIS/PASEP nº xxxxxxxxxxx, declaro
sob as penas da Lei, que:
1 – Sou (estado civil), desde dd/mm/aaaa (se estado civil casado) ou (se solteiro, separado, divorciado,
ou viúvo):
( ) mantenho união estável desde dd/mm/aaaa e declaro ciência que na união estável, salvo contrato
escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, o regime da comunhão parcial de
bens e, se lavrada Escritura Pública Declaratória de União Estável, apresentarei a mesma à CAIXA.
( ) NÃO mantenho união estável e declaro, sob responsabilidade civil e criminal, que não mantenho
relação de vida comum ou união estável com outra pessoa, nas condições dos Art.1723 a 1727 do
Título III – Da União Estável, do Código Civil Brasileiro. Declaro ainda estar ciente que, comprovada a
falsidade nesta declaração, estarei sujeito(a) às penas previstas no Art. 299 do Código Penal Brasileiro.
2 – Sou (profissão de maior rendimento, inclusive no caso de aposentadoria/pensão) e exerço minha
ocupação principal no município de: (Cidade/UF) (se profissão diferente de aposentado/pensionista).
( ) Estou desempregado(a).
3 – Resido em: (Cidade/UF) há XX anos e XX meses e
( ) Não possuo imóvel.
( ) Possuo imóvel em (Cidade/UF).
4 – Declaração do Imposto de Renda
( ) Sou isento(a) da Declaração do IR ano base xxxx, exercício xxxx.
( ) A Declaração do Imposto de Renda entregue à CAIXA é cópia fiel à última declaração apresentada à
Receita Federal ano base xxxx, exercício xxxx.
5 - O imóvel objeto da aquisição/construção está localizado à (Rua, nº, apto, bloco, Bairro, Cidade/UF).
6 - ( ) Não sou usufrutuário.
( ) Renunciei à condição de usufrutuário de imóvel, registrada no RI.
7 - MODALIDADE:
( ) Aquisição Imóvel Concluído - Venda e Compra: R$_____.
( ) Aquisição Imóvel em Construção (empreendimento) – Venda e Compra: R$_____.
( ) Aquisição Terreno e Construção – Venda e Compra Terreno + Orçamento: R$_____.
(
(
(
(

) Construção em Terreno Próprio – Orçamento: R$_____.
) CCFGTS - Reforma e/ou Ampliação – Orçamento: R$_____.
) CCFGTS – Conclusão – Orçamento: R$_____.
) CCFGTS – Aquisição de Material de Construção – Orçamento: R$_____.
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8 – ENQUADRAMENTO
( ) AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO À VISTA, SEM FINANCIAMENTO
( ) CARTA DE CRÉDITO FGTS – CCFGTS

DECLARO, sob as penas da Lei, que:
 Não sou titular de financiamento ativo no SFH em qualquer parte do País, independente do percentual de
propriedade;
 Não sou proprietário, arrendatário, cessionário ou promitente comprador de outro imóvel residencial
urbano, concluído ou em construção, no município onde:
 exerço minha ocupação principal, incluindo os municípios limítrofes e integrantes da mesma Região
Metropolitana;
 resido atualmente, incluindo os municípios limítrofes e integrantes da mesma Região Metropolitana;
 pretendo trabalhar ou residir.
 Não sou titular de direito de aquisição de imóvel residencial urbano, concluído ou em construção, no atual
local de meu domicílio nem onde pretendo fixá-lo, inclusive no Programa de Arrendamento Residencial;
 O imóvel objeto da proposta de financiamento destina-se a minha residência e localiza-se em área urbana,
no município onde comprovadamente resido ou exerço minha ocupação principal, incluindo os municípios
limítrofes e integrantes da mesma Região Metropolitana ou onde pretendo fixar residência e/ou trabalho
e, se já concluído, possui plenas condições de habitabilidade;
 Recebi a Cartilha “O que você precisa saber antes de comprar o seu imóvel”;
 Concordo em adquirir o imóvel sem via de acesso pavimentada, se for o caso;
 Estou ciente que, se concedido o redutor de 0,5% na taxa de juros, este será cancelado se não atendidas as
exigências estabelecidas para sua aplicação.
 Estou ciente que, caso já tenha sido beneficiado com desconto/subsídio concedido pelo FGTS a partir de
MAI/2005, exceto para Aquisição de Material de Construção - AMC, o novo financiamento será concedido
sem desconto, sem redução da taxa de juros e com pagamento da Taxa de Administração.
Possuo 36 meses¹de trabalho sob o regime do FGTS:
( ) SIM
( ) NÃO
¹Na contagem do tempo é considerado a soma dos períodos trabalhados, consecutivos ou não, na mesma ou em diferentes empresas.

( ) PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV

DECLARO, sob as penas da Lei, que:
 Não sou titular de financiamento ativo no SFH em qualquer parte do País, independente do percentual de
propriedade;
 Não sou proprietário, arrendatário, cessionário ou promitente comprador de outro imóvel residencial
urbano, concluído ou em construção, no município onde:
 exerço minha ocupação principal, incluindo os municípios limítrofes e integrantes da mesma Região
Metropolitana;
 resido atualmente, incluindo os municípios limítrofes e integrantes da mesma Região Metropolitana;
 pretendo trabalhar ou residir.
 Não sou titular de direito de aquisição de imóvel residencial urbano, concluído ou em construção, no atual
local de meu domicílio nem onde pretendo fixá-lo, inclusive no Programa de Arrendamento Residencial;
 O imóvel objeto da proposta de financiamento destina-se a minha residência e localiza-se em área urbana,
no município onde comprovadamente resido ou exerço minha ocupação principal, incluindo os municípios
limítrofes e integrantes da mesma Região Metropolitana ou onde pretendo fixar residência e/ou trabalho
e, se já concluído, possui plenas condições de habitabilidade;
 Recebi a Cartilha “O que você precisa saber antes de comprar o seu imóvel”;
 Concordo em adquirir o imóvel sem via de acesso pavimentada, se for o caso;
 Estou ciente que, se concedido o redutor de 0,5% na taxa de juros, este será cancelado se não atendidas as
exigências estabelecidas para sua aplicação.
 Não fui beneficiado no PMCMV;
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 Não fui beneficiado com desconto/subsídio concedido pelo FGTS a partir de MAI/2005, exceto para
Aquisição de Material de Construção – AMC;
 Não fui beneficiado Com cobertura FGHab.
Possuo 36 meses¹de trabalho sob o regime do FGTS:
( ) SIM
( ) NÃO
¹Na contagem do tempo é considerado a soma dos períodos trabalhados, consecutivos ou não, na mesma ou em diferentes empresas.

( ) CARTA DE CRÉDITO PRÓ-COTISTA

DECLARO, sob as penas da Lei, que:
 Não sou titular de financiamento ativo no SFH em qualquer parte do País, independente do percentual de
propriedade;
 Não sou proprietário, arrendatário, cessionário ou promitente comprador de outro imóvel residencial
urbano, concluído ou em construção, no município onde:
 resido atualmente, incluindo os municípios limítrofes e integrantes da mesma Região Metropolitana;
 exerço minha ocupação principal, incluindo os municípios limítrofes e integrantes da mesma Região
Metropolitana;
 Não sou titular de direito de aquisição de imóvel residencial urbano, concluído ou em construção, no atual
local de meu domicílio nem onde pretendo fixá-lo, inclusive no Programa de Arrendamento Residencial;
 Um dos participantes da proposta de financiamento possui:
 Mínimo de 36 meses¹de trabalho sob o regime do FGTS
 Contrato de trabalho ativo sob regime do FGTS ou saldo em CV FGTS, na data de concessão do
financiamento, de, no mínimo, 10% do Valor de Avaliação do imóvel.
 O imóvel objeto da proposta de financiamento destina-se a minha residência e localiza-se, em área
urbana, no município onde exerço minha ocupação principal, incluindo os municípios limítrofes e
integrantes da mesma Região Metropolitana ou onde resido atualmente e, se já concluído, possui plenas
condições de habitabilidade.
¹Na contagem do tempo é considerado a soma dos períodos trabalhados, consecutivos ou não, na mesma ou em diferentes empresas.

( ) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO– AMC

DECLARO, sob as penas da Lei, que:
 Não sou titular de financiamento ativo no SFH em qualquer parte do País, independente do percentual de
propriedade;
 Não sou proprietário, cessionário ou promitente comprador de outro imóvel residencial, urbano ou rural,
no atual local de domicílio nem onde pretendo fixá-lo;
 Não sou titular de direito de aquisição de imóvel residencial, urbano ou rural, no atual local de domicílio
nem onde pretendo fixá-lo;
 Os recursos pleiteados serão destinados à compra de material de construção para execução das obras de
construção/reforma de imóvel para minha residência;
 Estou ciente que, caso já tenha sido beneficiado com desconto/subsídio concedido pelo FGTS a partir de
MAI/2005, o novo financiamento será concedido sem desconto, sem redução de taxa de juros e com
pagamento de Taxa de Administração;
 Estou ciente que, se concedido o redutor de 0,5%, este será cancelado se não atendidas às exigências
estabelecidas para sua aplicação;
 O imóvel objeto da proposta de financiamento destina-se a minha residência e localiza-se, em área
urbana, no município onde exerço minha ocupação principal, onde resido ou onde pretendo fixar
residência e/ou trabalho.
Possuo 36 meses¹de trabalho sob o regime do FGTS:
( ) SIM
( ) NÃO
¹Na contagem do tempo é considerado a soma dos períodos trabalhados, consecutivos ou não, na mesma ou em diferentes empresas.

DECLARAÇÕES DO TITULAR DA CONTA VINCULADA DO FGTS
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DECLARO, sob as penas da Lei, que:
 Tenho no mínimo 36 meses de trabalho sob o regime do FGTS, somando-se os períodos trabalhados,
consecutivos ou não, na mesma ou em diferentes empresas;
 Não sou titular de outro financiamento ativo concedido no âmbito do SFH;
 Não transferi, na qualidade de promitente vendedor, sem interveniência da Instituição Financeira, saldo
devedor de financiamento firmado no SFH em qualquer parte do País;
 Não sou proprietário, possuidor, promitente comprador, usufrutuário ou cessionário de outro imóvel
residencial urbano ou de parte residencial de imóvel misto, concluído ou em construção, no mesmo
município onde exerço minha ocupação laboral principal nem onde resido, incluindo, em ambos os casos,
os municípios limítrofes e integrantes da mesma Região Metropolitana;
 O imóvel objeto da operação na CAIXA destina-se à minha residência e localiza-se em área urbana no
município onde comprovadamente resido ou exerço minha ocupação principal, incluindo os municípios
limítrofes ou integrantes da mesma Região Metropolitana, na forma estabelecida no Manual de Fomento
Pessoa Física do Agente Operador – FGTS e, se já concluído, possui plenas condições de habitabilidade;
 Estou ciente de que o valor total acima demonstrado encontra-se comprometido e destinado
exclusivamente para as providências, por parte do Agente Financeiro, de movimentação dos meus
recursos do FGTS para a finalidade mencionada.
Declaro a veracidade das informações acima prestadas, ciência e concordância com as condições para uso nos
Programas habitacionais financiados com recursos do FGTS, na forma estabelecida pelo Agente Operador nos
Manuais de Fomento que regulam os Programas habitacionais, e apresentado pelo agente financeiro,
disponíveis
no
Sítio
da
CAIXA
na
Internet
no
endereço
eletrônico:
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx, e caso seja verificado algum ilícito, tenho ciência que
este será noticiado à Policia Federal e ao Ministério Público Federal para a respectiva apuração.
Estou suficientemente esclarecido(a) que eventuais falsidades nessas declarações, as quais são essenciais à
concessão de financiamento e/ou desconto concedido com recursos do FGTS, configuram crimes previstos no
Código Penal Brasileiro, que ensejará solicitação do Agente Operador do FGTS à Polícia Federal a abertura de
INQUÉRITO POLICIAL, e me responsabilizo devolver ao FGTS os valores recebidos indevidamente a título de
financiamento e/ou descontos concedidos pelo FGTS, acrescidos de correção monetária e juros devidos, e
sujeitando-me às sanções civis, administrativas e criminais previstas em Lei.

RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES DECLARADAS
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações declaradas e estou ciente de que, se falsas as
declarações, estou sujeito às penas da Lei, ficando, ainda, obrigado(a) a devolver os valores indevidamente
recebidos a título de financiamento e/ou descontos concedidos pelo FGTS ou Programa Minha Casa Minha
Vida, acrescidos de correção monetária e juros, sem prejuízo do vencimento antecipado da dívida decorrente
do crédito concedido, com a consequente cobrança administrativa/judicial.
,
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de

Local/data
Assinatura do titular
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