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Nota: reprodução idêntica ao original, mapa elaborado pela Prefeitura Municipal de São Paulo
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Nota: reprodução idêntica ao original, mapa elaborado pela Prefeitura Municipal de São Paulo
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Nota: reprodução idêntica ao original, mapa elaborado pela Prefeitura Municipal de São Paulo
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Nota: reprodução idêntica ao original, mapa elaborado pela Prefeitura Municipal de São Paulo
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MAPA 34
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MAPA 34
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Nota: reprodução idêntica ao original, mapa elaborado pela Prefeitura Municipal de São Paulo

MAPA DA SITUAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS EM 2008
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Anexo II – Relatório Fotográfico1 

 
 
 

                                            
1 Todas as fotos são de autoria de Melissa Giacometti de Godoy. 



Foto 1: Vista do edifício Rizkallah 
Jorge e arredores

Foto 2: Vista do edifício Rizkallah 
Jorge



Foto 3: Vista externa do edifício 
Rizkallah Jorge

Foto 4: Vista da esquina do edifício 
Rizkallah Jorge - com moradores 
que trabalham nos arredores em 
horário de almoço



Foto 5: Entrada do edifício 
Rizkallah Jorge

Foto 6: Acesso aos elevadores no térreo 
do edifício Rizkallah Jorge - área central 
de São Paulo



Foto 7: Placa no hall de entrada 
do edifício Rizkallah Jorge

Foto 8: Acesso aos elevadores em 
andar do edifício Rizkallah Jorge



Foto 9: Porta de entrada de apartamento 
do edifício Rizkallah Jorge

Foto 10: Escada do edifício 
Rizkallah Jorge



Foto 11: Escada do edifício 
Rizkallah Jorge

Foto 12: Vão da escada do 
edifício Rizkallah Jorge



Foto 13: Portas de entrada de apartamentos 
do edifício Rizkallah Jorge

Foto 14: Porta de entrada de apartamento 
do edifício Rizkallah Jorge



Foto 15: Porta de entrada do hall interno de 
um andar do edifício Rizkallah Jorge

Foto 16: Corredor do hall interno de andar 
do edifício Rizkallah Jorge



Foto 17: Acesso aos elevadores em andar 
do edifício Rizkallah Jorge

Foto 18: Acesso para portadores de 
necessidades especiais (o apartamento 
também é preparado para estes) dentro 
do edifício Rizkallah Jorge



Foto 19: Salão de festas 
desativado do edifício 
Rizkallah Jorge

Foto 20: Salão de festas desativado do 
edifício Rizkallah Jorge



Foto 21: Vista externa do empreendimento PAR “Valo Velho II”

Foto 22: Vista do bloco superior a partir do bloco inferior do empreendimento PAR 
“Valo Velho II”



Foto 23: Fachada do empreendimento PAR “Valo Velho II”

Foto 24: Guarita de entrada 
do empreendimento PAR 
“Valo Velho II”



Foto 25: Vista do bloco inferior a partir do bloco superior do prédio PAR “Valo Velho II”

Foto 26: Escola de ensino fundamental em construção ao lado do empreendimento PAR 
“Valo Velho II”



Foto 27: Vista dos dois blo-
cos do empreendimento PAR 
“Valo Velho II”

Foto 28: Vista da ala interna 
do empreendimento PAR 
“Valo Velho II”



Foto 29: Vista da ala interna 
do empreendimento PAR 
“Valo Velho II”

Foto 30: Vista do pátio interno 
e brinquedo quebrado do 
empreendimento PAR “Valo 
Velho II”



Foto 31: Salão de festas atualmente desativado do empreendimento PAR “Valo Velho II”

Foto 32: Quadra do edifício PAR “Valo Velho II” - bloco superior



Foto 33: Vista do pátio interno e brinquedo quebrado do empreendimento PAR “Valo Velho II”

Foto 34: Vista do pátio interno do prédio PAR “Valo Velho II” - a partir de corredor 
externo superior



Foto 35: Infiltração de água no 
teto da cozinha de apartamento 
térreo do prédio PAR “Valo 
Velho II”

Foto 36: Buraco na porta do 
banheiro de apartamento do 
prédio PAR “Valo Velho II”



Foto 37: Rachadura na parede 
ao lado da porta de entrada de 
apartamento do empreendimento 
PAR “Valo Velho II”

Foto 38: Brinquedo quebrado no 
pátio interno do prédio do bloco 
inferior do empreendimento PAR 
“Valo Velho II”



Foto 39: Quadra danificada do 
bloco inferior do empreendimento 
PAR “Valo Velho II”

Foto 40: Vista do pátio interno 
do bloco inferior do prédio PAR 
“Valo Velho II” - com postes de 
iluminação danificados 



Foto 41: Brinquedo quebrado no pátio interno do prédio do bloco inferior do 
empreendimento PAR “Valo Velho II”

Foto 42: Rua do empreendimento PAR “Valo Velho II”



Foto 43: Outros conjuntos PAR no Capão Redondo

Foto 44: Outros conjuntos PAR no Capão Redondo



Foto 45: Outros conjuntos PAR no Capão Redondo

Foto 46: Outros conjuntos PAR no Capão Redondo
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Foto 48: Cena da paisagem na Zona Leste/Cidade Tiradentes – autoconstrução

Foto 49: Cena da paisagem na Zona Leste/Cidade Tiradentes – autoconstrução



Foto 50: Cena da paisagem na Zona Leste/Cidade Tiradentes – autoconstrução

Foto 51: Cena da paisagem na Zona Leste/Cidade Tiradentes – conjunto habitacional



Foto 52: Cena da paisagem na Zona Leste/Cidade Tiradentes – conjunto habitacional

Foto 53: Cena da paisagem em Cidade Tiradentes – pequeno estabelecimento de 
prestação de serviços e comércio, e conjunto habitacional ao fundo



Foto 54: Cena da paisagem na Zona Leste/Cidade Tiradentes – a produção pública de 
moradias inscrita na materialidade

Foto 55: Cena da paisagem na Zona Leste/Cidade Tiradentes – Casas Bahia



Foto 56: Cena da paisagem na Zona Leste/Cidade Tiradentes – conjunto habitacional

Foto 57: Vista ao fundo do Condomínio Residencial Metalúrgico 2 (dois prédios à 
direita), parte do empreendimento PAR “Santa Etelvina IIA” em  Cidade Tiradentes.            
À frente, vista de escola do Ensino Fundamental (em verde) vizinha ao Condomínio 



Foto 58: Vista ao fundo do Condomínio 
Residencial Metalúrgico 2 (dois prédios 
à direita), parte do empreendimento 
PAR “Santa Etelvina IIA”. À frente, vista 
de escola do Ensino Fundamental (em 
verde) vizinha ao Condomínio

Foto 59: Vista externa dos prédios do 
Condomínio Residencial Metalúrgico 2, 
parte do empreendimento PAR “Santa 
Etelvina IIA”, em Cidade Tiradentes



Foto 60: Vista externa de prédio do 
Condomínio Residencial Metalúrgico 2, 
parte do empreendimento PAR “Santa 
Etelvina IIA” – paredes apresentam 
revestimento danificado

Foto 61: Salão de festas e campinho 
de futebol (ao fundo) do Condomínio 
Residencial Metalúrgico 2, parte do 
empreendimento PAR “Santa Etelvina 
IIA”



Foto 62: Estacionamento  do Condomínio Residencial Metalúrgico 2, parte do empreen-
dimento PAR “Santa Etelvina IIA”. Ao fundo, reserva de área verde remanescente

Foto 63: Medidor individual do gás dos apartamentos do Condomínio Residencial 
Metalúrgico 2 – PAR



Foto 64: Entrada do Bloco II do 
Condomínio Residencial Metalúrgico 
2 – PAR. Paredes apresentam reves-
timento danificado e é possível notar 
infiltração

Foto 65: Elevador do Condomínio 
Residencial Metalúrgico 2 – PAR, 
em bom estado



Foto 66: Vista externa de prédio do 
Condomínio Residencial Metalúrgico 2, 
parte do empreendimento PAR “Santa 
Etelvina IIA”

Foto 67: Portaria e vista externa de 
prédio do Condomínio Residencial 
Metalúrgico 2, parte do empreendi-
mento PAR “Santa Etelvina IIA”



Foto 68: Placa da CAIXA na portaria 
do Condomínio Residencial Metalúr-
gico 2, parte do empreendimento PAR 
“Santa Etelvina IIA”

Foto 69: Vista da entrada do Condomínio 
Residencial Metalúrgico 2, parte do em-
preendimento PAR “Santa Etelvina IIA” 
em Cidade Tiradentes



Foto 70: Vista da entrada (outro ângulo 
em relação à foto 69) do Condomínio 
Residencial Metalúrgico 2, parte do em-
preendimento PAR “Santa Etelvina IIA” 
em Cidade Tiradentes

Foto 71: Vista externa de prédio do Con-
domínio Residencial Metalúrgico 2 – PAR 
e do local de destino do lixo para coleta



Foto 72: Local de destino do lixo para coleta do Condomínio Residencial Metalúrgico 2 – PAR 

Foto 73: Escola Técnica Estadual Cidade Tiradentes em construção, ao lado do Condomínio 
Residencial Metalúrgico 2 – PAR



Foto 74: Vista externa do empreendimen-
to PAR “Santa Etelvina IIA” em Cidade 
Tiradentes

Foto 75: Centro Educacional 
Unificado (CEU) em frente ao em-
preendimento PAR “Santa Etelvi-
na IIA” em Cidade Tiradentes



Foto 76: Centro Educacional Unificado (CEU) em frente ao empreendimento PAR “Santa 
Etelvina IIA” em Cidade Tiradentes (foto tirada de dentro do empreendimento)

Foto 77: Ônibus escolar passando em frente ao empreendimento PAR “Santa Etelvina IIA” 
em Cidade Tiradentes



Foto 78: Vista externa do edifício 
Brigadeiro Tobias I (ou Labor), em-
preendimento PAR no Centro

Foto 79: Entrada do edifício Brigadeiro 
Tobias I (ou Labor) – PAR, no Centro



Foto 80: Corredor do hall interno de andar do edifício Brigadeiro Tobias I (ou Labor) – 
PAR

Foto 81: Corredor do hall interno de andar do edifício Brigadeiro Tobias I (ou Labor) – 
PAR, com equipamentos de incêndio



Foto 82: Vista do pátio interno do edifício Brigadeiro Tobias I (ou Labor) – PAR

Foto 83: Vista do pátio interno do edifício Brigadeiro Tobias I (ou Labor) – PAR, quadra 
de esportes



Foto 84: Salão de festas do edifício Brigadeiro Tobias I (ou Labor) – PAR

Foto 85: Jardim no pátio interno do edifício Brigadeiro Tobias I (ou Labor) – PAR. 
O muro ao lado apresenta infiltração



Foto 86: Equipamentos coletivos – banheiros do salão de festas no pátio interno do 
edifício Brigadeiro Tobias I (ou Labor) – PAR

Foto 87: Lavanderia comunitária (por andar) do edifício Brigadeiro Tobias I (ou Labor) 
– PAR



Foto 88: Cortiço visto de cima, vizinho ao edifício Brigadeiro Tobias I (ou Labor) – PAR, 
no Centro

Foto 89: Vista da janela de apartamento do edifício Brigadeiro Tobias I (ou Labor) – 
PAR, no Centro, para a avenida Prestes Maia



Foto 90: Vista externa de empreendimento PAR recém-concluído (setembro de 2008) e 
ainda não habitado (em 2008), na Zona Leste/Cidade Tiradentes

Foto 91: Ex-sede da Agência de Atendimento da COHAB em Cidade Tiradentes –fechada 
pela Prefeitura em 15 de dezembro de 2008



Foto 92: Aviso em frente à ex-sede da 
Agência de Atendimento da COHAB 
em Cidade Tiradentes – fechada pela 
Prefeitura em 15 de dezembro de 
2008

Foto 93: Vista externa do Condomínio 
Residencial Têxteis I – parte de empreen-
dimento PAR em Cidade Tiradentes 



Foto 94: Hall interno de andar  do 
Condomínio Residencial Têxteis I – 
parte de empreendimento PAR em 
Cidade Tiradentes 

Foto 95: Acesso ao elevador no hall 
interno de andar  do Condomínio Residen-
cial Têxteis I – parte de empreendimento 
PAR em Cidade Tiradentes 



Foto 96: Salão de festas do Condomínio Residencial Têxteis I – parte de empreendimento 
PAR em Cidade Tiradentes, com o revestimento das paredes danificado

Foto 97: Campinho de futebol do Condomínio Residencial Têxteis I – parte de empreen-
dimento PAR em Cidade Tiradentes



Foto 98: Cena da paisagem na Zona Leste/Cidade Tiradentes – autoconstrução e 
conjuntos habitacionais ao fundo, e vias de circulação

Foto 99: Empreendimento do PAR concluído em 2007 e ainda desocupado (no final de 
2008), em Cidade Tiradentes



Foto 100: Empreendimento do PAR con-
cluído em 2007 e ainda desocupado (no 
final de 2008), em Cidade Tiradentes

Foto 101: Empreendimento do PAR con-
cluído em 2007 e ainda desocupado (no 
final de 2008), em Cidade Tiradentes



Foto 102: Hospital próximo a empreendimentos do PAR em Cidade Tiradentes

Foto 103: Vista externa do empreendimento PAR “Nascer do Sol I”, em Cidade Tiradentes



Foto 104: Vista do estacionamento e da área de lazer infantil do empreendimento PAR 
“Nascer do Sol I”, em Cidade Tiradentes

Foto 105: Vista do empreendimento PAR “Nascer do Sol II”, a apartir do empreendimento 
PAR “Nascer do Sol I”, em Cidade Tiradentes



Foto 106: Vista externa do       
empreendimento PAR “Nascer   
do Sol I”, em Cidade Tiradentes

Foto 107: Escada de acesso aos 
apartamentos no  empreendimento 
PAR “Nascer do Sol I”, em Cidade 
Tiradentes



Anexo III – Programas de Trabalho da SEHAB (1984-2008) 

 



SEHAB – Programas de Trabalho 

 

Programa de Trabalho do Órgão - 1984 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 59,75% (ou Cr$ 11.510.537.167,00 – em cruzeiros de dezembro de 1984) 

corresponderam a “Projetos” executados. O restante correspondeu à categoria “Atividades”, 

a qual normalmente refere-se a despesas do funcionamento diário da SEHAB. As 

categorias “Projetos” e “Atividades” somadas equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em programas integrados, Desenvolvimento Urbano na Área do PROMORAR e o 

Programa de Desenvolvimento Urbano na Área do PROPERIFERIA;  

- em Habitações Urbanas, aumento de capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB;  

- em Urbanismo, construção de Passarelas para Pedestres, Desenvolvimento Urbano; 

- em Planejamento, emplacamento de logradouros;  

- em Transporte Urbano, pavimentação de vias públicas. 

Vale observar que a Regularização de Loteamentos e Arruamentos entrou como gasto na 

categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se trata de um gasto voltado à provisão 

habitacional e não à manutenção do funcionamento da SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 1985 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 72,49% (ou Cr$ 81.235.968.834,00 – em cruzeiros de dezembro de 1985) 

corresponderam a “Projetos” executados. O restante correspondeu à categoria “Atividades”, 

a qual normalmente refere-se a despesas do funcionamento diário da SEHAB. As 

categorias “Projetos” e “Atividades” somadas equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em programas integrados, Desenvolvimento Urbano na Área do PROMORAR e o 

Programa de Desenvolvimento Urbano na Área do PROPERIFERIA;  

- em Habitações Urbanas, aumento de capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB;  

- em Urbanismo, revitalização de áreas urbanas, Desenvolvimento Urbano;  

- em Planejamento, aumento de capital da Empresa Municipal de Urbanização – 

EMURB, emplacamento de logradouros;  

- em Transporte Urbano, pavimentação de vias públicas. 

Vale observar que a Regularização de Loteamentos e Arruamentos entrou como gasto na 

categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se trata de um gasto voltado à provisão 

habitacional e não à manutenção do funcionamento da SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 1986 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) 

realizados no ano, 15,29% (ou Cz$ 23.805.836,03 – em cruzados de fevereiro de 1986) 

corresponderam a “Projetos” executados. O restante correspondeu à categoria “Atividades”, 

a qual normalmente refere-se a despesas do funcionamento diário da SEHAB. As 

categorias “Projetos” e “Atividades” somadas equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em programas integrados, Desenvolvimento Urbano na Área do PROMORAR e o 

Programa de Desenvolvimento Urbano na Área do PROPERIFERIA; reformas de 

próprios urbanos e equipamentos urbanos;  

- em Habitações Urbanas, aumento de capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB;  

- em Urbanismo, revitalização de áreas urbanas, Desenvolvimento Urbano;  

- em Planejamento, aumento de capital da Empresa Municipal de Urbanização – 

EMURB, emplacamento de logradouros. 

Vale observar que a Regularização de Loteamentos e Arruamentos, a Contribuição ao 

Fundo de Atendimento a População Moradora em Habitação Subnormal – FUNAPS e 

Administração da Supervisão Geral de Atendimento à População de Moradora em 

Habitação Subnormal entrou como gasto na categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez 

que se trata de um gasto voltado à provisão habitacional e não à manutenção do 

funcionamento da SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 1987 

 

Do  o total dos gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) 

realizados no ano, 33,63% (ou Cz$ 310.132.712,89 – em cruzados de fevereiro de 1986) 

corresponderam a “Projetos” executados. O restante correspondeu à categoria “Atividades”, 

a qual normalmente refere-se a despesas do funcionamento diário da SEHAB. As 

categorias “Projetos” e “Atividades” somadas equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em programas integrados, Desenvolvimento Urbano na Área do PROMORAR e o 

Programa de Desenvolvimento Urbano na Área do PROPERIFERIA;  

- em Habitações Urbanas, aumento de capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB, Construção de Moradias para Desfavelamento; 

- em Urbanismo, Desenvolvimento Urbano, Emplacamento de Logradouros;  

- em Urbanismo, Regularização de Loteamentos e Arruamentos.  



Programa de Trabalho do Órgão - 1988 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) 

realizados no ano, 50,38% (ou Cz$ 155.680.238, 01 – em cruzados de fevereiro de 1986) 

corresponderam a “Projetos” executados. O restante correspondeu à categoria “Atividades”, 

a qual normalmente refere-se a despesas do funcionamento diário da SEHAB. As 

categorias “Projetos” e “Atividades” somadas equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em programas integrados, Desenvolvimento Urbano na Área do PROMORAR e o 

Programa de Desenvolvimento Urbano na Área do PROPERIFERIA; reformas de 

próprios urbanos e equipamentos urbanos;  

- em Habitações Urbanas, aumento de capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB;  

- em Urbanismo, Desenvolvimento Urbano; em Planejamento, emplacamento de 

logradouros. 



Programa de Trabalho do Órgão - 1989 

 

Do total de gastos realizados no ano pela Secretária de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano (SEHAB), 19,44% (ou NCz$ 22.259.533,94 – em cruzados novos de janeiro de 

1989) corresponderam a “Projetos” executados. O restante correspondeu à categoria 

“Atividades”, a qual normalmente refere-se a despesas do funcionamento diário da 

SEHAB. As categorias “Projetos” e “Atividades” somadas equivalem ao total dos gastos da 

Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em programas integrados, Reforma de Próprios Municipais e Equipamentos 

Urbanos; 

- em Habitações Urbanas, aumento de capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB; construção de moradias para desfavelamento, 

obras de Infraestrutura em conjuntos habitacionais da COHAB;  

- em Urbanismo, Desenvolvimento Urbano;  

- em Planejamento, emplacamento de logradouros;  

- em Assistência, assistência social geral. 



Programa de Trabalho do Órgão - 1990 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) 

realizados no ano, 27,32% (ou Cr$ 155.680.238,01 – em cruzeiros de março de 1990) 

corresponderam a “Projetos” executados. O restante correspondeu à categoria “Atividades”, 

a qual normalmente refere-se a despesas do funcionamento diário da SEHAB. As 

categorias “Projetos” e “Atividades” somadas equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em programas integrados, Reforma de Próprios Municipais e Equipamentos 

Urbanos;  

- em Habitações Urbanas, aumento de capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB, Obras de Infraestrutura em Conjuntos 

Habitacionais da COHAB; Construção de Moradias para Desfavelamento;  

- em Urbanismo, Desenvolvimento Urbano;  

- em Planejamento, emplacamento de logradouros;  

- em Assistência, Assistência Social Geral. 



Programa de Trabalho do Órgão - 1991 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 27,86% (ou Cr$ 15.279.096.465, 61 – em cruzeiros de março de 1990) 

corresponderam a “Projetos” executados. O restante correspondeu à categoria “Atividades”, 

a qual normalmente refere-se a despesas do funcionamento diário da SEHAB. As 

categorias “Projetos” e “Atividades” somadas equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em programas integrados, Reforma de Próprios Municipais e Equipamentos 

Urbanos; 

- em Habitações Urbanas, Construção de Moradias para Desfavelamento, Obras de 

desenvolvimento urbano em conjuntos habitacionais da COHAB;  

- em Planejamento, Emplacamento de Logradouros; em Assistência, Assistência 

Social Geral. 

Vale observar que a Contribuição ao Fundo de Atendimento a População Moradora em 

Habitação Subnormal – FUNAPS e Administração da Superintendência de Habitação 

Popular e o Programa de Melhoria das Condições de Habitabilidade das Moradias Coletivas 

entraram como gasto na categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se trata de um 

gasto voltado à provisão habitacional e não à manutenção do funcionamento da SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 1992 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 8,79% (ou Cr$ 46.949.935.416,84 – em cruzeiros de março de 1990) corresponderam 

a “Projetos” executados. O restante correspondeu à categoria “Atividades”, a qual 

normalmente refere-se a despesas do funcionamento diário da SEHAB. As categorias 

“Projetos” e “Atividades” somadas equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em Habitações Urbanas, Aumento de Capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB, Construção de Moradias para Desfavelamento, 

Obras de Desenvolvimento Urbano em Conjuntos Habitacionais da COHAB;  

- em Planejamento, Emplacamento de Logradouros;  

- em Assistência, Assistência Social Geral e o Programa de Urbanização de Favelas do 

Município de São Paulo – PROFAVELA. 

Vale observar que a Contribuição ao Fundo de Atendimento a População Moradora em 

Habitação Subnormal – FUNAPS e Administração da Superintendência de Habitação 

Popular, o Censo de Cortiços e a Regularização de Loteamentos e Arruamentos entraram 

como gasto na categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se trata de um gasto 

voltado à provisão habitacional e não à manutenção do funcionamento da SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 1993 

 

Do  total dos gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 27,86% (ou Cr$ 1.527.9096.465,61 – em cruzeiros vigentes até julho de 1993) 

corresponderam a “Projetos” executados. O restante correspondeu à categoria “Atividades”, 

a qual normalmente refere-se às despesas do funcionamento diário da SEHAB. As 

categorias “Projetos” e “Atividades” somadas equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em Habitações Urbanas, Aumento de Capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB, Obras de Desenvolvimento Urbano em 

Conjuntos Habitacionais da COHAB;  

- em Planejamento, Emplacamento de Logradouros;  

- em Assistência, Assistência Social Geral e o Programa de Urbanização de Favelas do 

Município de São Paulo – PROFAVELA, o FUNAPS – Programa de 

Desapropriação de Terras, FUNAPS – Programa de Construção de Moradias/ 

Infraestrutura por Mutirão, FUNAPS – Programas de Construção de Moradias/ 

Infraestrutura por Empreiteira, FUNAPS – Programa de Intervenção em Cortiços. 

Vale observar que a Contribuição à Administração da Superintendência de Habitação 

Popular, o Censo de Cortiços e a Regularização de Loteamentos e Arruamentos, despesas 

de exercícios anteriores, relativas ao FUNAPS, o Programa de Recuperação Urbana e 

Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga e o Programa de Assistência Jurídica do 

FUNAPS entraram como gasto na categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se 

trata de um gasto voltado à provisão habitacional e não à manutenção do funcionamento da 

SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 1994 

 

Do total dos gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 83,07% (ou CR$ 41.376.770, 33 – em cruzeiros reais vigentes até junho de 1994) 

corresponderam a “Projetos” executados. O restante correspondeu à categoria “Atividades”, 

a qual normalmente refere-se a despesas do funcionamento diário da SEHAB. As 

categorias “Projetos” e “Atividades” somadas equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em Habitações Urbanas, Aumento de Capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB, Obras de Desenvolvimento Urbano em 

Conjuntos Habitacionais da COHAB;  

- em Urbanismo, Revitalização de Áreas Urbanas; em Planejamento, Programa de 

Recuperação Urbana e Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga e o 

Emplacamento de Logradouros;  

- em Assistência, Assistência Social Geral, o Programa de Urbanização de Favelas do 

Município de São Paulo – PROFAVELA, o FUNAPS – Programa de 

Desapropriação de Terras, FUNAPS – Programa de Construção de Moradias/ Infra--

estrutura por Mutirão, FUNAPS – Programas de Construção de Moradias/ 

Infraestrutura por Empreiteira, FUNAPS – Programa de Intervenção em Cortiços. 

Vale observar que o Censo de Cortiços e a Regularização de Loteamentos e 

Arruamentos, as despesas de exercícios anteriores, relativas ao FUNAPS, o Programa de 

Assistência Jurídica – FUNAPS, e o Fundo de Atendimento a População Moradora em 

Habitação Subnormal – FUNAPS entraram como gasto na categoria “Atividades”, uma 

exceção, uma vez que se trata de um gasto voltado à provisão habitacional e não à 

manutenção do funcionamento da SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 1995 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 87,5% (ou R$ 124.239.773,09) corresponderam aos “Projetos” executados. O restante 

correspondeu à categoria “Atividades”, a qual normalmente refere-se a despesas do 

funcionamento diário da SEHAB. As categorias “Projetos” e “Atividades” somadas 

equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em Habitações Urbanas, Aumento de Capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB, Obras de Desenvolvimento Urbano em 

Conjuntos Habitacionais;  

- em Urbanismo, Revitalização de Áreas Urbanas, PROCENTRO – Projetos Pólos de 

Recuperação Urbana, LINHA DA VIDA – Campanha de Proteção à Área dos 

Mananciais; em Planejamento Urbano, Programa de Recuperação Urbana e 

Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga, Repasse ao Fundo Municipal de 

Habitação – COHAB, Controle de Parcelamento do Solo Irregular – CONCI, 

Programa de Verticalização e Urbanização de Favelas, Reassentamento de Famílias 

– Programa PROCAV II. 

Vale observar que a Regularização de Loteamentos e Arruamentos entrou como gasto na 

categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se trata de um gasto voltado à provisão 

habitacional e não à manutenção do funcionamento da SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 1996 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 94,76% (ou R$ 320.546.075,96) corresponderam a “Projetos” executados. O restante 

dos gastos da Secretaria corresponderam à categoria “Atividades”, a qual normalmente 

refere-se às despesas do funcionamento diário da SEHAB. As categorias “Projetos” e 

“Atividades” somadas equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em Habitações Urbanas, Aumento de Capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB, Obras de Desenvolvimento Urbano em 

Conjuntos Habitacionais;  

- em Urbanismo, Revitalização de Áreas Urbanas, PROCENTRO – Projetos Pólos de 

Recuperação Urbana, LINHA DA VIDA – Campanha de Proteção à Área dos 

Mananciais;  

- em Planejamento Urbano, Programa de Recuperação Urbana e Saneamento 

Ambiental da Bacia do Guarapiranga, Fundo Municipal de Habitação – COHAB, 

Controle de Parcelamento do Solo Irregular – CONCI, Programa de Verticalização e 

Urbanização de Favelas, Reassentamento de Famílias – Programa PROCAV II.. 

Vale observar que a Regularização de Loteamentos e Arruamentos entrou como gasto na 

categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se trata de um gasto voltado à provisão 

habitacional e não à manutenção do funcionamento da SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 1997 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 93,82% (ou R$ 289.851.720,75) corresponderam a “Projetos” executados. O restante 

correspondeu à categoria “Atividades”, a qual normalmente refere-se às despesas do 

funcionamento diário da SEHAB. As categorias “Projetos” e “Atividades” somadas 

equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em Habitações Urbanas, Aumento de Capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB, Obras de Desenvolvimento Urbano em 

Conjuntos Habitacionais;  

- em Urbanismo, Revitalização de Áreas Urbanas, PROCENTRO – Projetos Pólos de 

Recuperação Urbana, LINHA DA VIDA – Campanha de Proteção à Área dos 

Mananciais;  

- em Planejamento Urbano, Programa de Recuperação Urbana e Saneamento 

Ambiental da Bacia do Guarapiranga, Projeto do Fundo Municipal de Habitação – 

COHAB, Controle de Parcelamento do Solo Irregular – CONCI, Programa de 

Verticalização e Urbanização de Favelas, Reassentamento de Famílias – Programa 

PROCAV II. 

Vale observar que a Regularização de Loteamentos e Arruamentos entrou como gasto na 

categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se trata de um gasto voltado à provisão 

habitacional e não à manutenção do funcionamento da SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 1998 

 

Do total de  gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 91,43% (ou R$ 218.070.258,80) corresponderam aos “Projetos” executados. O restante 

correspondeu à categoria “Atividades”, a qual normalmente refere-se a despesas do 

funcionamento diário da SEHAB. As categorias “Projetos” e “Atividades” somadas 

equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em Habitações Urbanas, Aumento de Capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB, Obras de Desenvolvimento Urbano em 

Conjuntos Habitacionais;  

- em Urbanismo, Revitalização de Áreas Urbanas, PROCENTRO – Projetos Pólos de 

Recuperação Urbana, LINHA DA VIDA – Campanha de Proteção à Área dos 

Mananciais;  

- em Planejamento Urbano, Programa de Recuperação Urbana e Saneamento 

Ambiental da Bacia do Guarapiranga, Projeto do Fundo Municipal de Habitação – 

COHAB, Controle de Parcelamento do Solo Irregular – CONCI, Programa de 

Verticalização e Urbanização de Favelas, Reassentamento de Famílias – Programa 

PROCAV II. 

Vale observar que a Regularização de Loteamentos e Arruamentos entrou como gasto na 

categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se trata de um gasto voltado à provisão 

habitacional e não à manutenção do funcionamento da SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 1999 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 85,62% (ou R$ 237.779.044,62) corresponderam a “Projetos” executados. O restante 

correspondeu à categoria “Atividades”, a qual normalmente refere-se a despesas do 

funcionamento diário da SEHAB. As categorias “Projetos” e “Atividades” somadas 

equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em Habitações Urbanas, Aumento de Capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB, Obras de Desenvolvimento Urbano em 

Conjuntos Habitacionais;  

- em Urbanismo, Revitalização de Áreas Urbanas, PROCENTRO – Projetos Pólos de 

Recuperação Urbana, LINHA DA VIDA – Campanha de Proteção à Área dos 

Mananciais;  

- em Planejamento Urbano, Programa de Recuperação Urbana e Saneamento 

Ambiental da Bacia do Guarapiranga, Projeto do Fundo Municipal de Habitação – 

COHAB, Controle de Parcelamento do Solo Irregular – CONCI, Programa de 

Recuperação Urbana e Saneamento Ambiental da Bacia Billings, Comissão 

Permanente de Acessibilidade – CPA, Programa de Verticalização e Urbanização de 

Favelas, Reassentamento de Famílias – Programa PROCAV II. 

Vale observar que a Regularização de Loteamentos e Arruamentos entrou como gasto na 

categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se trata de um gasto voltado à provisão 

habitacional e não à manutenção do funcionamento da SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 2000 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 82,61% (ou R$ 354.357.909,06) corresponderam a “Projetos” executados. O restante 

correspondeu à categoria “Atividades”, a qual normalmente refere-se a despesas do 

funcionamento diário da SEHAB. As categorias “Projetos” e “Atividades” somadas 

equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em Programas Integrados, Construção e Reforma de Próprios Municipais e 

Equipamentos Urbanos;  

- em Habitações Urbanas, Aumento de Capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB, Obras de Desenvolvimento Urbano em 

Conjuntos Habitacionais;  

- em Urbanismo, Revitalização de Áreas Urbanas, PROCENTRO – Projetos Pólos de 

Recuperação Urbana, LINHA DA VIDA – Campanha de Proteção à Área dos 

Mananciais; em Planejamento Urbano, Programa de Recuperação Urbana e 

Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga, Projeto do Fundo Municipal de 

Habitação – COHAB, Programa de Recuperação Urbana e Saneamento Ambiental 

da Bacia Billings, Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, Programa de 

Verticalização, Urbanização de Favelas, Reassentamento de Famílias – Programa 

PROCAV II, e, por fim, o Controle de Parcelamento do Solo Irregular – CONCI. 

Vale observar que a Regularização de Loteamentos e Arruamentos entrou como gasto na 

categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se trata de um gasto voltado à provisão 

habitacional e não à manutenção do funcionamento da SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 2001 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 74,56% (ou R$ 170.760.133,47) corresponderam a “Projetos” executados. O restante 

correspondeu à categoria “Atividades”, a qual normalmente refere-se a despesas do 

funcionamento diário da SEHAB. As categorias “Projetos” e “Atividades” somadas 

equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em Programas Integrados, Construção e Reforma de Próprios Municipais e 

Equipamentos Urbanos;  

- em Habitações Urbanas, Aumento de Capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB, Obras de Desenvolvimento Urbano em 

Conjuntos Habitacionais;  

- em Urbanismo, Revitalização de Áreas Urbanas, PROCENTRO – Projetos Pólos de 

Recuperação Urbana, LINHA DA VIDA – Campanha de Proteção à Área dos 

Mananciais;  

- em Planejamento Urbano, Programa de Recuperação Urbana e Saneamento 

Ambiental da Bacia do Guarapiranga, Projeto do Fundo Municipal de Habitação – 

COHAB, Programa de Recuperação Urbana e Saneamento Ambiental da Bacia 

Billings, Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, Programa de 

Verticalização, Urbanização de Favelas, Reassentamento de Famílias – Programa 

PROCAV II, e, por fim, o Controle de Parcelamento do Solo Irregular – CONCI. 

Vale observar que a Regularização de Loteamentos e Arruamentos entrou como gasto na 

categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se trata de um gasto voltado à provisão 

habitacional e não à manutenção do funcionamento da SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 2002 

 

Do total dos gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 83,78% (ou R$ 214.624.056,83) corresponderam a “Projetos” executados. O restante 

correspondeu à categoria “Atividades”, a qual normalmente refere-se a despesas do 

funcionamento diário da SEHAB. As categorias “Projetos” e “Atividades” somadas 

equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em Urbanismo, Infraestrutura Urbana;  

- em Habitações de Interesse Social, Programa de Arruamento em Habitação, 

Regularização de Loteamentos e Arruamentos; Construção e Reforma de Próprios 

Municipais e Equipamentos Urbanos;  

- em Habitação, Programa Bairro Legal, Fortalecimento Institucional – PROVER, 

Controle de Parcelamento do Solo Irregular – CONCI, Revitalização de Áreas 

Urbanas, PROCENTRO – Projetos Pólos de Recuperação Urbana, Comissão 

Permanente de Acessibilidade – CPA, Investimento Habitacional, Aumento de 

Capital da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, 

Políticas Habitacionais, FMH – Bairro Legal e Provisão Habitacional, FMH – 

Programa de Provisão/ Mutirão, Fundo Municipal da Habitação – Morar Perto, 

FMH/ Mutirão – Infraestrutura, Programa de Revitalização e Construção de 

Habitações de Interesse Social, Programa Verticalização e Urbanização de Favelas, 

Reurbanização da Favela Dois de Maio – Jardim Julho – Distrito São Mateus, 

Reassentamento de Famílias – Programa PROCAV; em Gestão Ambiental, 

Programa de Recuperação Urbana e Saneamento da bacia do Guarapiranga – 

Preservação e Conservação Ambiental, Programa de Recuperação Urbana e 

Saneamento da Bacia do Guarapiranga. 

Vale observar que a Assistência a Moradores em Áreas de Risco e o Apoio aos 

Programas Sociais: FMH – Convênio Técnico e Jurídico, Perícia e Monitoramento 

entraram como gasto na categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se trata de um 

gasto voltado à provisão habitacional e não à manutenção do funcionamento da SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 2003 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 29,05 % (ou R$ 214.957.674,16) corresponderam a “Projetos” executados. O restante 

correspondeu à categoria “Atividades”, a qual normalmente refere-se às despesas do 

funcionamento diário da SEHAB. As categorias “Projetos” e “Atividades” somadas 

equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

Vale mencionar que neste ano, no item “Atividades”, entram por diversas vezes gastos 

com Habitação, Urbanismo e Assistência Social, que não possuem detalhamento algum do 

que se trata, na categoria Programa de Trabalho por Órgão. 

O mesmo acontece no item “Projetos”, que só possui os seguintes projetos ou programas 

detalhados: Infraestrutura Urbana, Urbanismo, Serviços Urbanos, Revitalização de Áreas 

Urbanas; em Habitação, investimento Habitacional; em Gestão Ambiental, Preservação e 

Conservação Ambiental, Saneamento Ambiental em Bacias Hidrográficas; em Urbanismo, 

Programa de Loteamento e Arruamento em Habitação, Infraestrutura Urbana que incluem o 

Programa de revitalização e Construção de Habitações e o Programa Canal. Cor. Impl. Vias 

e Recuperação Ambiental e Social. Fundo Vale – PROCAV. 

Em razão disso e para obter um melhor detalhamento, analisamos a categoria 

“comparativo da despesa Autorizada com a Realizada”, quanto aos gastos da SEHAB. 

Assim, pudemos apurar que suas ações realizadas incluíram:  

- Construção e Reforma de Próprios Municipais e Equipamentos Urbanos, Aumento de 

Capital da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, Obras de 

Desenvolvimento Urbano em Conjuntos Habitacionais, PROCENTRO – Projetos Pólos de 

Recuperação Urbana, Programa de Recuperação e Saneamento Ambiental da Bacia do 

Guarapiranga, Programa de Recuperação Urbana e Saneamento Ambiental da bacia 

Billings, Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, Agência da Bacia Hidrográfica 

do Alto Tietê, Fortalecimento Institucional – PROVER, Regularização Fundiária – 

PROVER, Programa de Verticalização e Urbanização de Favelas, Reassentamento de 

Famílias – Programa PROCAV II, Regularização de Terras – Bairro Legal, Programa 

Bairro Legal, CONCI – Controle de Parcelamento do Solo Irregular, Regularização de 

Loteamentos e Arruamentos, Programas de Recuperação Urbana e Saneamento Ambiental 



“Bacia do Guarapiranga / Guavirituba”, “Bacia do Guarapiranga - Santa Maria – Pq. 

Cerejeiras”, “Bacia do Guarapiranga/ Billings/ Alto da Riviera”, “Bacia do Guarapiranga/ 

Billings/ Guavirituba II”, Regularização de Terras – Bairro Legal – VI – Nova Jaraguá, 

Programa de Verticalização e Urbanização de Favelas – Real Parque, Programa Morar 

Melhor, Programa de Recuperação Urbana e saneamento Ambiental da Bacia do 

Guarapiranga – Vila Natal, Urbanização de Favelas Paraisópolis, COHAB – Heliópolis. 



Programa de Trabalho do Órgão - 2004 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 72,46% (ou R$ 111.185.679,11) corresponderam a “Projetos” executados. O restante 

correspondeu à categoria “Atividades”, a qual normalmente refere-se a despesas do 

funcionamento diário da SEHAB. As categorias “Projetos” e “Atividades” somadas 

equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em Urbanismo, Fortalecimento Institucional – PROVER, Infraestrutura Urbana, 

PROCENTRO – Projetos Pólos de Recuperação Urbana, Comissão Permanente de 

Acessibilidade – CPA;  

- em Habitação, Investimento Habitacional, Aumento de Capital da Companhia 

Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB;  

- em Gestão Ambiental, Programa de Recuperação Urbana e Saneamento da Bacia do 

Guarapiranga, Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, Guaravituba II, 

Complexo Alto da Rivieira e Fujihara, Programa Guarapiranga – “Guarituva I” e 

“Santa Maria – Pq. Cerejeiras”;  

- em Habitação Urbana, Programa de Revitalização e Construção de Habitações, 

Programa de Verticalização e urbanização de Favelas, Programa Canal. Cor. Impl. 

Vias e Recuperação Ambiental e Social - Fundo Vale – PROCAV, Reassentamento 

de Famílias – Programa PROCAV II. 

Também identificamos entre  as ações executadas pela SEHAB e no âmbito do Fundo 

Municipal de Habitação, as seguintes: Construção e Reforma de Próprios Municipais, 

Obras de Desenvolvimento Urbano em Conjuntos Habitacionais, Perímetro de Reabilitação 

Integrada do Habitat – Ação Centro – BID, Mecanismos de Atração para Famílias de 

Renda Média – Ação Centro – BID, Programa Bairro Legal, CONCI – Controle de 

Parcelamento do Solo Irregular, Regularização de Arruamentos e Loteamentos, Programa 

Morar Melhor, Bolsa Aluguel – Ação Centro – BID, PROVER Heliópolis, Aquisição de 

Terreno para Moradia na Avenida Guido Caloi e Avenida Guarapiranga, Programa 

Guarapiranga – Kagohara, Marquesa e Guavirituba, Guavirituba II, Complexo Alto da 



Rivieira e Fujihara, Programa Guarapiranga – Vila Natal, Programa Guarapiranga – 

Guavirituba I, Programa Guarapiranga – Santa Maria – Pq. Cerejeiras, Execução de Obras, 

Projeto Executivo e Acompanhamento Social. 

Vale observar que a Assistência Comunitária e Assistência a Moradores em Áreas de 

Risco entraram como gasto na categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se trata 

de um gasto voltado à provisão habitacional e não à manutenção do funcionamento da 

SEHAB. 

 



Programa de Trabalho do Órgão - 2005 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 75,38% (ou R$ 118.854.969,92) corresponderam a “Projetos” executados. O restante 

correspondeu à categoria “Atividades”, a qual normalmente refere-se a despesas do 

funcionamento diário da SEHAB. As categorias “Projetos” e “Atividades” somadas 

equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações:  

- em Urbanismo, Programa de Loteamento e Arruamento em Habitação, Projetos e 

Ações de Apoio Habitacional, Programa de Verticalização e Urbanização na Favela 

Heliópolis – canalização do córrego Sacomã, Projeto de Urbanização (Programa 

Bairro Legal), Urbanização de Favelas Núcleos Icaraí, Panorama, S. Rafael e Grajaú 

– Lote V. Urbanização de Favelas em Heliópolis – Bairro Legal “A” e “N”, 

revitalização de áreas urbanas, Morar no Centro, Comissão Permanente de 

Acessibilidade – CPA;  

- em Habitação, Investimento Habitacional, Aumento de Capital da Companhia 

Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB;  

- em Gestão Ambiental, Saneamento Ambiental em bacias Hidrográficas: Programas 

de Recuperação Urbana e Saneamento Ambiental “Guarapiranga – Guarituva e 

Parque Cerejeiras”, “Guarapiranga e Guavirituba I”, “Guarapiranga – Núcleo São 

José e Campinas”, “Guarapiranga – Iporanga e Esmeralda”, “Guarapiranga – 

Satélite, Iporanga, Alpino, Cruz”, “Jardim Manacanás, Nova Guarapiranga”, 

“Guarapiranga – S. Bernardo, Herplin, Iporã”. 

Também identificamos entre as ações executadas pela SEHAB e no âmbito do Fundo 

Municipal de Habitação, as seguintes: Morar Centro, Mananciais, Perímetro de 

Reabilitação Integrada do Habitat – Ação Centro – BID, Mecanismos de Atração para 

Famílias de Renda Média – Ação Centro – BID, Programa Vertilização Urbana na Favela 

(Heliópolis), aquisição de terreno para moradia – Avenida Guido Caloi e Avenida 

Guarapiranga, Projeto Urbanização (Favelas Jd. Olinda) – Programa Bairro Legal, 

Urbanização de Favelas núcleos Icaraí, Panorama, S. Rafael e Grajaú – Lote V, 



Urbanização de Favelas Heliópolis “A” e “N” do Lote 1 – Bairro Legal, Urb. Vert. Pav. E 

Edif. Habitacionais Favela Heliópolis/ José Paulin, Projeto de Apoio Habitacional para 

Idosos, FMH – Mutirões, FMH – Reabilitação do Centro – Ação Centro – BID. 

Vale observar que a Assistência Comunitária e Assistência a Moradores em Áreas de 

Risco entraram como gasto na categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se trata 

de um gasto voltado à provisão habitacional e não à manutenção do funcionamento da 

SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 2006 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 81,56% (ou R$ 297.103.018,87) corresponderam a “Projetos” executados. O restante 

correspondeu à categoria “Atividades”, a qual normalmente refere-se a despesas do 

funcionamento diário da SEHAB. As categorias “Projetos” e “Atividades” somadas 

equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações: Aumento de Capital 

da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, Projetos e Ações de 

Regularização de Loteamentos e Arruamentos, Convênio SEHAB com CREA/SP, SEESP e 

SASP p/ Assistência Técnica Gratuita, Urbanização de Favelas Lote 3 – Nova Teresa 

Jardim Senice – Dois de Maio – Programa Bairro Legal, Projeto Verticalização e 

Urbanização (Favelas Jd. Olinda) – Programa Bairro Legal, Urbanização de Favelas - 

Núcleos Icaraí, Panorama, Grajaú – Lote V, Programa Guarapiranga Núcleo Guavirituba III 

– Jardim Kagohara e Jardim Marquesa, Programa Guarapiranga Núcleo Santa Maria no 

Parque Cerejeiras, Programa Guarapiranga Núcleo Guavirituba I, Programa Guarapiranga 

Núcleo São José-Campinas, Programa Guarapiranga Núcleo Iporanga-Esmeralda, 

Programa Guarapiranga Núcleo Satélite-Iporanga e Alpino, Programa Guarapiranga Núcleo 

Favela 19-Manacás-Nova Guarapiranga, Programa Guarapiranga Núcleo São Bernardo--

Herplin-Iporã, Urbanização de Favela Novo Jaraguaré-Lote 7 – Programa Bairro Legal, 

Serviço técnico especializado em Engenharia Consultiva de Implementação de Projetos 

HABI/SEHAB – Reg S-SE, Programa Guarapiranga Núcleo Imbuias – Jd. Floresta, 

Desapropriação e Reurbanização em Área Localizada na Rua Bom Pastor-Vila Bela, 

Reurbanização das Favelas Nova Jaguaré e Vila Nilo, Reurbanização dos Recantos dos 

Humildes, Regularização Fundiária Jd. Nova Conquista/São Mateus, Regularização 

Fundiária Jd. Solange/São Mateus, Regularização Fundiária Jd. Nova Harmonia/São 

Mateus, Regularização Fundiária Gleba do São Francisco/São Mateus, Projetos e Ações de 

Regularização de Loteamentos Jaçanã/Tremembé, Regularização Loteamento Jd. 

Paulistano II/ Brasilândia, Construção de Núcleos Comunitários de Moradia, Programa de 

Verticalização Urbana de favela  -Heliópolis. 



Também identificamos entre as ações executadas pela SEHAB e no âmbito do Fundo 

Municipal de Habitação, as seguintes: Ação Centro BID – Moradia na Área Central – 

FMH, Mutirões – FMH, Empreendimento Habitacional de Interesse Social em Imóveis da 

União - FMH. 

Vale observar que a Assistência Comunitária e Assistência a Moradores em Áreas de 

Risco entraram como gasto na categoria “Atividades”, uma exceção, uma vez que se trata 

de um gasto voltado à provisão habitacional e não à manutenção do funcionamento da 

SEHAB. 



Programa de Trabalho do Órgão - 2007 

 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) no 

ano, 84,98% (ou R$ 421.434.924,69) corresponderam a “Projetos” executados. O restante 

correspondeu à categoria “Atividades”, a qual normalmente refere-se despesas do 

funcionamento diário da SEHAB. As categorias “Projetos” e “Atividades” somadas 

equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos executados, que constam no balanço geral 

do orçamento do mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações: Ação BID – Projetos 

Habitacionais, Mananciais, Projetos e Ações de Apoio Habitacional, Projetos e Ações de 

Regularização em Loteamentos Irregulares, Aumento de Capital da Companhia 

Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB, Projetos e Ações de Regularização de 

Loteamentos e Arruamentos, Convênio SEHAB com CREA/SP, SEESP e SASP p/ 

Assistência Técnica Gratuita, Urbanização de Favelas Lote 3 – Nova Teresa Jardim Senice 

– Dois de Maio – Programa Bairro Legal, Projeto Verticalização e Urbanização (Favelas 

Jd. Olinda) – Programa Bairro Legal, Urbanização de Favelas - Núcleos Icaraí, Panorama, 

Grajaú – Lote V, Programa Guarapiranga Núcleo Guavirituba III – Jardim Kagohara e 

Jardim Marques, Programa Mananciais Guarapiranga II – Alto do Tietê, Programa 

Guarapiranga Núcleo Santa Maria no Parque Cerejeiras, Programa Guarapiranga Núcleo 

Guavirituba I, Programa Guarapiranga Núcleo São José-Campinas, Programa Guarapiranga 

Núcleo Iporanga-Esmeralda, Programa Guarapiranga Núcleo Satélite-Iporanga e Alpino, 

Programa Guarapiranga Núcleo Favela 19-Manacás-Nova Guarapiranga, Programa 

Guarapiranga Núcleo São Bernardo--Herplin-Iporã, Urbanização de Favela Novo 

Jaraguaré-Lote 7 – Programa Bairro Legal, Serviço técnico especializado em Engenharia 

Consultiva de Implementação de Projetos HABI/SEHAB – Reg S-SE, Programa 

Guarapiranga Núcleo Imbuias – Jd. Floresta, Desapropriação e Reurbanização em Área 

Localizada na Rua Bom Pastor-Vila Bela, Reurbanização das Favelas Nova Jaguaré e Vila 

Nilo, Reurbanização dos Recantos dos Humildes, Regularização Fundiária Jd. Nova 

Conquista/São Mateus, Regularização Fundiária Jd. Solange/São Mateus, Regularização 

Fundiária Jd. Nova Harmonia/São Mateus, Regularização Fundiária Gleba do São 

Francisco/São Mateus, Projetos e Ações de Regularização de Loteamentos 



Jaçanã/Tremembé, Regularização Loteamento Jd. Paulistano II/ Brasilândia, Construção de 

Núcleos Comunitários de Moradia, Programa de Verticalização Urbana de favela  -

Heliópolis, Reurbanização das Favelas 19 e 20 – Capela do Socorro e Rio Bonito, Projeto 

para empreendimento de Habitação de Interesse Social em Imóvel da União na Vila 

Independente, Regularização do Loteamento Jd. Paulistano II, localizado no Distrito, 

Acolhimento as famílias da área de risco localizado na favela do Jd. P. 

Também identificamos entre as ações executadas pela SEHAB e no âmbito do Fundo 

Municipal de Habitação, as seguintes: Ação Centro BID – Moradia na Área Central – 

FMH, Mutirões – FMH. 



Programa de Trabalho do Órgão – 2008* 

 

* Para este ano foram considerados os trabalhos e gastos previstos. 

Do total de gastos da Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEHAB) 

previstos para o ano, 90,4% (ou R$ 712.367.683,00) corresponderam a “Projetos”. O 

restante correspondeu à categoria “Atividades”, a qual normalmente refere-se  despesas do 

funcionamento diário da SEHAB. As categorias “Projetos” e “Atividades” somadas 

equivalem ao total dos gastos da Secretaria. 

De acordo com a especificação dos projetos a serem executados, que constam no 

orçamento previsto para o mesmo ano, foram desenvolvidas as seguintes ações: Projetos e 

Ações de Apoio Habitacional, Projetos e Ações de Apoio Habitacional, Lote 7 – 

Paraisópolis, Projetos e Ações de Apoio Habitacional, Lote 8 – 

Paraisópolis/Grotão/Grotinho/Porto Seguro, Projetos e Ações de Apoio Habitacional – Lote 

9 - Heliópolis, Projetos e Ações de Apoio Habitacional – Lote 10 – Heliópolis, Projetos e 

Ações de Apoio Habitacional – Lote 11 – Cidade Azul, Projetos e Ações de Apoio 

Habitacional – Lote 12 – Monteiro, Projetos e Ações de Apoio Habitacional – Lote 13 – Jd. 

Guarani, Projetos e Ações de Apoio Habitacional – Lote 14, Jd. Irene, Projetos e Ações de 

Apoio Habitacional – Lote 15 – Jd. Damasceno. Regularização de Loteamento Irregulares, 

Projetos e Ações de Regularização em Loteamentos Irregulares (Lote 1 – Subprefeituras 

CT/IG/MP/IT, Lote 2 – Subprefeitura JT, Lote 3 – Subprefeitura SM, Lote 4 – 

Subprefeitura SM, Lote 5 – Subprefeitura FO, Lote 6 – Subprefeitura PJ/PR). Ação Centro 

– BID – Fortalecimento Institucional. Aumento de Capital da Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo – COHAB. Mananciais, Mananciais – Lote 1 – Cidade Julia, 

Mananciais – Lote 2 – Mate Virgem, Mananciais – Lote 3 –Cantinho do Céu, Mananciais – 

Lote 4 – Satélite Capital, Socorro, Mananciais – Lote 5 – Jd Noronha, Mananciais – Lote 6 

– Jd Campinas, Mananciais – Lote 7 – Santo Amaro, Produção e Soluções de Moradia, 

Parceria Público-Privada. 

 



Anexo IV – Lista de Empreendimentos PAR (2001-2004) 



Empreendimentos produzidos pelo Programa de Arrendamento Residencial (PAR), SEHAB e COHAB, de 2001 a 2004
Unidades Unidades Famílias
habitacionais habitacionais beneficiadas
entregues viabilizadas

PAR - Programa de Arrendamento Residencial 5.069 7.706 7.931
PAR - 25 de Janeiro (PRIH LUZ) 385 385
PAR - Barro Branco II 200 200 200
PAR - Brigadeiro Tobias I 84 84 84
PAR - Bruno e Bárbara 180 180 180
PAR - Campo Limpo/Atucupê 180 180 180
PAR - Celso Garcia 84 84 84
PAR - Dom João Neri 80 80 80
PAR - Edifício São Paulo Residencial 152 152
PAR - Espanha 158 158 158
PAR - Fernão Sales 54 54 54
PAR - Francisco Prisco 200 200 200
PAR - Guaianases II 280 280 280
PAR - Guaianases I e II (Aguanambi I e II) 220 220 220
PAR - Inácio Monteiro I 40 40 40
PAR - Inácio Monteiro II 160 160 160
PAR - Inácio Monteiro III 160 160 160
PAR - Itajuíbe(D. João Neri) 240 240 240
PAR - Itaquera 180 180 180
PAR - Itaquera IV 1.100 1.100
PAR - Jardim Antártica 80 80
PAR - Jardim Helena 140 140 140
PAR - Joaquim Carlos 93 93
PAR - José Bonifácio 25 40 40 40
PAR - José Bonifácio 43 140 140 140
PAR -  José Bonifácio III 142 87 87 87
PAR - José Bonifácio III 77 300 300 300
PAR - Maria Paula 75 75 75
PAR - Riskallah Jorge 167 167 167
PAR - Rua do Ouvidor 54 54
PAR - Santa Etelvina II A 280 280 280
PAR - Santa Etelvina I-VI A 140 140 140
PAR - Santa Etelvina VII 40 40 40
PAR - Santa Etelevina VII 34G 78 78
PAR - São Vito -Residencial 375 600
PAR - Sezefredo Fagundes 320 320
PAR - Teotônio Vilela I 200 200    200
PAR - Teotônio Vilela II 100 100 100
PAR - Teotônio Vilela III 160 160 160
PAR - Valo Velho II 500 500 500
PAR - Vila Curuça 200 200 200

 
Fonte: Balanço Qualitativo de Gestão, 2001-2004, Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Paulo 
e Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, pp. 87-88. 



Anexo V – Tabela PAR-COHAB (2001-2004) 



 

 

Fonte: Reprodução idêntica ao original, Tabela elaborada por – CONSTANTINO, Carlos Adriano Santos. A COHAB-SP e uma nova política habitacional: o período 
2001-2004. 245p. Dissertação (Mestrado). Orientador: Khaled Ghoubar. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Área de Concentração: Habitat. 2007, p.176 
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.188, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001. 

Vide texto compilado  

Conversão da MPv nº 2.135-24, de 2001 

Cria o Programa de Arrendamento Residencial, institui o 
arrendamento residencial com opção de compra e dá 
outras providências. 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 2.135-24, de 2001, que o 
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto no parágrafo 
único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o  Fica instituído o Programa de Arrendamento Residencial para atendimento exclusivo da necessidade de 
moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra. (Vide Medida 
Provisória nº 350, de 2007) 
Parágrafo único.  A Caixa Econômica Federal - CEF será o agente gestor do Programa. 

Art. 1o  Fica instituído o Programa de Arrendamento Residencial para atendimento da necessidade de moradia da 
população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra. (Redação dada pela Lei nº 
11.474, de 2007) 

§ 1o A gestão do Programa cabe ao Ministério das Cidades e sua operacionalização à Caixa Econômica Federal - 
CEF. (Redação dada pela Lei nº 10.859, de 2004) 

§ 2o Os Ministros de Estado das Cidades e da Fazenda fixarão, em ato conjunto, a remuneração da CEF pelas 
atividades exercidas no âmbito do Programa. (Incluído pela Lei nº 10.859, de 2004) 

§ 3o  Fica facultada a alienação dos imovéis adquiridos no âmbito do Programa sem prévio arrendamento. (Incluído 
pela Lei nº 11.474, de 2007) 

Art. 2o  Para a operacionalização do Programa instituído nesta Lei, fica a CEF autorizada a criar um fundo 
financeiro com o fim exclusivo de segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários destinados ao 
Programa. (Vide Decreto nº 4.918, de 2003   e  Decreto nº 5.434, de 2005)     

§ 1o  O fundo a que se refere o caput ficará subordinado à fiscalização do Banco Central do Brasil, devendo sua 
contabilidade sujeitar-se às normas do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.  

§ 2o  O patrimônio do fundo a que se refere o caput será constituído pelos bens e direitos adquiridos pela CEF no 
âmbito do Programa instituído nesta Lei.  

§ 3o  Os bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo a que se refere o caput, em especial os bens imóveis 
mantidos sob a propriedade fiduciária da CEF, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o 
patrimônio desta, observadas, quanto a tais bens e direitos, as seguintes restrições: 

I - não integram o ativo da CEF; 

II - não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da CEF; 

III - não compõem a lista de bens e direitos da CEF, para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial; 

IV - não podem ser dados em garantia de débito de operação da CEF; 

V - não são passíveis de execução por quaisquer credores da CEF, por mais privilegiados que possam ser; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.188-2001?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10188compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Quadro/_Quadro Geral.htm#2135-24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Mpv/350.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Mpv/350.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11474.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11474.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.859.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.859.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11474.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11474.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4918.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5435.htm#art1
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VI - não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre os imóveis. 

§ 4o  No título aquisitivo, a CEF fará constar as restrições enumeradas nos incisos I a VI e destacará que o bem 
adquirido constitui patrimônio do fundo a que se refere o caput. 

§ 5o  No registro de imóveis, serão averbadas as restrições e o destaque referido no parágrafo anterior. 

§ 6o  A CEF fica dispensada da apresentação de certidão negativa de débitos, expedida pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, e da Certidão Negativa de Tributos e Contribuições administradas pela Secretaria da Receita 
Federal, quando alienar imóveis integrantes do patrimônio do fundo a que se refere o caput. 

§ 7o  A alienação dos imóveis pertencentes ao patrimônio do fundo a que se refere o caput será efetivada 
diretamente pela CEF, constituindo o instrumento de alienação documento hábil para cancelamento, perante o Cartório 
de Registro de Imóveis, das averbações pertinentes às restrições e destaque de que tratam os §§ 3o e 4o. (Vide Medida 
Provisória nº 350, de 2007) 

§ 7o  A alienação dos imóveis pertencentes ao patrimônio do fundo a  que se  refere o caput deste artigo será 
efetivada diretamente pela CEF, constituindo o instrumento de alienação documento hábil para cancelamento, perante o 
Cartório de Registro de Imóveis, das averbações pertinentes às restrições e ao destaque de que tratam os §§ 3o e 4o 
deste artigo, observando-se: (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007) 

I - o decurso do prazo contratual do Arrendamento Residencial; ou (Incluído pela Lei nº 11.474, de 2007) 

II - a critério do gestor do Fundo, o processo de desimobilização do fundo financeiro de que trata o caput deste 
artigo. (Incluído pela Lei nº 11.474, de 2007) 

§ 8o Cabe à CEF a gestão do Fundo. (Incluído pela Lei nº 10.859, de 2004) 

Art. 3o  Para atendimento exclusivo às finalidades do Programa instituído nesta Lei, fica a CEF autorizada a:  (Vide 
Medida Provisória nº 349, de 2007) 

I - utilizar os saldos disponíveis dos seguintes Fundos e Programa em extinção: 

a) Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, criado pela Lei no 6.168, de 9 de dezembro de 1974; 

b) Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL, criado pelo Decreto-Lei no 1.940, de 25 de maio de 1982; 

c) Programa de Difusão Tecnológica para Construção de Habitação de Baixo Custo - PROTECH, criado por 
Decreto de 28 de julho de 1993; e 

d) Fundo de Desenvolvimento Social - FDS, a que se refere o Decreto no 103, de 22 de abril de 1991; 

II - contratar operação de crédito junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, até o limite de R$ 
2.450.000.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e cinqüenta milhões de reais), na forma e condições estabelecidas pelo 
Conselho Curador do FGTS.  

II - contratar operações de crédito com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma e condições 
disciplinadas pelo Conselho Curador do FGTS, até limite a ser fixado pelo Poder Executivo; e (Redação dada pela Lei nº 
10.859, de 2004)   (Vide Decreto nº 4.918, de 2003  e  Decreto nº 5.434, de 2005) 

III - receber outros recursos a serem destinados ao Programa. (Incluído pela Lei nº 10.859, de 2004)  (Vide Medida 
Provisória nº 349, de 2007)  (Vide Medida Provisória nº 350, de 2007) 
        IV - (Vide Medida Provisória nº 350, de 2007) 

III - incorporar as receitas pertencentes ao fundo financeiro específico do Programa, provenientes do processo de 
desimobilização previsto no inciso II do § 7o do art. 2o desta Lei; e (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007) 

IV - receber outros recursos a serem destinados ao Programa. (Incluído pela Lei nº 11.474, de 2007) 

§ 1o  Do saldo relativo ao FDS será deduzido o valor necessário ao provisionamento, na CEF, das exigibilidades de 
responsabilidade do Fundo existentes na data de publicação desta Lei. 
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§ 2o  A CEF promoverá o pagamento, nas épocas próprias, das obrigações de responsabilidade do FDS. 

§ 3o  As receitas provenientes das operações de arrendamento e das aplicações de recursos destinados ao 
Programa instituído nesta Lei serão, deduzidas as despesas de administração, utilizadas para amortização da operação 
de crédito a que se refere o inciso II. 

§ 4o  O saldo positivo existente ao final do Programa será integralmente revertido à União. 

§ 5o  A aquisição de imóveis para atendimento dos objetivos do Programa instituído nesta Lei limitar-se-á ao valor 
de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais).  
§ 6o  No caso de imóveis tombados pelo Poder Público nos termos da legislação de preservação do patrimônio histórico 
e cultural, a CEF fica autorizada a adquirir os direitos de posse em que estiverem imitidos a União, Estados, Distrito 
Federal, Municípios e suas entidades, desde que devidamente registrados no RGI, nos termos do art. 167, inciso I, 36, 
da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

§ 5o A aquisição de imóveis para atendimento dos objetivos do Programa será limitada a valor a ser estabelecido 
pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 10.859, de 2004)   (Vide Decreto nº 4.918, de 2003  e  Decreto nº 
5.434, de 2005) 

§ 6o No caso de imóveis tombados pelo Poder Público nos termos da legislação de preservação do patrimônio 
histórico e cultural ou daqueles inseridos em programas de revitalização ou reabilitação de centros urbanos, a CEF fica 
autorizada a adquirir os direitos de posse em que estiverem imitidos a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e 
suas entidades, desde que devidamente registrados no Registro Geral de Imóveis - RGI, nos termos do art. 167, inciso I, 
item 36, da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973. (Redação dada pela Lei nº 10.859, de 2004) 

Art. 4o  Compete à CEF: 

I - criar o fundo financeiro a que se refere o art. 2o; 

II - alocar os recursos previstos no art. 3o, inciso II, responsabilizando-se pelo retorno dos recursos ao FGTS, na 
forma do § 1o do art. 9o da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990; 

III - expedir os atos necessários à operacionalização do Programa; 

IV - definir os critérios técnicos a serem observados na aquisição e no arrendamento com opção de compra dos 
imóveis destinados ao Programa; (Vide Medida Provisória nº 350, de 2007) 

IV - definir os critérios técnicos a serem observados na aquisição, alienação e no arrendamento com opção de 
compra dos imóveis destinados ao Programa; (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007) 

V - assegurar que os resultados das aplicações sejam revertidos para o fundo e que as operações de aquisição de 
imóveis sujeitar-se-ão aos critérios técnicos definidos para o Programa; 

VI - representar o arrendador ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

VII - promover, em nome do arrendador, o registro dos imóveis adquiridos. 

VIII - (Vide Medida Provisória nº 350, de 2007) 

VIII - observar as restrições a pessoas jurídicas e físicas, no que se refere a impedimentos à atuação em 
programas habitacionais, subsidiando a atualização dos cadastros existentes, inclusive os do Sistema Financeiro da 
Habitação - SFH. (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 2007) 

Parágrafo único.  As operações de aquisição, construção, recuperação, arrendamento e venda de imóveis 
obedecerão aos critérios estabelecidos pela CEF, respeitados os princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, 
moralidade administrativa, interesse público e eficiência, ficando dispensada da observância das disposições específicas 
da lei geral de licitação. 

Art. 5o  Compete à Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República:  
I - estabelecer diretrizes para a aplicação dos recursos alocados ao Programa, especialmente quanto às áreas de 
atuação, público-alvo e valor máximo de aquisição da unidade a ser objeto de arrendamento; 
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II - fixar a remuneração do agente gestor; 
III - acompanhar e avaliar o desempenho do Programa quanto ao atingimento dos seus objetivos. 

Art. 5o Compete ao Ministério das Cidades: (Redação dada pela Lei nº 10.859, de 2004) 

I - estabelecer diretrizes gerais para a aplicação dos recursos alocados; (Redação dada pela Lei nº 10.859, de 
2004) 

II - fixar regras e condições para implementação do Programa, tais como áreas de atuação, público-alvo, valor 
máximo de aquisição da unidade habitacional objeto de arrendamento, dentre outras que julgar necessárias; e (Redação 
dada pela Lei nº 10.859, de 2004) (Vide Medida Provisória nº 350, de 2007) 

II - fixar regras e condições para implementação do Programa, tais como áreas de atuação, público-alvo, valor 
máximo de aquisição da unidade habitacional, entre outras que julgar necessárias; (Redação dada pela Lei nº 11.474, de 
2007) 

III - acompanhar e avaliar o desempenho do Programa em conformidade com os objetivos estabelecidos nesta Lei. 
(Redação dada pela Lei nº 10.859, de 2004) 

IV - (Vide Medida Provisória nº 350, de 2007) 

IV - estabelecer diretrizes para a  alienação prevista no § 7o do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 11.474, 
de 2007) 

V - encaminhar às 2 (duas) Casas do Congresso Nacional relatório semestral sobre as ações do Programa. 
(Incluído pela Lei nº 11.474, de 2007) 

CAPÍTULO II 

DO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL 

Art. 6o  Considera-se arrendamento residencial a operação realizada no âmbito do Programa instituído nesta Lei, 
que tenha por objeto o arrendamento com opção de compra de bens imóveis adquiridos para esse fim específico. 

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se arrendatária a pessoa física que, atendidos os requisitos 
estabelecidos pelo Ministério da Fazenda e pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano, seja habilitada ao 
arrendamento.  

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se arrendatária a pessoa física que, atendidos os requisitos 
estabelecidos pelo Ministério das Cidades, seja habilitada pela CEF ao arrendamento. (Redação dada pela Lei nº 
10.859, de 2004) 

Art. 7o  Os contratos de arrendamento residencial conterão, obrigatoriamente, as seguintes disposições: (Revogado 
pela Lei nº 10.859, de 2004) 
I - prazo do contrato;(Revogado pela Lei nº 10.859, de 2004) 
II - valor da contraprestação e critérios de atualização;(Revogado pela Lei nº 10.859, de 2004) 
III - opção de compra;(Revogado pela Lei nº 10.859, de 2004) 
IV - preço para opção de compra ou critério para sua fixação.(Revogado pela Lei nº 10.859, de 2004) 
Parágrafo único.  Para o estabelecimento das condições a que se refere o caput, deverão ser observadas as diretrizes 
fixadas pelo Ministério da Fazenda e pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano.(Revogado pela Lei nº 
10.859, de 2004) 

Art. 8o  O contrato de aquisição de imóveis pelo arrendador, as cessões de posse e as promessas de cessão, bem 
como o contrato de transferência do direito de propriedade ao arrendatário serão celebrados por instrumento particular 
com força de escritura pública e registrados em Cartório de Registro de Imóveis competente. 

Art. 8o O contrato de aquisição de imóveis pelo arrendador, as cessões de posse e as promessas de cessão, bem 
como o contrato de transferência do direito de propriedade ou do domínio útil ao arrendatário, serão celebrados por 
instrumento particular com força de escritura pública e registrados em Cartório de Registro de Imóveis competente. 
(Redação dada pela Lei nº 10.859, de 2004) (Vide Medida Provisória nº 350, de 2007) 
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§ 1o  O contrato de compra e venda referente ao imóvel objeto de arrendamento residencial que vier a ser alienado 
na forma do inciso II do § 7o do art. 2o desta Lei, ainda que o pagamento integral seja feito à vista, contemplará cláusula 
impeditiva de o adquirente, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, vender, prometer vender ou ceder seus direitos sobre 
o imóvel alienado. (Incluído pela Lei nº 11.474, de 2007) 

§ 2o  O prazo a que se refere o § 1o deste artigo poderá, excepcionalmente, ser reduzido conforme critério a ser 
definido pelo Ministério das Cidades, nos casos de arrendamento com período superior à metade do prazo final 
regulamentado. (Incluído pela Lei nº 11.474, de 2007) 

§ 3o  Nos imóveis alienados na forma do inciso II do § 7o do art. 2o desta Lei, será admitida a utilização dos 
recursos depositados em conta vinculada do FGTS, em condições a serem definidas pelo Conselho Curador do FGTS. 
(Incluído pela Lei nº 11.474, de 2007) 

Art. 9o  Na hipótese de inadimplemento no arrendamento, findo o prazo da notificação ou interpelação, sem 
pagamento dos encargos em atraso, fica configurado o esbulho possessório que autoriza o arrendador a propor a 
competente ação de reintegração de posse. 

Art. 10.  Aplica-se ao arrendamento residencial, no que couber, a legislação pertinente ao arrendamento mercantil. 

Art. 10-A.  (Vide Medida Provisória nº 350, de 2007) 

Art. 10-A.  Os valores apurados com a alienação dos imóveis serão utilizados para amortizar os saldos devedores 
dos empréstimos tomados perante o FGTS, na forma do inciso II do caput do art. 3o desta Lei, nas condições a serem 
estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS. (Incluído pela Lei nº 11.474, de 2007) 

Art. 11.  Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 2.135-23, de 28 de dezembro de 
2000. 

Art. 12.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Congresso Nacional, em 12 de fevereiro de 2001; 180o da Independência e 113o da República 

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
Presidente 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.2.2001 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10188.htm 
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Anexo VII - Resolução No 314 do Conselho Curador do FGTS 



Resolução Nº 314 

CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 
RESOLUÇÃO Nº 314, DE 29 DE ABRIL DE 1999 

Cria Programa de Aplicação destinado a viabilizar o direito à moradia, para a 
população de menor renda. 

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS,  
na forma do art. 5º, Inciso I, da Lei Nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do artigo 
64, Inciso I do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto Nº 
99.684, de 08 de novembro de 1990; 

Considerando a determinação do Governo Federal de alocar recursos da União em 
contrapartida aos do FGTS para atendimento a famílias com renda de até 6 salários 
mínimos, provenientes dos Fundos de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, de 
Desenvolvimento Social-FDS, de Investimento Social-FINSOCIAL e Programa de 
Difusão Tecnológica-PROTECH para implementação deste Programa; Considerando 
a necessidade de garantir o acesso à moradia às famílias de menor renda, que 
residem nos grandes centros urbanos, as quais não estão sendo adequadamente 
atendidas pelos Programas Habitacionais com recursos do FGTS; 

Considerando o contingenciamento de recursos ao Setor Público, por força de 
Resolução n° 2.521/98, do Conselho Monetário Nacional; Considerando que a 
aplicação dos recursos neste Programa possibilitará a geração de novos empregos, 
mediante a construção da ordem de 200 mil unidades habitacionais; 

Considerando a necessidade de reduzir o custo de acesso à moradia às populações 
de menor renda, RESOLVE: 

1 Criar Programa de Aplicação destinado a viabilizar o direito à moradia, com os 
seguintes objetivos: 

a) atendimento à população de menor renda; 

b) ocupação das unidades através de instrumento que garanta a opção de compra 
futura; 

c) produção de novas unidades habitacionais e recuperação de empreendimentos 
em grandes centros urbanos. 

2 Estabelecer que para alcançar os objetivos do Programa serão observadas 

as seguintes diretrizes, quanto: 

a ) Aos beneficiários finais: 

a-1 renda familiar máxima de 6,0 (seis) salários-mínimos para produção de novas 
unidades; 

a-2 nos casos de recuperação de empreendimentos, poderão participar famílias 
com renda familiar superior a 6(seis) salários-mínimos, desde que constituam 
minoria; 



a-3 não ser proprietários ou promitentes compradores de imóvel residencial no local 
de domicílio nem onde pretendam fixá-lo, ou detentores de financiamento no 
âmbito do Sistema Financeiro da Habitação; 

a-4 vedação de novo acesso ao Programa à família que descumprir o contrato; 

a-5 acesso à moradia mediante instrumento de ocupação com opção de compra. 

b ) Ao imóvel: 

b-1 projetos destinados a produção de novas unidades habitacionais e recuperação 
de empreendimentos em grandes centros urbanos, especialmente em Regiões 
Metropolitanas e aglomerados urbanos; 

b-2 valor de aquisição unitário limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou valor de 
mercado, o que for menor, assim considerando valor de terreno, custo de obras 
inclusive Bônus de Despesas Indiretas, despesas de legalização e seguros; 

b-3 não ter sido objeto de financiamento com recursos do FGTS, mesmo que 
quitado. 

3 Autorizar o Agente Operador, após a integralização de contrapartida mínima de 
R$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinqüenta milhões) oriundos da União, a alocar 
ao Programa até R$2.450.000.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e cinqüenta 
milhões de reais) provenientes de recursos apropriados como disponibilidades do 
FGTS. 

3.1 Deverá ser definido mecanismo especial que garanta a segregação contábil, 
financeira e administrativa dos recursos destinados ao Programa. 

4 Determinar que os recursos alocados serão aplicados, nas seguintes condições: 

a) Desembolso: 

a-1 parcela única; 

b) Retorno: 

b.1 Taxa de juros nominal de 4% a.a; 

b.2 Prazo de carência de 36 meses para início de retorno do principal; 

b.3 Prazo de amortização de até 240 meses; 

b.4 Pagamentos mensais de juros e atualização monetária; com acréscimo, a partir 
do 37° mês, de quota de amortização equivalente a 0,025% do valor do 
empréstimo, nos primeiros 12 meses, com incremento mínimo de 0,061901% a 
cada ano; 

b.5 Atualização do saldo devedor com base no índice de remuneração básica das 
contas vinculadas do FGTS; 

b.6 Garantias previstas na legislação do FGTS. 



5 Definir que não se aplicam aos recursos destinados a este Programa , as 
condições previstas na Resolução 289, de 30 de junho de 1998, e suas alterações, 
prevalecendo as regras previstas nesta Resolução. 

6 Determinar que: 

a) o Gestor da Aplicação e o Agente Operador regulamentem esta Resolução, no 
âmbito de suas competências, previamente à alocação dos recursos; 

b) até o 12° mês deverá estar contratado, no mínimo, 30% (trinta por cento) do 
total; do 13° ao 24° mês mais, no mínimo, 30% (trinta por cento) do total e do 25° 
ao 36° mês os remanescentes 40% (quarenta por cento); 

c) os recursos não contratados nos prazos estabelecidos deverão retornar ao FGTS 
remunerados às mesmas taxas aplicadas às suas disponibilidades; 

d) o Gestor da Aplicação e o Agente Operador deverão buscar parcerias com os 
órgãos de Estados e Municípios e entidades da sociedade civil organizadas, da área 
de habitação e desenvolvimento urbano, para a consecução dos objetivos do 
Programa. 

7 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

FRANCISCO DORNELLES 
Presidente do Conselho Curador do FGTS 

SÉRGIO CUTOLO DOS SANTOS 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano 

Presidência da República 
Conselheiro 

EMÍLIO HUMBERTO CARAZZAI SOBRINHO 
Presidente da Caixa Econômica Federal 

Conselheiro 



Anexo VIII 

Lei No 10.859, de 14 de abril de 2004 



 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

LEI No 10.859, DE 14 DE ABRIL DE 2004. 

 

Altera a Lei no 10.188, de 12 de fevereiro de 2001,  
que institui o Programa de Arrendamento Residencial  

e dá outras providências. 
 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

        Art. 1o A Lei no 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 1o ....................................................................... 

§ 1o A gestão do Programa cabe ao Ministério das Cidades e sua operacionalização à Caixa 
Econômica Federal - CEF. 

§ 2o Os Ministros de Estado das Cidades e da Fazenda fixarão, em ato conjunto, a 
remuneração da CEF pelas atividades exercidas no âmbito do Programa." (NR) 

"Art. 2o ....................................................................... 

....................................................................... 

§ 8o Cabe à CEF a gestão do Fundo." (NR) 

"Art. 3o ....................................................................... 

....................................................................... 

II - contratar operações de crédito com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na 
forma e condições disciplinadas pelo Conselho Curador do FGTS, até limite a ser fixado pelo 
Poder Executivo; e 

III - receber outros recursos a serem destinados ao Programa. 

....................................................................... 

§ 5o A aquisição de imóveis para atendimento dos objetivos do Programa será limitada a valor 
a ser estabelecido pelo Poder Executivo. 

https://www.presidenciadarepublica.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm
https://www.presidenciadarepublica.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm
https://www.presidenciadarepublica.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm
https://www.presidenciadarepublica.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm#art1�1
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https://www.presidenciadarepublica.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm#art3ii
https://www.presidenciadarepublica.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm#art3�5
https://www.presidenciadarepublica.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm#art3�5


§ 6o No caso de imóveis tombados pelo Poder Público nos termos da legislação de 
preservação do patrimônio histórico e cultural ou daqueles inseridos em programas de 
revitalização ou reabilitação de centros urbanos, a CEF fica autorizada a adquirir os direitos de 
posse em que estiverem imitidos a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 
entidades, desde que devidamente registrados no Registro Geral de Imóveis - RGI, nos termos 
do art. 167, inciso I, item 36, da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973." (NR) 

"Art. 5o Compete ao Ministério das Cidades: 

I - estabelecer diretrizes gerais para a aplicação dos recursos alocados; 

II - fixar regras e condições para implementação do Programa, tais como áreas de atuação, 
público-alvo, valor máximo de aquisição da unidade habitacional objeto de arrendamento, 
dentre outras que julgar necessárias; e 

III - acompanhar e avaliar o desempenho do Programa em conformidade com os objetivos 
estabelecidos nesta Lei." (NR) 

"Art. 6o ....................................................................... 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se arrendatária a pessoa física que, 
atendidos os requisitos estabelecidos pelo Ministério das Cidades, seja habilitada pela CEF ao 
arrendamento." (NR) 

"Art. 7o (Revogado)" 

"Art. 8o O contrato de aquisição de imóveis pelo arrendador, as cessões de posse e as 
promessas de cessão, bem como o contrato de transferência do direito de propriedade ou do 
domínio útil ao arrendatário, serão celebrados por instrumento particular com força de escritura 
pública e registrados em Cartório de Registro de Imóveis competente." (NR) 

        Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 3o Fica revogado o art. 7o da Lei no 10.188, de 12 de fevereiro de 2001. 

        Brasília, 14 de abril de 2004; 183o da Independência e 116o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Antonio Palocci Filho 
Ricardo José Ribeiro Berzoini 
Olívio de Oliveira Dutra 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.4.2004 
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Anexo IX 

Portaria No 142, de 24 de março de 2005 



 
 

Portaria nº 142, de 24 de março de 2005 
 

Altera a Portaria nº 231, de 04 de junho de 
2004, que dispõe sobre as diretrizes gerais para 
aplicação dos recursos alocados ao Programa de 
Arrendamento Residencial - PAR e dá outras 
providências. 

  
O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe 
conferem o § 1º do art. 1º e o art. 5º da Lei nº 10.188, de 12 de fevereiro de 
2001, com a redação dada pela Lei nº 10.859, de 14 de abril de 2004, e 
considerando ainda o disposto no Decreto nº 4.918, de 16 de dezembro de 
2003, e na Portaria Interministerial nº 109, de 7 de maio de 2004, resolve: 
Art.1º O Anexo da Portaria nº 231, de 04 de junho de 2004, alterado pela 
Portaria nº 450, de 27 de outubro de 2004, ambas do Ministério das Cidades, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“ANEXO 
PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR 
.......................................................................... 
3 ORIGEM E ALOCAÇÃO DOS RECURSOS 
O PAR utilizará recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, além 
de outros que lhe venham a ser atribuído. 
3.1 Os recursos do FAR serão alocados, pela Secretaria Nacional de 
Habitação do Ministério das Cidades, entre as capitais estaduais, regiões 
metropolitanas e municípios com população urbana superior a cem mil 
habitantes, considerando o déficit habitacional urbano e a demanda 
qualificada para contratação identificada e informada pela CEF. 
3.1.1 Da totalidade dos recursos alocados, 50% deverão ser aplicados em 
projetos destinados ao atendimento de famílias com renda até quatro 
salários mínimos. 
.................................................................. 
5 VALORES MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO 
a) Os valores máximos de aquisição de cada unidade habitacional, de 
empreendimentos a construir, em construção ou concluídos, no âmbito do 
PAR, serão: 
UF LOCALIDADE VALOR MÁXIMO DE AQUISIÇÃO 
RJ e SP Municípios integrantes das Regiões Metropolitanas Municípios de 
Jundiaí e São José dos Campos 40.000,00 Demais municípios com população 
urbana superior a 100 mil habitantes 34.000,00 
MG Municípios integrantes das Regiões Metropolitanas 34.000,00 
Demais municípios com população urbana superior a 100 mil habitantes 
33.000,00 
BA e PE Municípios integrantes das Regiões Metropolitanas 32.000,00 
Demais municípios com população urbana superior a 100 mil habitantes 
30.000,00 
RS e PR 34.000,00 

  



  

SC, AC, AM, RO e RR Capitais estaduais, municípios integrantes de regiões 
metropolitanas, se for o caso, e municípios com população urbana superior a 
100 mil habitantes. 33.000,00 
AP, PA , TO, ES, GO, MT e MS 32.000,00 
AL, CE, SE, PB, PI, RN e MA 30.000,00 
Distrito Federal 34.000,00 
b) Nos casos de projetos inseridos em programas de requalificação de 
centros urbanos ou recuperação de sítios históricos, o valor máximo de 
aquisição de cada unidade habitacional será de R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais), nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e de R$ 38.000,00 nas 
demais Unidades da Federação. 
5.1 O limite estabelecido na alínea “b” do item 5, para os municípios de São 
Paulo e Rio de Janeiro, será apurado considerando-se o valor médio da 
unidade por empreendimento. 
5.2 Os valores de aquisição ficam limitados: 
a) no caso de imóveis em construção, concluídos ou a reformar, ao valor de 
venda, acrescido das obras e serviços eventualmente necessários ao uso 
habitacional, ou ao valor de avaliação, o menor; 
e, 
b) no caso de imóveis a construir, ao valor de investimento ou ao valor de 
avaliação, o menor; 
5.2.1 O valor de avaliação equivalerá ao valor de mercado do imóvel, na 
forma determinada pela CEF. 
5.2.1.1 Alternativamente ao valor de avaliação, a CEF poderá utilizar o valor 
equivalente à taxa estimada de arrendamento da unidade habitacional que 
deverá representar, no máximo, 80% do valor da taxa de locação praticada 
na localidade do empreendimento objeto de análise, para unidade do 
mesmo 
padrão construtivo. 
5.2.2 O valor de investimento corresponderá aos custos diretos e indiretos 
necessários à execução das obras e serviços e será composto, 
exclusivamente, pelos seguintes itens: terreno; obras de edificação; 
Bonificação de Despesas Indiretas - BDI; elaboração de projetos; infra-
estrutura interna; despesas de legalização; Seguro Garantia Término de 
Obra - SGTO; e trabalho social. 
5.2.2.1 No caso de aquisição de projetos sob a forma de loteamento, cuja 
infra-estrutura não se encontra executada, o valor de investimento poderá 
compreender os custos com a infra-estrutura externa aos lotes adquiridos. 
...................................................................................... 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o Fica revogada a Portaria no 450, de 27 de outubro de 2004, do 
Ministério das Cidades. 

OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA 
 

 



Anexo X 

Cartilha do PAR – Módulo Produção 
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HISTÓRICO 

 

Em 1999, estudos apontavam um déficit expressivo de moradias para a população de 

baixa renda, na faixa até seis salários mínimos, principalmente nos grandes centros 

urbanos. As estatísticas indicavam que cerca de 98% dessa parcela da população não 

possuía moradia considerada adequada e nem perspectiva de aquisição. 

Estudos realizados à época, ressaltavam ainda que as famílias de baixa renda 

pagavam pelo aluguel, em termos proporcionais, mais do que as de classe média, e o 

valor do aluguel nos grandes centros representava um percentual médio de 2% sobre o 

valor do imóvel para famílias que ganhavam até 3 salários, enquanto que a classe 

média pagava apenas 0,6% sobre o valor das unidades. 

Havia também um quadro de elevada mobilidade/migração da população de baixa 

renda, uma vez constatado que 65% dos atuais ocupantes dos imóveis financiados 

pela CAIXA à época, para o segmento de baixa renda, não eram mais os adquirentes 

originais, gerando uma série de distorções - invasão, sublocação ilegal, 

comercialização de chaves, entre outras - dificultando a retomada do imóvel, 

aumentando a inadimplência e inviabilizando a continuidade dos programas destinados 

a essa parcela da população. 

Nesse contexto surgiu o PAR – Programa de Arrendamento Residencial, destinado ao 

atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, prioritariamente 

concentrada nos grandes centros urbanos, sob a forma de arrendamento residencial, 

com opção de compra ao final do prazo contratado. 

 

ORIGEM DOS RECURSOS 

 

Para dar suporte à execução do Programa, foi criado o FAR - Fundo de Arrendamento 

Residencial, cuja constituição inicial de patrimônio foi composta de recursos não 

onerosos, oriundos de fundos e programas em extinção e de recursos onerosos, 

provenientes de empréstimo obtido junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS. 

 

PARTICIPANTES DO PROGRAMA 
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Caixa Econômica Federal  - Agente executor do PAR, responsável pela alocação dos 

recursos, definição dos critérios e expedição dos atos necessários à operacionalização 

do Programa. 

Ministério das Cidades  - Agente gestor do PAR, a quem compete estabelecer 

diretrizes, fixar regras e condições para implementação do Programa, definir a 

distribuição de recursos entre as Unidades da Federação, além de acompanhar e 

avaliar o desempenho do Programa. 

Ministério da Fazenda  - Em conjunto com o Ministério das Cidades, fixa a 

remuneração da CAIXA, pelas atividades exercidas no âmbito do Programa. 

Poder Público Estadual e Municipal  – Tem sua participação estabelecida por meio 

de assinatura de Convênio com a CAIXA, visando assegurar a sua colaboração nas 

ações em prol do desenvolvimento de fatores facilitadores à implementação dos 

projetos, destacando-se a indicação das áreas priorizadas para implantação dos 

projetos, isenção de tributos e indicação de demanda para os empreendimentos. 

Construtoras e Órgãos Assemelhados  - Participam na apresentação de propostas e 

execução dos projetos aprovados para aquisição de unidades habitacionais na forma 

estabelecida pelas normas do Programa. 

Arrendatário  - pessoa física que, atendidos os requisitos estabelecidos para o 

Programa, seja habilitada ao arrendamento de imóvel do PAR. 

Público Alvo  - Famílias com rendimento mensal de até R$ 2.200,00 para os residentes 

nos municípios de São Paulo/SP e do Rio de Janeiro/RJ e de até R$ 2.000,00 para os 

demais. 

Executor do Trabalho Técnico Social  - Pessoa Jurídica, selecionada por meio de 

credenciamento, para elaborar e executar o programa de trabalho técnico social nos 

empreendimentos contratados. 

Associações Habitacionais  - Associações Habitacionais reconhecidas pelo Ministério 

das Cidades podem participar do Programa, na apresentação de propostas de projetos 

e em conjunto com o Poder Público, na indicação de demanda para arrendamento das 

unidades. 
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Empresas do ramo da Administração Imobiliária  - Empresas contratadas para 

administrar os contratos de arrendamento, os imóveis e condomínios, se for o caso. 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

O PAR adquire empreendimentos na planta, em construção, concluídos ou para 

reforma, prioritariamente localizados nos grandes centros urbanos, cujas unidades 

habitacionais destinam-se ao arrendamento residencial, com opção de compra ao final 

do prazo contratado de 15 anos. 

As propostas apresentadas à CAIXA devem contemplar empreendimentos localizados 

nas áreas de atuação que foram definidas para o Programa, que abrange atualmente, 

todas as Capitais e Regiões Metropolitanas e os municípios com população urbana 

com mais de 100 mil habitantes, de acordo com o Censo Demográfico 2000, do IBGE. 

As propostas são avaliadas pela CAIXA, sob os aspectos técnicos de engenharia, 

jurídicos, análise cadastral, avaliação de risco de crédito, viabilidade do 

empreendimento, taxa de urbanização do município e demais análises estabelecidas 

para o Programa. 

A inserção de novos municípios no PAR é avaliada anualmente por meio da aplicação 

da taxa de crescimento do município sobre o quantitativo populacional urbano. Para 

cada um dos municípios de abrangência do Programa devem ser mapeadas e 

identificadas as zonas que atendam aos critérios de elegibilidade para alocação de 

investimentos. 

As áreas de atuação selecionadas nas capitais e regiões metropolitanas são 

divulgadas por meio de Editais, publicados no D.O.U., disponibilizados para consulta 

no endereço: 

http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_habitacao/par/document

os_download.asp 

A identificação e indicação de novas áreas de atuação do PAR, no âmbito de cada 

município de abrangência, podem ser efetuadas pelo Poder Público, sendo a CAIXA 

posteriormente informada. 
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DEMANDA PARA ARRENDAMENTO DOS IMÓVEIS 

 

A identificação de pessoas interessadas no arrendamento das unidades habitacionais, 

objeto da proposta apresentada é de suma importância para a viabilização do objetivo 

do Programa, sendo prevista sua realização como condicionante para a contratação do 

empreendimento em análise.  

Durante a execução do empreendimento, com antecedência de 180 dias da previsão 

de término da obra, é solicitada ao Poder Público a relação dos candidatos ao 

arrendamento dos imóveis, já identificados quando da contratação da operação, visando a 

ocupação pelas famílias selecionadas imediatamente após a conclusão do empreendimento. 

A identificação e indicação das famílias interessadas no arrendamento das unidades 

são efetuadas pelo Poder Público, enquanto a seleção é efetuada pela CAIXA, de 

acordo com os critérios estabelecidos, destacando-se: idoneidade cadastral, renda 

familiar, capacidade de pagamento, entre outros. 

Nas Capitais e Regiões Metropolitanas, havendo banco de candidatos disponibilizado 

pelo Poder Público, a verificação de demanda necessária para o arrendamento das 

unidades deve ser realizada a partir de avaliação de amostra representativa, retirada 

aleatoriamente da relação de candidatos informada, composta, no mínimo, por 30% do 

quantitativo de unidades habitacionais do empreendimento a ser contratado. 

Os proponentes da amostra devem ser avaliados em todos os requisitos básicos 

utilizados para avaliação de proponentes ao arrendamento de imóveis do PAR.  

O índice de aproveitamento da amostra nos requisitos básicos deve ser aplicado ao 

banco de candidatos.  

O resultado obtido indica o universo de candidatos com possibilidade de 

aproveitamento, devendo esse resultado representar, no mínimo, duas vezes a 

quantidade de proponentes necessária à ocupação do empreendimento. 

Para fins de realização dessa seleção, os candidatos indicados devem estar 

enquadrados, previamente, nos seguintes critérios: 

• Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
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• Ser maior de 18 anos ou emancipado; 

• Ser detentor de visto permanente no País, no caso de estrangeiro; 

• Possuir renda familiar mensal de até R$ 1.700,00 nos casos de 

empreendimentos com especificação técnica mínima, localizados nos 

municípios de São Paulo/SP e do Rio de Janeiro/RJ e de até R$ 1.500,00 nos 

demais; 

• Possuir renda familiar mensal de até R$ 2.200,00, para empreendimentos com 

especificação padrão localizados nos municípios de São Paulo/SP e do Rio de 

Janeiro/RJ e de até R$ 2.000,00 para os demais; 

• Possuir renda familiar mensal de até R$ 2.200,00 nos casos de 

empreendimentos inseridos em programas de requalificação de centros urbanos 

ou recuperação de sítios históricos;  

• Possuir renda familiar mensal de até R$ 2.800,00 no caso de militares das 

forças armadas e profissionais da área de segurança pública, particularmente 

policiais civis e militares, em qualquer localidade; 

• Não ser proprietário ou promitente comprador de imóvel residencial no local de 

domicílio nem onde pretenda fixá-lo, ou detentor de financiamento habitacional 

em qualquer local do país; 

• Não ter contrato de arrendamento anterior rescindido, dentro do Programa, por 

descumprimento contratual; 
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DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

A distribuição orçamentária do PAR é feita para as 27 (vinte e sete) Unidades 

Federativas do Brasil, tendo como base o estudo do déficit habitacional dos Municípios 

que compõem as respectivas unidades, bem como o estudo realizado pela Caixa 

Econômica Federal do estoque de empreendimentos em produção e propostas em 

análise. 

A distribuição é divulgada pelo Ministério das Cidades que estabelece as diretrizes do 

programa para cada período orçamentário. 

Do total de recursos destinados à aquisição de imóveis para arrendamento residencial, 

tem-se como diretriz a aplicação de 50% (cinqüenta por cento) em projetos destinados 

ao atendimento de famílias com renda de até R$ 1.700,00 no município do Rio de 

Janeiro/RJ e no de São Paulo/SP e de famílias com renda de até R$ 1.500,00 nos 

demais municípios.  

 
APORTE DE RECURSOS 

 

O aporte de recursos provenientes dos entes públicos, Estados e Municípios, com o 

objetivo de subsidiar a aquisição, produção, reforma ou recuperação de unidades 

habitacionais, consiste na alocação de recursos próprios dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, em complemento aos recursos empregados pelo FAR, com o 

objetivo de compor o valor de produção ou recuperação de empreendimentos 

habitacionais. 

Além disso, a participação dos Estados e Municípios é importante por: 

• Identificar as áreas priorizadas no Município; 

• Adotar medidas para celeridade da aprovação de projetos;  

• Reduzir ou isentar tributos e tarifas (ITBI, IPTU, etc.);  

• Indicar a demanda para arrendamento dos imóveis.  

Os Estados, Municípios e o Distrito Federal devem comprovar que os recursos 

referentes ao aporte estão devidamente assegurados conforme autorização legislativa 
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pertinente. 

Os recursos devem ser depositados na CAIXA sob bloqueio, sendo desbloqueados, à 

medida que as obras forem executadas. 

A participação do Poder Público como interveniente contratante, suas 

responsabilidades e as condições e garantias de aplicação e liberação dos recursos a 

serem aportados deve constar do contrato de aquisição e produção do 

empreendimento objeto de aporte de recursos. 

Na finalização do contrato os valores aportados pelo Poder Público não comporão o 

valor final do empreendimento para arrendamento das unidades. 

 
IMPEDIMENTOS 

 

Quanto à construtora proponente 

Não é admitido construtor pessoa física, nem regimes construtivos alternativos, como 

os de ajuda mútua, autogestão, mutirão e similares. 

Quanto à exigência de desempenho no programa 

A contratação de operação está condicionada à apresentação de desempenho 

relacionado ao índice de unidades habitacionais concluídas por arrendar e índice de 

inadimplência dos contratos dos imóveis arrendados, cumulativamente, por Município: 

• Índice de unidades por arrendar inferior a 3%, considerando-se o número de 

unidades concluídas e por arrendar a mais de 60 dias; 

• Índice de inadimplência inferior a 5%, considerando-se o número de contratos 

de arrendamento com atraso superior a 60 dias. 

Formalização da Proposta 

A documentação exigida para formalização da proposta é a seguinte: 

• Carta Proposta; 

• Comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da Taxa de Cobertura 

de Custos (TCC); 
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• Comprovante de pagamento da Taxa de Custo da Análise do Projeto; 

• Documentação necessária à avaliação de risco da construtora proponente e 

do conglomerado, se for o caso; 

• Documentação necessária à pesquisa cadastral do vendedor do terreno, 

inclusive dos sócio-acionistas quando se tratar de pessoa jurídica; 

• Documentação necessária à pesquisa cadastral da construtora, sócio-

acionistas e respectivos cônjuges e dirigentes; 

• Documentação do empreendimento para análise técnica de engenharia; 

• Documentação para análise jurídica do terreno, dos vendedores do terreno e 

da construtora; 

• Documentação necessária para realização de Avaliação de Projeto de 

Crédito Imobiliário/PAR. 

Taxas 

O valor devido a título de Taxa de Cobertura de Custos (TCC) é de R$ 500,00. 

Já o cálculo da Taxa de Custo da Análise do Projeto obedece à seguinte fórmula: 

• R = R$10,50 (N - 1) + R$510,00 sendo: 

• R = valor do custo de análise do projeto; 

• N = número de unidades do empreendimento proposto. 

 

A Taxa de Custo da Análise do Projeto é limitada a R$ 2.640,00. 

Durante a fase de construção, em caso de vistoria extraordinária, deve ser cobrada 

taxa de vistoria extra no valor de R$240,00 + R$3,00 (N-1), limitado a R$840,00. 

A Taxa de Cobertura de Custos e a Taxa de Custo da Análise do Projeto não são 

passíveis de devolução. 

 
APROVAÇÃO DA PROPOSTA 
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Para aprovação da proposta de aquisição e produção do empreendimento serão 

realizadas: 

• análise cadastral da construtora (sócios, acionistas e cônjuges) e do 

vendedor do terreno (sócio e cônjuge); 

• análise de risco da Construtora; 

• análise de viabilidade do empreendimento; 

• análise jurídica da construtora, do terreno e do vendedor do terreno. 

 
CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS 

 

O imóvel proposto para aquisição não poderá ter sido, a qualquer época, objeto de 

financiamento ou repasse de recursos do FGTS, ainda que quitado. 

O imóvel pode ser de propriedade da Construtora, de terceiros ou do Poder Público. 

No caso de imóvel de propriedade de terceiros é necessária opção de compra em 

nome da Construtora e no caso de imóvel de propriedade do Poder Público é 

necessária lei autorizativa de doação/alienação. 

São preferencialmente selecionados, para fins de contratação os projetos que 

apresentem: 

• menor valor de aquisição das unidades habitacionais de acordo com o padrão 

do projeto para cada faixa de renda a ser atendida; 

• maior contrapartida do poder público local, por meio do aporte de recursos 

financeiros, doação de áreas, execução de infra-estrutura ou isenção de taxas 

ou tributos incidentes sobre os imóveis e operações do FAR; 

• menor taxa estimada de condomínio; 

• integração e programas de requalificação de centros urbanos. 

Os projetos contratados devem estar inseridos na malha urbana, em local dotado de 

infra-estrutura básica, como água, energia elétrica, vias de acesso e soluções de 

esgotamento sanitário, além de serviços públicos essenciais como transporte e coleta 
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de lixo. 

Na área de influência do projeto, não pode existir empreendimento considerado 

problema, com dificuldade de comercialização, paralisado, que não disponha de infra-

estrutura mínima de habitabilidade, destinado ao mesmo público-alvo e financiado 

independente da origem de recursos e do Agente Financeiro. 

Não é permitida a construção em área que gere concorrência prejudicial a 

empreendimentos financiados pela CAIXA, concluídos ou em construção e destinados 

ao mesmo público-alvo. 

 
VALOR DE AQUISIÇÃO DAS UNIDADES 

 
O valor máximo de aquisição de cada unidade habitacional está limitado aos valores 

abaixo: 

 

VALOR MÁXIMO DE AQUISIÇÃO DA 
UNIDADE (R$) UF LOCALIDADE 

ESPECIFICAÇÃO 
PADRÃO 

ESPECIFICAÇÃO 
MÍNIMA 

(1) 48.000,00 39.000,00 
(2) 45.000,00 37.000,00 
(3) 40.000,00 36.000,00 

RJ e SP 

(4) 37.000,00 34.000,00 
DF (3) 40.000,00 34.000,00 

(3) 39.000,00 34.000,00 MG e BA 
(4) 37.000,00 32.000,00 
(3) 38.000,00 33.000,00 PE 
(4) 36.000,00 32.000,00 

RS, PR, SC, AC, AM, 
RO e RR 

38.000,00 34.000,00 

AP, PA, TO, ES, GO, 
MT e 
MS 

37.000,00 33.000,00 

AL; CE; SE; PB; PI; 
RN e MA 
 

(3) e (4) 

36.000,00 32.000,00 

Legenda: 
(1) Município do Rio de Janeiro/RJ e município de São Paulo/SP. 
(2) Demais municípios integrantes das regiões metropolitanas dos estados do Rio de Janeiro/RJ e São 

Paulo/SP. 
(3) Distrito Federal, capitais estaduais e municípios integrantes das regiões metropolitanas e das regiões 

integradas de desenvolvimento econômico, e os municípios de Jundiaí/SP, São José dos Campos/SP e 
Jacareí/SP. 

(4) Demais municípios com população urbana igual ou superior a cem mil habitantes.  

 

Nos casos de projetos integrados a programas de requalificação de centros urbanos ou 
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recuperação de sítios históricos, o valor unitário de aquisição está limitado em R$ 

48.000,00 no município de São Paulo/SP e no do Rio de Janeiro/RJ, em R$ 45.000,00 

nos demais municípios integrantes das regiões metropolitanas dos estados de São 

Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ e R$ 40.000,00 nos demais municípios abrangidos pelo 

PAR.  

O valor da taxa de arrendamento nesses empreendimentos será fixado em 0,7% do 

valor de aquisição da unidade habitacional. 

Composição dos Custos das unidades habitacionais 

Os custos diretos e indiretos necessários à execução das obras e serviços constituem-

se de: 

• Valor do terreno;  

• Obras de edificação, inclusive BDI (bonificação de despesas indiretas);  

• Elaboração de projetos;  

• Infra-estrutura interna;  

• Despesas de legalização;  

• Seguro Garantia Executante Construtor;  

• Trabalho Social.  

 
As despesas de legalização compreendem as estimativas de custos com os registros 

do contrato de aquisição/produção das unidades, da individualização das unidades, da 

especificação/instituição e convenção do condomínio, da averbação do HABITE-SE e 

demais despesas necessárias à legalização do empreendimento. 

As minutas de especificação/instituição e convenção de condomínio devem ser 

disponibilizadas à construtora e a sua elaboração não deve compor os custos do 

empreendimento.  

A infra-estrutura interna é incluída no custo das obras, devendo ser dotada de, no 

mínimo, pavimentação, esgoto, água, energia elétrica, guias e sarjetas e drenagem de 

águas pluviais. 

No caso de imóveis em construção, concluídos ou a reformar, os valores de aquisição 

ficam limitados ao valor de venda, acrescido das obras e serviços eventualmente 



 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
MAIO/2008 
 

15

necessários ao uso habitacional, ou ao valor de avaliação, o que for menor. 

Para os imóveis a construir, o valor de aquisição fica limitado ao valor de investimento 

ou ao valor de avaliação, o que for menor. 

O valor de avaliação equivale ao valor de mercado do imóvel, conforme definido pela 

área de Engenharia. 

O resultado da relação entre o valor estimado para a taxa de arrendamento, incluindo o 

seguro por morte ou invalidez permanente, e o valor de aluguel médio de imóveis 

similares na região, deve ser limitado a 80%. 

A definição do valor médio do aluguel avaliado em cada localidade deve ter como 

parâmetro de comparação os valores praticados no mercado para unidades 

residenciais com a mesma tipologia. 

O valor do Trabalho Técnico Social corresponde a 1% sobre o somatório dos custos do 

terreno e edificações, urbanização, infra-estrutura interna, inclusive o BDI, e deve 

compor o custo do empreendimento. 

 
NÚMERO DE UNIDADES 

 

Sempre que possível, a quantidade de unidades por empreendimento não deve 

ultrapassar 160.  

A existência de outros empreendimentos construídos, em construção ou a construir, na 

mesma região de abrangência, em contigüidade ao empreendimento sob análise, é 

tratada no exame de viabilidade técnica do empreendimento quanto aos impactos no 

mercado imobiliário, ambientais, na infra-estrutura urbana e na oferta de serviços 

públicos. 

Admite-se a produção simultânea em número superior a 1.000 unidades, nos 

Programas Habitacionais da CAIXA, pela mesma empresa, desde que: 

 
• A empresa ou conglomerado apresente desempenho técnico adequado nas 

obras já realizadas na CAIXA, em âmbito nacional; 

• A empresa disponha na região de cada empreendimento em construção 

simultânea, de estrutura organizacional e corpo técnico suficientes para o 

gerenciamento do volume das obras sob sua responsabilidade; 
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Na análise de risco da empresa ou do conglomerado a que a mesma pertença, deve 

ficar comprovada sua capacidade financeira para arcar com os recursos próprios 

necessários à execução do empreendimento pleiteado, sem gerar dependência de 

recursos de terceiros. 

Deve ser respeitado o limite de 1.000 unidades em construção simultânea por empresa 

que não tenha experiência com a CAIXA. 

 
ESPECIFICAÇÃO NORMAL DAS UNIDADES 

 

A tipologia mínima apresentada para as unidades é de 02 quartos, sala, cozinha e 

banheiro, com exceção das unidades de projetos de recuperação de empreendimentos, 

inclusive aqueles integrados a programas de requalificação urbana e recuperação de 

sítios históricos. 

Nesses casos, devem-se buscar, preferencialmente, as características determinadas 

para os projetos novos no âmbito do PAR. 

A área útil mínima das unidades é de 37 m², exceto nos projetos de recuperação de 

empreendimentos, inclusive os integrados aos programas de requalificação urbana, 

cuja análise é elaborada individualmente, e nos projetos com especificação técnica 

mínima regionalizada. 

As unidades devem apresentar o seguinte padrão mínimo: 

 
• Piso cerâmico ou ardósia; 

• Azulejo nas paredes molhadas de box, pia, lavatório e tanque; 

• Vãos de porta com folha em todos os cômodos; 

• Revestimento e pintura, internos e externos, compatíveis com o padrão da 

unidade; 

• Nas unidades horizontais: telha cerâmica, laje de teto nos banheiros e forro nos 

demais cômodos; 

• Calçada em todo o perímetro da edificação. 

 
Podem ser acolhidos projetos que utilizem empreendimentos formados por casas 

geminadas, como solução arquitetônica, desde que, na análise do empreendimento, 

sejam criteriosamente observados os seguintes aspectos básicos: 
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• A qualidade do projeto, as especificações e a área mínima das unidades; 

• O projeto de implantação; 

• A existência de acesso privativo para cada uma das unidades autônomas; 

• A exigência de ligações de serviços públicos e instalações elétricas e 

hidráulicas independentes, inclusive reservatórios; 

• Especificação de materiais/serviços das lajes de forro e paredes limítrofes das 

unidades que assegurem conforto, segurança e privacidade aos moradores; 

• Projeto de locação das unidades nos lotes propiciando o aproveitamento de 

áreas livres descobertas; 

• Adensamento / número de unidades do empreendimento compatível com da 

região; 

• Garantia da independência e facilidades para manutenção de todas as partes da 

unidade; 

• Análise de custo / benefício do projeto geminado, considerando o valor de 

mercado, a redução do custo e prazo de construção e a otimização e 

aproveitamento do terreno e infra-estrutura. 

 

A taxa de arrendamento inicial desses empreendimentos é de 0,8% do valor do imóvel. 

 
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA REGIONALIZADA 

 
Admite-se a contratação de projetos com especificação mínima regionalizada, 

destinadas às famílias com renda mensal de até R$ 1.700,00 (municípios do Rio de 

Janeiro/RJ e de São Paulo/SP) ou de até R$ 1.500,00 (demais municípios), cuja 

especificação definida pela CAIXA, encontra-se disponível nos endereços: 

 
http://downloads.caixa.gov.br/_arquivos/habita/par2004/Especificacoes_Minimas_PAR.

pdf 

 
http://www.cidades.gov.br 
 

A taxa de arrendamento inicial dessas unidades é de 0,6% do valor do imóvel, quando 

o arrendamento contemplar famílias com a renda especificada no parágrafo anterior. 

É permitida, também, alteração nas especificações mínimas regionalizadas, pela área 

de engenharia da CAIXA, nos casos em que as mudanças sejam decorrentes da 
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necessidade de atendimento à legislação que justifiquem melhor adequação dos 

projetos, desde que mantido o direcionamento ao mesmo público alvo. 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

O empreendimento deve ser construído no prazo máximo de 15 meses, contados da 

data da assinatura do contrato, constituído de 12 meses para execução das obras e 3 

meses para legalização do empreendimento. 

Admite-se a prorrogação do prazo de execução e legalização do empreendimento, 

limitada ao prazo máximo de 18 meses, devendo haver prorrogação de seguro às 

expensas do Construtor e atualizados o cronograma físico-financeiro e demais dados 

da operação cadastrados no sistema da CAIXA. 

A prorrogação de seguro implica cobrança de prêmio pro rata die, de responsabilidade 

da Construtora contratada. 

 
SEGURO GARANTIA DO CONSTRUTOR 

 

Para cada empreendimento a ser executado, é obrigatória a contratação do Seguro 

Garantia Executante Construtor e de Risco de Engenharia pela construtora, que têm 

por finalidade garantir a conclusão da obra e legalização, bem como a cobertura de 

Danos Físicos do Imóvel e de Responsabilidade Civil Geral, durante a fase de 

construção. Essa contratação é efetuada junto à CAIXA Seguros ou outra companhia 

seguradora, que não possua restrições de natureza cadastral e ofereça, no mínimo, as 

mesmas coberturas que a CAIXA Seguros. 

Para contratação do Seguro Garantia Executante Construtor, a importância segurada 

não deve ser inferior a 10% do valor de obra contratado. 

 
 
 
 

CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS 
 

A contratação do empreendimento engloba a aquisição de terreno que apresente as 

características exigidas pelo Programa, bem como projeto adequado e devidamente 

aprovado pelos Órgãos competentes. 
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Na aquisição de terreno que contenha área a ser doada, em circunstâncias diversas, 

inclusive as exigidas pela legislação municipal e estadual, faz-se necessário que a 

doação da área preceda a aquisição do empreendimento.  

O preço de aquisição do terreno deve ser o menor dos valores: 

• Da proposta; 

• Da avaliação da CAIXA; 

• Constante da matrícula do imóvel ou da última transação efetuada com o imóvel 

(escritura de compra e venda), desde que realizada até 6 meses antes da 

apresentação da proposta à CAIXA; 

• Da opção ou Promessa de Compra e Venda. 

Produção de empreendimento em regime de condomínio 

Em empreendimento sob regime de condomínio, as minutas da 

instituição/especificação de condomínio devem ser apresentadas pela construtora 

proponente juntamente ao projeto do empreendimento. 

No caso de projeto de empreendimento sob a forma de condomínio que envolva 

investimentos de infra-estrutura externa, com custos não incidentes, a serem efetuados 

pela construtora proponente, providencia-se a análise de risco de crédito, quanto à 

capacidade financeira da empresa em arcar com estes investimentos. 

Os recursos necessários são depositados sob bloqueio, após o resultado da análise de 

capacidade financeira, até a data da contratação e não podem ter como origem 

empréstimos ou financiamentos obtidos na CAIXA, sendo desbloqueados à medida que 

as obras forem executadas. 

 

Produção de empreendimento em regime de loteamento 

Tratando-se de empreendimento sob regime de loteamento, o registro prévio do 

loteamento perante o Registro de Imóveis competente é condicionante para a 

contratação da operação. 
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Deverá também haver a observância pela construtora da legislação pertinente à 

instituição de loteamentos. 

O registro do loteamento na matrícula imobiliária implica que as vias e praças, os 

espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos 

urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo passam a integrar o domínio 

do município. 

Os lotes não podem ser adquiridos caso estejam dados pelo proprietário/loteador em 

garantia ao Poder Público. 

Admite-se a contratação de operação de aquisição de lotes, em loteamento com a 

infra-estrutura básica incompleta e/ou a executar, desde que seja avaliada a 

viabilidade da construção/aquisição do empreendimento e, sua execução seja efetuada 

concomitante à construção das unidades habitacionais, até o prazo previsto para 

finalização da obra. 

A infra-estrutura básica interna ao empreendimento está compreendida na área 

delimitada pela poligonal que inscreve o conjunto de quadras e vias de acesso 

imediato aos respectivos lotes objeto da aquisição, sendo constituída de equipamentos 

urbanos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica, 

iluminação pública, drenagem de águas pluviais e pavimentação, calçadas e meio-fio. 

Nesse caso, os custos com a realização da infra-estrutura podem compor o valor de 

investimento da operação, observado o limite do valor de aquisição unitário máximo 

estabelecido para as unidades habitacionais do PAR. 

O valor de aquisição do lote, acrescido dos custos necessários à realização da infra-

estrutura deve resultar em valor inferior ao custo de avaliação dos lotes como se 

estivessem providos de infra-estrutura. 

Após a conclusão da infra-estrutura do loteamento, a manutenção das 

áreas/equipamentos urbanos é de responsabilidade exclusiva do Poder Público local 

ou da Concessionária. 

No caso de projeto que envolva investimentos de infra-estrutura externa ao 

empreendimento (extensões das redes de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, energia elétrica e pavimentação/drenagem em vias de ligação), cujas 

despesas para realização não sejam cobertas pelo FAR, sendo de responsabilidade 
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ou garantidas pela construtora e que não tenham sido realizadas antecipadamente, 

providencia-se a análise de risco de crédito, quanto à capacidade financeira da 

empresa arcar com estes investimentos. 

Os recursos necessários à realização da infra-estrutura externa devem ser 

depositados, sob bloqueio, até a data da contratação e, não podem ter como origem 

empréstimos ou financiamentos obtidos na CAIXA, bem como ter como origem 

recursos advindos do FAR, sendo desbloqueados, à medida que as obras forem 

executadas. 

Na ocasião da contratação do empreendimento é providenciado o registro do contrato 

no RI - Registro de Imóveis, cabendo ao Construtor dar início às obras do 

empreendimento. 

Mensalmente, de acordo com o cronograma físico-financeiro previsto para o 

empreendimento são efetuadas medições, para fins de acompanhamento e pagamento 

das parcelas de obras. 

Contratualmente a Construtora se obriga a apresentar toda a documentação que 

comprove as autorizações necessárias na legislação vigente para o início da obra de 

produção avaliada pela engenharia da CAIXA, responsabilizando pela parte fiscal, 

trabalhista e legal do empreendimento. 

 
RETENÇÃO DE TRIBUTOS 

 

A CAIXA, na qualidade de empresa pública, está obrigada a efetuar a retenção na 

fonte de impostos e contribuições sobre os pagamentos devidos à construtora, de 

acordo com o artigo 34 da Lei nº. 10.833 de 29 de dezembro de 2003.  

Da mesma maneira, na aquisição de terreno de pessoa jurídica será devida retenção 

de tributos sobre o valor pago, na forma prevista no artigo 22 da Instrução Normativa 

SRF nº 480 de 15 de dezembro de 2004 com a redação dada pela Instrução Normativa 

SRF nº 539 de 25 de abril de 2005. 

 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/CONSTRUTORA 

 

A CAIXA deve proceder à gestão do contrato, verificando se a contratada está 

cumprindo as obrigações constantes no instrumento contratual. 
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Devem ser observadas as seguintes obrigações pela contratada: 

• Apresentação da documentação que comprove as autorizações necessárias, 

especificadas na legislação vigente para o início da obra de produção ou 

recuperação devidamente analisada pela Engenharia da CAIXA; 

• Obtenção de todas as licenças e franquias necessárias à execução dos serviços 

necessários à realização do empreendimento, pagando os emolumentos 

prescritos por lei; 

• Responsabilidade de maneira plena, absoluta, exclusiva e inescusável, pela 

direção das obras e pelo seu perfeito cumprimento, promovendo às suas 

expensas as substituições ou reformas que se fizerem necessárias; 

• Execução das obras mencionadas de acordo com o projeto apresentado; 

• Mobilização e desmobilização, do local das obras, pessoal, material, 

equipamento e demais recursos necessários ao suporte operacional, 

objetivando o integral cumprimento do cronograma físico - financeiro; 

• Manutenção em total e perfeito sistema de sinalização de proteção de veículos, 

operários e transeuntes em todas as frentes de trabalho, resguardando de 

danos os bens da CAIXA e de terceiros, recompondo, pavimentando vias, 

praças e serviços públicos danificados pela execução das obras; 

• Recomposição do terreno ao final das obras, promovendo à demolição das 

construções provisórias, à limpeza do terreno, à remoção do material inútil e à 

retirada do pessoal; 

• Contratação e manutenção durante o período de execução da obra do Seguro 

Garantia Executante Construtor e de Riscos de Engenharia; 

• Pagamento rigorosamente em dia, dos salários dos empregados na obra, das 

contribuições previdenciárias e do FGTS, das despesas decorrentes de leis 

trabalhistas e outros encargos sociais, do Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN), das despesas de água, luz, força e energia que digam 

respeito diretamente à obra e aos serviços contratados, dos tributos, 

emolumentos e quaisquer outras despesas incidentes sobre o contrato ou 
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prestação de serviços; 

• Apresentação mensal, da prova de quitação das obrigações tributárias, sociais, 

trabalhistas e previdenciárias decorrentes deste contrato; 

• Acatamento das exigências dos Poderes Públicos e pagamento, à sua custa, 

das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo aquelas que, por 

força dos dispositivos legais, sejam atribuídas à CAIXA, de tudo dando 

conhecimento àquela, desde que comprovadamente a culpa for da Construtora; 

• Manutenção na obra de placa específica do programa - PAR, conforme modelo 

fornecido pela CAIXA; 

• Observação das leis, regulamentos, normas e posturas referentes à obra e à 

segurança pública, bem como às técnicas da ABNT e exigências do CREA, 

especialmente no que se refere à colocação de placas contendo o nome do 

Responsável Técnico pela execução da obra do Autor ou Autores dos Projetos, 

e da fiscalização nomeada para a obra; 

• Manutenção do local da obra, à disposição da engenharia da CAIXA, das 

plantas, memorial de especificações e cronograma físico - financeiro da 

construção/recuperação; 

• Averbação da construção à margem da respectiva matrícula; 

• Obtenção e apresentação à CAIXA, quando da conclusão do empreendimento, 

do “Habite-se” e da Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS, relativos à 

obra; 

• No caso de construção de unidades autônomas em regime de condomínio, 

Artigos 1331 a 1358 do Código Civil Brasileiro, apresentação do registro da 

Especificação/Instituição e Convenção de Condomínio; 

• Observação ao fiel cumprimento do memorial de especificações da obra e do 

cronograma físico-financeiro aprovados pela CAIXA; 

• Providências quanto às ligações provisórias e definitivas de força, luz, água, 

esgoto e outras da espécie; 
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• Constituição da Seguradora como sua mandatária, conferindo-lhe os poderes 

para substituí-la no desempenho de todas as obrigações assumidas, na 

hipótese de seu afastamento por descumprimento contratual. 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
Outras informações relativas ao PAR, tais como editais, contratações por Unidade da 

Federação, etc., poderão ser encontradas no endereço: 

http://www.caixa.gov.br/habitacao/aquisicao_residencial/arrendamento/index.asp 



Anexo XI 

Cartilha do PAR – Módulo Arrendamento 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CCAARRTTIILLHHAA  DDOO  PPAARR  
MMóódduulloo  AArrrreennddaammeennttoo  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Programa de Arrendamento Residencial 



 
________________________________________________________________________________________________________________ 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
JUNHO/2008 
 

2

 

SUMÁRIO 

HISTÓRICO................................................................................................................................. 3 

ORIGEM DOS RECURSOS ......................................................................................................... 3 

PARTICIPANTES DO PROGRAMA.......................... ................................................................... 4 

ÁREAS DE ATUAÇÃO ................................... ............................................................................. 4 

ARRENDAMENTO DAS UNIDADES.......................... ................................................................. 5 

INDICAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROPONENTES AO ARRENDAMENTO .................................. 6 

CONTRATAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS ...................... ........................................................... 7 

VALOR DE ARRENDAMENTO DO IMÓVEL .................... ........................................................... 8 

CARACTERÍSTICAS DO ARRENDAMENTO .................... .......................................................... 9 

BENFEITORIAS ....................................... ................................................................................. 12 

ADMINISTRAÇÃO TERCEIRIZADA......................... ................................................................. 12 

OPÇÔES DO ARRENDATÁRIO ............................. ................................................................... 13 

OPÇÃO DE AQUISIÇÃO ANTECIPADA ...................... ............................................................. 13 

AQUISIÇÃO COM PARCELAMENTO ......................... .............................................................. 15 

OPÇÃO DE COMPRA AO FINAL DO CONTRATO ............... .................................................... 16 

OPÇÃO DE RENOVAÇÃO ................................. ....................................................................... 17 

OPÇÃO DE DEVOLUÇÃO................................. ........................................................................ 17 

RESCISÃO ANTECIPADA ................................ ........................................................................ 18 

VANTAGENS DO PAR ................................... ........................................................................... 18 
 



 
________________________________________________________________________________________________________________ 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
JUNHO/2008 
 

3

 

HISTÓRICO 

 

Em 1999, estudos apontavam um déficit expressivo de moradias para a população 

de baixa renda, na faixa de até 6 salários mínimos, principalmente nos grandes 

centros urbanos. As estatísticas indicavam que cerca de 98% dessa parcela da 

população não possuía moradia considerada adequada e nem perspectiva de 

aquisição. 

Tais estudos ressaltavam que as famílias de baixa renda pagavam pelo aluguel, em 

termos proporcionais, mais do que as de classe média, e o valor do aluguel nos 

grandes centros representava um percentual médio de 2% sobre o valor do imóvel 

para famílias com ganhos de até 3 salários, enquanto que a classe média pagava 

apenas 0,6% sobre o valor das unidades. 

Havia também um quadro de elevada mobilidade/migração da população de baixa 

renda, uma vez constatado que 65% dos ocupantes dos imóveis financiados pela 

CAIXA para o segmento de baixa renda não eram mais os adquirentes originais, 

gerando uma série de distorções - invasão, sublocação ilegal, comercialização de 

chaves, entre outras - dificultando a retomada do imóvel, aumentando a 

inadimplência e inviabilizando a continuidade dos programas destinados a essa 

parcela da população. 

Assim, surgiu o PAR – Programa de Arrendamento Residencial, destinado ao 

atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, 

prioritariamente concentrada nos grandes centros urbanos, sob a forma de 

arrendamento residencial, com opção de compra ao final do prazo contratado. 

 

ORIGEM DOS RECURSOS 

 

Para que fosse possível a execução do Programa, foi criado o FAR - Fundo de 

Arrendamento Residencial, composto de recursos provenientes de fundos e 

programas governamentais em extinção e de recursos obtidos por meio de 

empréstimo junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 
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PARTICIPANTES DO PROGRAMA 

 

Entre os participantes do Programa destacam-se: 

Ministério das Cidades  - Agente gestor do PAR, a quem compete estabelecer 

diretrizes, fixar regras e condições para implementação do Programa, definir a 

distribuição dos recursos entre as Unidades da Federação, além de acompanhar e 

avaliar o desempenho do Programa. 

Caixa Econômica Federal  - Agente executor do PAR, responsável pela distribuição 

dos recursos definidos pelo Ministério das Cidades, definição dos critérios e 

emissão dos atos necessários à execução do Programa. 

Poder Público  – Responsável pelo recebimento das inscrições dos candidatos ao 

arrendamento, que posteriormente são encaminhadas para a CAIXA em uma lista 

por ordem de inscrição.  

Arrendatário  - pessoa física que, atendidos os requisitos estabelecidos para o 

Programa, seja habilitada ao arrendamento de imóvel do PAR. 

Associações Habitacionais  - Associações Habitacionais reconhecidas pelo 

Ministério das Cidades podem participar do Programa, na apresentação de 

propostas de projetos e em conjunto com o Poder Público, na indicação de 

demanda para arrendamento das unidades. 

Empresas do ramo da Administração Imobiliária  - Empresas contratadas para 

administrar os contratos de arrendamento, os imóveis e condomínios, se for o caso. 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

Os imóveis adquiridos pelo PAR para posterior arrendamento podem ser  

empreendimentos na planta, em construção, concluídos ou para reforma, 

prioritariamente localizados nos grandes centros urbanos. 

As propostas apresentadas à CAIXA devem contemplar empreendimentos 

localizados nas áreas de atuação que foram definidas para o Programa, que 
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abrange atualmente todas as Capitais e Regiões Metropolitanas e os municípios 

com população urbana superior a 100 mil habitantes. 

As propostas são avaliadas pela CAIXA, sob os aspectos técnicos de engenharia, 

jurídico, análise cadastral, avaliação de risco de crédito, viabilidade do 

empreendimento, taxa de urbanização do município e demais análises 

estabelecidas para o Programa. 

 

ARRENDAMENTO DAS UNIDADES 

 

Quando da disponibilização do empreendimento para o arrendamento, as unidades 

habitacionais são arrendadas às pessoas físicas que atendam aos requisitos 

estabelecidos para seleção dos proponentes, a qual envolve análise cadastral, 

apuração da renda familiar bruta e margem de renda disponível. 

São requisitos para candidatar-se ao PAR: 

• Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

• Ser maior de 18 anos ou emancipado; 

• Ser detentor de visto permanente no País, no caso de estrangeiro; 

• Renda familiar mensal até R$ 2.200,00 para os proponentes residentes nos 

municípios de São Paulo e Rio de Janeiro e de até R$ 2.000,00 para os 

demais; 

• Renda familiar mensal até R$ 2.200,00, para proponentes ao arrendamento 

de unidades de empreendimentos inseridos em programas de requalificação 

de centros urbanos ou recuperação de sítios históricos; 

• Renda familiar mensal até R$ 2.800,00 para profissionais da área de 

segurança pública, particularmente policiais civis e militares; 

• Renda familiar mensal até R$ 1.700,00 para unidades de empreendimentos 

com especificações técnicas mínimas localizadas nos municípios de São 

Paulo e Rio de Janeiro e de até R$ 1.500,00 para os demais; 

• Capacidade de pagamento compatível com as despesas mensais do 

arrendamento; 
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• Não ser proprietário ou promitente comprador de imóvel residencial no local 

de domicílio nem onde pretenda fixá-lo, ou detentor de financiamento 

habitacional em qualquer local do país; 

• Apresentar idoneidade cadastral; 

• Não ter contrato de arrendamento anterior rescindido, dentro do Programa, 

por descumprimento contratual. 

O arrendatário deve utilizar o imóvel com a destinação específica de residência dele 

e de sua família, assumindo todas as despesas e tributos incidentes sobre o imóvel 

e a obrigação de mantê-lo em perfeitas condições de habitabilidade e conservação 

durante o prazo de arrendamento. 

 

INDICAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROPONENTES AO ARRENDAMENTO  

 

De acordo com os termos do convênio de parceria firmado com a CAIXA, cabe ao 

Poder Público identificar e indicar, por ordem de classificação e por 

empreendimento, os beneficiários pasíveis de serem selecionados pela CAIXA. 

A indicação de candidatos para arrendamento das unidades habitacionais pode ser 

efetuada por Associações Habitacionais, reconhecidas pelo poder público local. 

A seleção dos proponentes para fins de arrendamento, após a indicação pelo Poder 

Público, é efetuada pela CAIXA, mediante apresentação da seguinte 

documentação: 

• Carteira de identidade; 

• CPF - Cadastro de Pessoa Física; 

• Prova de estado civil: certidão de casamento, certidão de casamento com 

averbação da separação ou declaração de união estável, conforme o caso; 

• Modelo de procuração por instrumento público, se for o caso (Formulário 

CAIXA); 
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• Ficha Cadastro Pessoa Física e anexo para concessão habitacional 

(Formulário CAIXA); 

• Declaração Negativa de Propriedade e Destinação de Imóvel (Formulário 

CAIXA); 

• Declaração de Homonímia, se necessário (Formulário CAIXA); 

• Documentação necessária para a análise de risco de crédito de pessoa física 

para operações na área habitacional. 

 

A pesquisa cadastral é isenta de tarifa e o limite de comprometimento máximo da 

renda familiar permitido é de 30%. 

Caso os proponentes habilitados não se apresentem no prazo e/ou na data definida, 

as respectivas vagas serão destinadas aos demais proponentes habilitados, 

seguindo a ordem de indicação do Poder Público. 

 

CONTRATAÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS 

 

Os arrendamentos residenciais, com opção de compra, são firmados por meio de 

Contrato por Instrumento Particular de Arrendamento Residencial com Opção de 

Compra. 

São titulares do contrato, se for o caso, os cônjuges, independentemente do regime 

de casamento, ou companheiros que comprovem, por meio de declaração, vínculo 

de união estável. 

No primeiro arrendamento das unidades do empreendimento, a distribuição entre os 

selecionados é feita por meio de sorteio com a presença do público interessado, em 

qualquer número. 

É facultado ao arrendatário, em qualquer momento da vigência do Contrato, 

registrá-lo no Ofício de Títulos e Documentos. 
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São obrigações do arrendatário: 

• Pagar mensalmente a taxa de arrendamento; 

• Manter o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade e conservação; 

• Assumir as despesas incidentes sobre o imóvel – IPTU, energia elétrica, água, 

taxas de condomínio, limpeza urbana e outras arbitradas pelo Poder Público, se 

for o caso; 

• Observar as demais cláusulas do contrato de arrendamento. 

 

VALOR DE ARRENDAMENTO DO IMÓVEL 

 

O valor de arrendamento do imóvel corresponde ao valor de aquisição do imóvel 

pelo FAR, atualizado mensalmente, desde o dia correspondente ao da conclusão do 

empreendimento e disponibilidade para o arrendamento, por 80% do índice de 

atualização aplicado aos depósitos do FGTS. 

Após a contratação, o valor de arrendamento do imóvel é atualizado a cada período 

de 12 meses, no dia correspondente ao da data de assinatura do contrato, por 80% 

do índice de atualização aplicado aos depósitos do FGTS no período, independente 

das alterações de data de pagamento eventualmente ocorridas para o contrato. 

A taxa de arrendamento inicial do imóvel varia de 0,5% a 0,8% do valor do imóvel, 

conforme a renda familiar, o valor do imóvel e a data de aquisição/produção do 

empreendimento, conforme quadro a seguir: 

Empreendimentos adquiridos/executados até 13/05/08 

Modalidade Renda Familiar 
Mensal Bruta Taxa de Arrendamento Inicial 

Arrendamento de unidades 
com especificação padrão 

Até R$ 1.800,00 0,7% do valor de aquisição da unidade 
habitacional  

Arrendamento de unidades 
com especificação técnica 
mínima regionalizada 

Até R$ 1.200,00 
0,5% sobre o valor de aquisição da 
unidade habitacional 

Arrendamento de unidades 
adquiridas para 
recuperação/requalificação. 

Até R$ 2.100,00 
0,7% sobre o valor de aquisição da 
unidade habitacional 



 
________________________________________________________________________________________________________________ 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
JUNHO/2008 
 

9

 

 

 
Empreendimentos adquiridos/executados a partir de 1 4/05/08 

O valor da taxa de arrendamento do imóvel é atualizado a cada período de 12 

meses, a contar da data de assinatura do contrato, por 100% do índice de 

atualização aplicado aos depósitos do FGTS no período, independente das 

alterações de data de pagamento eventualmente ocorridas para o contrato. 

 

CARACTERÍSTICAS DO ARRENDAMENTO 

 

O prazo de arrendamento é de 180 meses. O vencimento da primeira taxa de 

arrendamento ocorre após 30 dias da assinatura do contrato e as demais em igual 

dia nos meses subseqüentes. 

Modalidade Unidades da 
Federação 

Renda Familiar 
Mensal Bruta 

Taxa de Arrendamento 
Inicial 

Arrendamento de 
unidades com 
especificação padrão 

Todas, exceto nos 
municípios do Rio de 
Janeiro e de São 
Paulo. 

Até R$ 2.000,00 

Arrendamento de 
unidades com 
especificação padrão 

Município do Rio de 
Janeiro e Município de 
São Paulo 

Até R$ 2.200,00 

0,8% sobre o valor de 
aquisição da unidade 
habitacional 
 

Arrendamento de 
unidades com 
especificação técnica 
mínima regionalizada 

Todas, exceto 
município do Rio de 
Janeiro e município de 
São Paulo 

Até R$ 1.500,00 

Arrendamento de 
unidades com 
especificação técnica 
mínima regionalizada 

Município do Rio de 
Janeiro e município de 
São Paulo 

Até R$ 1.700,00 

0,6% sobre o valor de 
aquisição da unidade 
habitacional 
 

Arrendamento de 
unidades oriundas de 
aquisição e reforma de 
imóveis 

Todas Até R$ 2.200,00 
0,7% sobre o valor de 
aquisição da unidade 
habitacional 

Arrendamento para 
militares das forças 
armadas e profissionais 
da área de segurança 
pública (policiais civis e 
militares) 

Todas Até R$ 2.800,00 
0,8% sobre o valor de 
aquisição da unidade 
habitacional 
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Na hipótese de não existir o dia de aniversário da contratação em alguns meses 

subseqüentes, a obrigação vence no último dia daquele mês. 

Mensalmente são emitidos bloquetos de cobrança bancária, encaminhados ao 

endereço do imóvel, podendo haver consignação em folha de pagamento mediante 

convênio com a entidade empregadora. 

É facultado ao arrendatário alterar o dia de vencimento da taxa de arrendamento, 

desde que esteja adimplente com as obrigações contratuais. 

A nova data de vencimento da taxa pode ser fixada em qualquer dia, anterior ou 

posterior ao atual, dentro do mês de vencimento, não sofrendo reajuste em função 

desta alteração. 

Em caso de impontualidade no pagamento da taxa de arrendamento, sobre o valor 

em atraso atualizado pelo índice aplicado aos depósitos do FGTS, são acrescidos 

os encargos a seguir: 

• Juros moratórios de 0,033% ao dia e, 

• Multa de 2%. 

O atraso no pagamento da taxa de arrendamento por mais de 60 dias enseja a 

rescisão antecipada do contrato. 

É obrigatória ao arrendatário a contratação de seguro de vida para cobertura de 

riscos de morte e invalidez permanente - MIP. 

A contratação desse seguro garante, em caso de sinistro, a continuidade do 

pagamento pela Seguradora das taxas de arrendamento mensais e do saldo 

residual, se for o caso, de forma a permitir à família do arrendatário a permanência 

no imóvel até completar o prazo contratado e o pagamento de eventual valor 

residual. 

O prêmio do seguro MIP deve ser pago mensalmente, junto com a taxa de 

arrendamento, em valor correspondente ao coeficiente de 0,000410 aplicado sobre 

o valor do arrendamento. 
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O primeiro prêmio mensal do seguro MIP é pago antecipadamente, na contratação 

do arrendamento. 

Os imóveis também são cobertos pelo Seguro DFI – Danos Físicos do Imóvel, 

custeado pelo FAR, proprietário dos imóveis. 

É permitida a troca do imóvel arrendado por outro, equivalente ou de valor diverso, 

somente em caso de necessidade previamente comprovada, em função de: 

• Transferência de localidade (intermunicipal); 

• Problemas de saúde, devidamente comprovados por meio de Laudo Médico; 

• Outros motivos que justifiquem a substituição, a critério da área gestora. 

 

A substituição do imóvel ocorre por solicitação do arrendatário com anuência da 

CAIXA e desde que haja disponibilidade de imóvel a ser arrendado. 

O arrendatário deve estar em dia com suas obrigações contratuais, especialmente 

quanto à conservação do imóvel em perfeitas condições de habitabilidade, 

constatada após realização de vistoria pela CAIXA. 

O arrendatário deve comprovar capacidade de pagamento, caso o imóvel desejado 

tenha taxa de arrendamento de valor superior à atual. 

A data de vencimento da taxa de arrendamento e o prazo de arrendamento 

permanecem os mesmos do contrato original. 

Caso a taxa de arrendamento do imóvel substituto seja de valor igual ou menor que 

a taxa de arrendamento do imóvel vinculado ao contrato original, não cabe a 

devolução ou compensação de qualquer quantia ao arrendatário. 

Se o valor da taxa de arrendamento do imóvel substituto for de valor superior ao da 

taxa de arrendamento do imóvel vinculado ao contrato original, é devido o 

pagamento da diferença pelo arrendatário. 
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O valor da diferença pode ser pago à vista ou ser incorporado, no todo ou em parte, 

ao valor da taxa de arrendamento do imóvel substituto. 

No caso da opção pela incorporação da diferença, esta é adicionada ao valor da 

taxa de arrendamento do imóvel substituto, proporcionalmente ao prazo 

remanescente do contrato original. 

BENFEITORIAS 
 

Não é permitida qualquer alteração ou modificação de aparência, estrutura ou 

projeto do imóvel, objeto do contrato de arrendamento, inclusive nas áreas comuns, 

sem a prévia e expressa anuência da CAIXA. 

 

ADMINISTRAÇÃO TERCEIRIZADA 
 

O atendimento ao público alvo, a operacionalização da seleção, contratação, 

cobrança e substituição dos arrendatários, e a administração dos imóveis e dos 

condomínios, quando for o caso, no âmbito do PAR, são executadas por 

Administradora de imóveis contratada. 

A empresa Administradora contratada é responsável pela administração do 

condomínio e pelo exercício do papel de síndico, observado o que determina a 

Convenção de Condomínio. 

Os empregados do Condomínio devem pertencer ao quadro de funcionários da 

Administradora, ou de terceiros, no caso de terceirização pela Administradora, 

sendo de sua inteira responsabilidade a contratação, a remuneração e os encargos 

e demais obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive as indenizações 

trabalhistas decorrentes do vínculo empregatício. 

A Convenção de Condomínio contém o Regimento Interno, próprio de cada 

empreendimento constituído sob a forma de condomínio, cujas disposições os 

arrendatários e demais co-proprietários são obrigados a cumprir, respeitar e 

fiscalizar sua observância. 
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O descumprimento de qualquer cláusula da Convenção de Condomínio por parte 

dos arrendatários, inclusive as que se referem à inadimplência no pagamento da 

taxa de custeio do condomínio por 60 dias, enseja rescisão antecipada de contrato. 

 

OPÇÔES DO ARRENDATÁRIO 

 

O prazo de arrendamento é de 15 anos, contudo, após o 60º mês do contrato, com 

o integral cumprimento das obrigações assumidas, o arrendatário pode antecipar o 

exercício da opção de compra do imóvel, de forma à vista com o uso de recursos 

próprios em espécie e/ou recursos da conta vinculada do FGTS, ou de forma 

parcelada. 

Caso não ocorra a aquisição durante o período de arrendamento, ao final do prazo 

o arrendatário pode optar pela devolução do imóvel ou ainda, pela renovação do 

contrato de arrendamento. 

Após o vencimento do contrato de arrendamento até a data da opção efetivada, o 

arrendatário responde pelas penalidades moratórias a seguir, calculadas sobre o 

valor residual atualizado pro rata die, pelo mesmo índice de atualização aplicado 

aos depósitos do FGTS: 

•  Juros moratórios à razão de 0,033% ao dia; 

•  Multa de 2% sobre o montante do débito atualizado. 

 

O arrendatário deve comunicar por escrito sua intenção, com antecedência de pelo 

menos 30 dias. 

 

OPÇÃO DE AQUISIÇÃO ANTECIPADA 
 

O arrendatário pode se habilitar à antecipação do exercício da opção de compra, 

desde que possua contrato com prazo de contratação decorrido igual ou superior a  
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60 meses, optando pela aquisição à vista ou parcelada, podendo utilizar os 

recursos da conta vinculada do FGTS, observadas as condições: 

• Estar em situação de adimplência com o pagamento das taxas de arrendamento, 

IPTU, condomínio, bem como outras taxas existentes; 

• Não ser detentor(es) de financiamento ou parcelamento imobiliário em qualquer 

parte do País; 

 

• Não ser proprietário(s), cessionário(s) ou promitente(s) comprador(es) de imóvel 

residencial no local de domicílio nem onde pretende fixá-lo, ou detentor de 

financiamento habitacional em qualquer localidade do País; 

• Não ser titular(es) de direito de aquisição de outro imóvel residencial urbano ou 

rural situado em qualquer localidade do País. 

O valor de compra e venda do imóvel é decorrente do encargo mensal e do prazo 

pactuado no Contrato de Arrendamento Residencial com Opção de Compra, firmado 

entre o arrendatário e o FAR, e corresponde ao valor da última taxa de 

arrendamento devida; atualizado pelo índice aplicado às contas vinculadas do 

FGTS, com base no critério pro rata die, no período compreendido entre a data da 

última atualização da taxa inclusive, e a data do evento, exclusive, multiplicado pelo 

total de meses do prazo contratado. 

O valor a ser pago para efeito de antecipação do exercício da opção de compra 

corresponde ao valor de compra e venda do imóvel, deduzido o montante pago pelo 

arrendatário a título de taxa de arrendamento, atualizado conforme item anterior.      

Atribuem-se ao adquirente as despesas referentes ao registro de venda e compra e 

à transmissão da propriedade do imóvel, como taxas, tributos e emolumentos 

cartorários, quando da transferência da propriedade do imóvel. 

A CAIXA providencia o registro do contrato/escritura no Registro de Imóveis 

competente no prazo de até 30 dias, contados da data da sua assinatura. 
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Durante o prazo de 24 meses, contados da aquisição, o adquirente fica impedido de 

vender, prometer vender ou ceder seus direitos sobre o imóvel objeto de aquisição. 

O prazo de inalienabilidade começa a contar quando da assinatura do contrato e, no 

caso de aquisição com parcelamento, além dos 24 meses só é permitida a 

alienação do imóvel após a quitação do parcelamento. 

 

AQUISIÇÃO COM PARCELAMENTO 
 

Quando da aquisição de forma parcelada, o novo prazo deve obedecer àquele 

remanescente do contrato de arrendamento, limitado a 120 meses, sendo 

obrigatória ao adquirente a contratação de seguro de vida para cobertura de riscos 

de MIP - Morte e Invalidez Permanente e Danos Físicos do Imóvel, com vigência 

até a data do pagamento da última prestação prevista para o imóvel.  

Os coeficientes praticados são os seguintes: 

• Danos Físicos do Imóvel – DFI 0,000100 sobre o valor do imóvel; 

• Morte e Invalidez Permanente – MIP 0,000410, sobre o saldo devedor. 

Adotam-se os procedimentos e parâmetros especificados nas respectivas apólices 

no caso de sinistro. 

Para os contratos de parcelamento é adotada a garantia de alienação fiduciária do 

imóvel, objeto da operação de parcelamento, constituída pelo imóvel. 

Com a constituição da propriedade fiduciária, a posse direta do bem fica com o 

devedor/fiduciante e a indireta, com o credor/fiduciário. 

O sistema de amortização adotado é o SAC – Sistema de Amortização Constante. 

Eventual saldo devedor residual apurado após o decurso do prazo contratual do 

contrato deve ser pago, pelo DEVEDOR, no vencimento do último encargo mensal. 
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O saldo devedor é atualizado mensalmente, no dia de aniversário do contrato, pelo 

índice de atualização aplicado aos depósitos do FGTS e a prestação é recalculada 

anualmente, no dia do aniversário do contrato.  

Na apuração do saldo devedor para qualquer evento, é aplicado o ajuste “pro rata” 

dia útil, com base no índice de atualização aplicado aos depósitos do FGTS. 

Fica facultado ao adquirente, em dia com suas obrigações contratuais, efetuar 

amortizações extraordinárias para a redução do prazo do parcelamento, 

preferencialmente, ou do valor das prestações. 

Não é permitida a sub-rogação da dívida para terceiros. 

Em caso de impontualidade no pagamento das obrigações, sobre o valor em atraso 

atualizado pelo índice aplicado aos depósitos do FGTS, são acrescidos os encargos 

a seguir: 

• Juros moratórios de 0,033% ao dia; 

• Multa de 2%; 

• Despesas com intimação e publicação dos editais do leilão extrajudicial.  

Quando da liquidação do valor da dívida a CAIXA providencia a emissão do termo de 

quitação da dívida para que o adquirente providencie, às suas expensas, a Escritura 

definitiva do imóvel. 

 

OPÇÃO DE COMPRA AO FINAL DO CONTRATO 
 

Caso o arrendatário opte pela compra ao final do contrato e havendo valor residual, 

este deve ser pago em uma única parcela, até 30 dias contados da data do término 

do contrato. 

Após a data de vencimento do contrato até a sua quitação, o valor residual, se 

houver, é atualizado pelo índice de atualização aplicado aos depósitos do FGTS no 

período. 
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Não havendo valor residual ou, se houver, após a sua quitação, a CAIXA outorga 

em favor do arrendatário a escritura definitiva de venda e compra, cujas taxas, 

tributos e emolumentos cartorários relativos à transferência de propriedade do 

imóvel correm por conta do optante. 

 

OPÇÃO DE RENOVAÇÃO 
 

O arrendatário pode optar pela renovação do contrato de arrendamento para 

pagamento integral do valor residual. 

O prazo de arrendamento é prorrogado por no máximo 36 meses e a nova taxa de 

arrendamento é, no mínimo, igual à última taxa de arrendamento. 

Formaliza-se a opção de renovação mediante instrumento de renovação de contrato 

de arrendamento com opção de compra, facultando ao arrendatário quitar o 

parcelamento do valor residual em qualquer momento a partir da data da renovação 

do contrato. 

 

OPÇÃO DE DEVOLUÇÃO 

 

No caso de devolução do imóvel, o arrendatário deve restituí-lo no mesmo estado 

de conservação em que o recebeu, salvo o desgaste natural, comprovado por meio 

de vistoria no imóvel, com todas as obrigações contratuais em dia. 

Formaliza-se a devolução mediante Termo de Opção de Devolução. 

Os valores pagos, a título de taxa de arrendamento, são considerados taxa de 

ocupação pelo uso do imóvel no período, não cabendo devolução de qualquer 

quantia. 
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RESCISÃO ANTECIPADA 
 

O contrato de arrendamento é rescindido nos casos abaixo: 

• Falta de pagamento das taxas de arrendamento; 

• Descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estipuladas no contrato de 

arrendamento; 

• Falsidade de qualquer declaração prestada pelos arrendatários no contrato de 

arrendamento; 

• Transferência/cessão de direitos decorrentes do contrato de arrendamento; 

• Uso inadequado do bem arrendado; 

• Destinação dada ao bem que não seja a moradia do arrendatário e de seus familiares. 

 

É devida vistoria no imóvel antes de concluído o trâmite da rescisão contratual. 

A não devolução do imóvel desencadeia o processo de reintegração de posse, sem 

prejuízo da cobrança da dívida, multas, demais encargos contratuais e processuais 

e ressarcimento de prejuízos causados pela inobservância das normas contratuais, 

mediante ação judicial competente. 

São devidas as taxas de arrendamento vencidas, acrescidas dos encargos por 

atraso, e, na data da desocupação do imóvel, a taxa de arrendamento a vencer, pro 

rata die, em caso de desocupação em data divergente a do vencimento da taxa de 

arrendamento. 

Ao arrendatário que descumprir o contrato de arrendamento é vedado novo acesso 

ao Programa. 

VANTAGENS DO PAR 

 

As vantagens auferidas com a implantação do Programa estão relacionadas aos 

agentes participantes: 
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Para a CAIXA , no fortalecimento da imagem institucional e consolidação como 

agente da política habitacional, no estreitamento da parceria com o Poder Público, 

na sedimentação de sua atuação no mercado imobiliário, na introdução do conceito 

de moradia, em substituição ao de propriedade, apresentando-se como uma 

solução para a questão habitacional do país e na substituição ágil de arrendatários.  

Para o Poder Público , o PAR é um instrumento de gestão urbana no combate ao 

déficit habitacional do município, contribuindo para a geração de emprego e renda, 

principalmente no segmento da construção civil. 

Para o Arrendatário , as vantagens de participar do PAR foram destacadas na 

Pesquisa de Satisfação dos Arrendatários, realizada pela CAIXA, em 2003: não 

pagar “entrada” no arrendamento, a taxa de arrendamento com valor inferior ao 

aluguel cobrado por um imóvel do mesmo tipo, a possibilidade de substituição do 

imóvel e a opção de compra do imóvel ao término do prazo de arrendamento. 



Anexo XII 

Lei No 11.474, de 15 de maio de 2007 



 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.474, DE 15 DE MAIO DE 2007. 

Altera a Lei no 10.188, de 12 de fevereiro de
2001, que cria o Programa de Arrendamento
Residencial, institui o arrendamento
residencial com opção de compra, e a Lei no

11.265, de 3 de janeiro de 2006, que
regulamenta a comercialização de alimentos
para lactentes e crianças de primeira infância
e também a de produtos de puericultura
correlatos, e dá outras providências. 

Conversão da MPv nº 350, de 2007 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o  Os arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 5o e 8o da Lei no 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 1o  Fica instituído o Programa de Arrendamento Residencial para atendimento da 
necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento 
residencial com opção de compra. 

..............................................................................................................................................
......  

§ 3º  Fica facultada a alienação dos imovéis adquiridos no âmbito do Programa sem 
prévio arrendamento.” (NR) 

“Art. 2o  ............................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................  

§ 7º  A alienação dos imóveis pertencentes ao patrimônio do fundo a  que se  refere o 
caput deste artigo será efetivada diretamente pela CEF, constituindo o instrumento de 
alienação documento hábil para cancelamento, perante o Cartório de Registro de Imóveis, 
das averbações pertinentes às restrições e ao destaque de que tratam os §§ 3o e 4o deste 
artigo, observando-se: 

I - o decurso do prazo contratual do Arrendamento Residencial; ou 

II - a critério do gestor do Fundo, o processo de desimobilização do fundo financeiro de 
que trata o caput deste artigo. 

............................................................................................................................................ ” 
(NR) 

“Art. 3o  ............................................................................................................................  

..............................................................................................................................................
......  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.474-2007?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/MPV/Quadro/_Quadro Geral.htm#350-07
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm#art1.
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm#art1.
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm#art1%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm#art2%C2%A77.


III - incorporar as receitas pertencentes ao fundo financeiro específico do Programa, 
provenientes do processo de desimobilização previsto no inciso II do § 7o do art. 2o desta Lei; 
e 

IV - receber outros recursos a serem destinados ao Programa. 

............................................................................................................................................ ” 
(NR) 

“Art. 4o  ............................................................................................................................  

..............................................................................................................................................
......  

IV - definir os critérios técnicos a serem observados na aquisição, alienação e no 
arrendamento com opção de compra dos imóveis destinados ao Programa; 

..............................................................................................................................................
......  

VIII - observar as restrições a pessoas jurídicas e físicas, no que se refere a 
impedimentos à atuação em programas habitacionais, subsidiando a atualização dos 
cadastros existentes, inclusive os do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. 

............................................................................................................................................ ” 
(NR) 

“Art. 5o  ............................................................................................................................  

..............................................................................................................................................
......  

II - fixar regras e condições para implementação do Programa, tais como áreas de 
atuação, público-alvo, valor máximo de aquisição da unidade habitacional, entre outras que 
julgar necessárias; 

..............................................................................................................................................
......  

IV - estabelecer diretrizes para a  alienação prevista no § 7o do art. 2o desta Lei; 

V - encaminhar às 2 (duas) Casas do Congresso Nacional relatório semestral sobre as 
ações do Programa.” (NR) 

“Art. 8o  ............................................................................................................................  

§ 1º  O contrato de compra e venda referente ao imóvel objeto de arrendamento 
residencial que vier a ser alienado na forma do inciso II do § 7o do art. 2o desta Lei, ainda que 
o pagamento integral seja feito à vista, contemplará cláusula impeditiva de o adquirente, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, vender, prometer vender ou ceder seus direitos sobre o 
imóvel alienado. 

§ 2o  O prazo a que se refere o § 1o deste artigo poderá, excepcionalmente, ser reduzido 
conforme critério a ser definido pelo Ministério das Cidades, nos casos de arrendamento com 
período superior à metade do prazo final regulamentado. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm#art3iii.
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm#art4iv.
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm#art4iviii.
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm#art5ii.iviii.
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm#art5iv.
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm#art8%C2%A71


§ 3o  Nos imóveis alienados na forma do inciso II do § 7o do art. 2o desta Lei, será 
admitida a utilização dos recursos depositados em conta vinculada do FGTS, em condições a 
serem definidas pelo Conselho Curador do FGTS.” (NR) 

Art. 2o  A Lei no 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 10-A: 

“Art. 10-A.  Os valores apurados com a alienação dos imóveis serão utilizados para 
amortizar os saldos devedores dos empréstimos tomados perante o FGTS, na forma do 
inciso II do caput do art. 3o desta Lei, nas condições a serem estabelecidas pelo Conselho 
Curador do FGTS.” 

Art. 3o  O § 1o do art. 10, o § 1o do art. 11 e os incisos I, II e III do § 1o do art. 13 da Lei no 
11.265, de 3 de janeiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 10.  ..........................................................................................................................  

§ 1o  Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil 
visualização, conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque: AVISO 
IMPORTANTE: Este produto somente deve ser usado na alimentação de crianças menores 
de 1 (um) ano de idade com indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento 
materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe-filho. 

............................................................................................................................................ ” 
(NR) 

“Art. 11.  ..........................................................................................................................  

§ 1º  Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil 
visualização, o seguinte destaque: AVISO IMPORTANTE: Este produto não deve ser usado 
para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade. O aleitamento materno evita 
infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. 

........................................................................................................................................... ” 
(NR)  

“Art. 13.  ..........................................................................................................................   

§ 1o  .................................................................................................................................  

I - leite desnatado e semidesnatado, com ou sem adição de nutrientes essenciais: 
AVISO IMPORTANTE: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças, a não ser 
por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e 
alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais; 

II - leite integral e similares de origem vegetal ou mistos, enriquecidos ou não: AVISO 
IMPORTANTE: Este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) 
ano de idade, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento 
materno evita infecções e alergias e deve ser mantido até a criança completar 2 (dois) anos 
de idade ou mais; 

III - leite modificado de origem animal ou vegetal: AVISO IMPORTANTE: Este produto 
não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade. O aleitamento 
materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10188.htm#art10a.
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11265.htm#art10%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11265.htm#art10%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11265.htm#art11%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11265.htm#art13%C2%A71i


............................................................................................................................................ ” 
(NR) 

Art. 4o  O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei.  

Art. 5o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  15  de maio de 2007; 186o da Independência e 119o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Carlos Lupi 
Marcio Fortes de Almeida 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.5.2007 
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PORTARIA No 258, DE 14 DE   MAIO DE 2008. 

 

Altera a Portaria no 493, de 4 de outubro de 2007, que 
estabelece as diretrizes gerais para aplicação dos 
recursos e implementação do Programa de 
Arrendamento Residencial – PAR, e dá outras 
providências. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe 
conferem os incisos I e II, do parágrafo único, do art. 87, da Constituição Federal, o inciso III, 
do art. 27, da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, o art. 3º, do Anexo I, do Decreto no 4.665, 
de 3 de abril de 2003, e considerando o disposto no § 1º, do art. 1º, e os incisos I e II do art. 5º, 
da Lei nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, com a redação dada pela Lei no 11.474, de 15 de 
maio de 2007, resolve: 

Art.1º O Anexo da Portaria nº 493, de 04 de outubro de 2007, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
  

“ANEXO 
 

PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR 
.................................................................................................................................... 

2  PARTICIPANTES E ATRIBUIÇÕES 

.................................................................................................................................... 

2.2  Caixa Econômica Federal - CAIXA, na qualidade de Agente Gestor do Fundo de 
Arrendamento Residencial - FAR e Agente Executor do PAR: 

.................................................................................................................................... 

m) providenciar o cadastramento dos beneficiários do Programa no Cadastro Nacional de 
Mutuários – CADMUT e no Cadastro Único – CADÚNICO. 

.................................................................................................................................... 

2.5   Arrendatários 

O arrendamento residencial destina-se ao atendimento da população cuja renda familiar mensal 
não ultrapasse a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) no município do Rio de Janeiro e no 
município de São Paulo, e R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos demais municípios das unidades da 
federação, abrangidos pelo PAR, desde que o proponente não seja proprietário ou promitente  



 
 

 

comprador de imóvel residencial no município onde pretenda residir ou detentor de 
financiamento habitacional em qualquer localidade do país. 

2.5.1 Nos casos de atendimento aos militares das forças armadas e aos profissionais da área de 
segurança pública, fica admitida a elevação do limite de renda familiar mensal para até R$ 
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

2.5.2 Constituem-se em obrigações dos arrendatários: 

a) pagar mensalmente a taxa de arrendamento; 

b) manter o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade e conservação; 

c) assumir as despesas incidentes sobre o imóvel, tais como IPTU, energia elétrica, água, taxas 
de condomínio e limpeza urbana, e 

d) observar as demais cláusulas do contrato de arrendamento. 

2.5.3 No caso dos proponentes a arrendatários estarem organizados sob a forma de associação 
com fins habitacionais, fica admitida a apresentação, à CAIXA, de demanda para o 
empreendimento e de propostas de projetos, alternativamente ao disposto na alínea "e" do 
subitem 2.3 e na alínea "a" do subitem 2.4. 

3.  ORIGEM E ALOCAÇÃO DOS RECURSOS 

.................................................................................................................... 
 
3.1.1  Do total de recursos destinados à aquisição de imóveis para arrendamento residencial, 
alocados no município do Rio de Janeiro e no município de São Paulo, 50% (cinqüenta por 
cento) deverão ser aplicados em projetos destinados ao atendimento de famílias com renda até 
R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) e, nos demais municípios abrangidos pelo Programa, 
50% (cinqüenta por cento) deverão ser aplicados em projetos destinados ao atendimento de 
famílias com renda até R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).  

................................................................................................................... 

 

6. VALORES MÁXIMOS DE AQUISIÇÃO 

VALOR MÁXIMO DE 
AQUISIÇÃO DA UNIDADE UF LOCALIDADE

ESPECIFICAÇÃO 
PADRÃO 

ESPECIFICAÇÃO 
MÍNIMA 

(1) 48.000,00 39.000,00 
(2) 45.000,00 37.000,00 
(3) 40.000,00 36.000,00 RJ e SP 

(4) 37.000,00 34.000,00 
DF (3) 40.000,00 34.000,00 

(3) 39.000,00 34.000,00 
MG/BA 

(4) 37.000,00 32.000,00 



 
 

(3) 38.000,00 33.000,00  
PE (4) 36.000,00 32.000,00 

RS, PR, SC, AC, AM, RO e RR 38.000,00 34.000,00 

AP, PA, TO, ES, GO, MT e MS 37.000,00 33.000,00 

AL, CE, SE, PB, PI, RN e MA 

(3) e (4) 

36.000,00 32.000,00 

Legenda: 
(1) Município do Rio de Janeiro e município de São Paulo. 
(2) Demais municípios integrantes das regiões metropolitanas dos estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo.  
(3) Distrito Federal, capitais estaduais e municípios integrantes das regiões metropolitanas e 
das regiões integradas de desenvolvimento econômico, e os municípios de Jundiaí/SP, São José 
dos Campos/SP e Jacareí/SP. 
(4) Demais municípios com população urbana igual ou superior a cem mil habitantes.  
 
6.1 Os valores máximos de aquisição de cada unidade habitacional ficam limitados ao valor 
de avaliação de mercado, na forma determinada pela CAIXA. 
 
6.1.1 Alternativamente ao valor de avaliação de mercado, a CAIXA poderá utilizar o valor 
equivalente à taxa estimada de arrendamento da unidade habitacional que deverá representar, 
no máximo, 80% do valor da taxa de locação praticada na localidade do empreendimento 
objeto de análise, para unidade do mesmo padrão construtivo. 

7. TAXA DE ARRENDAMENTO  

 A taxa de arrendamento mensal será fixada em 0,8% do valor de aquisição da unidade 
habitacional. 

7.1 Para os projetos com a especificação técnica mínima e a destinação das unidades para 
famílias com renda até R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) nos municípios do Rio de 
Janeiro e São Paulo, e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) nos demais municípios 
abrangidos pelo PAR, a taxa de arrendamento será fixada em 0,6% do valor de aquisição das 
unidades habitacionais. 
.................................................................................................................... 

13. REABILITAÇÃO DE IMÓVEIS E RECUPERAÇÃO DE SÍTIOS HISTÓRICOS 

 Os projetos destinados à aquisição e reforma de imóveis, inseridos ou não em 
programas de requalificação de centros urbanos ou recuperação de sítios históricos, observarão 
as seguintes condições: 

13.1 O valor máximo de aquisição de cada unidade habitacional será de R$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais) no município do Rio de Janeiro e no município de São Paulo, de R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) nos demais municípios integrantes das regiões 
metropolitanas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 
nos demais municípios abrangidos pelo PAR. 

13.1.1 Os limites estabelecidos no caput serão apurados considerando-se o valor médio da 
unidade por empreendimento. 
 
 



 
 

 
 
13.2 A taxa de arrendamento mensal será fixada em 0,7% do valor de aquisição da unidade 
habitacional. 

13.3  Fica admitida a elevação do limite de renda familiar mensal para até R$ 2.200,00 (dois 
mil e duzentos reais).” 

Art.2o  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

MARCIO FORTES DE ALMEIDA 



Anexo XIV 

Portaria No 266, de 19 de maio de 2008 
 



 

 

 

PORTARIA No 266, DE 19 DE MAIO DE 2008. 

 

Dispõe sobre a alocação dos recursos do Fundo de 
Arrendamento Residencial – FAR a serem utilizados na 
aquisição de imóveis para atendimento aos objetivos do 
Programa de Arrendamento Residencial – PAR. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe 
conferem os incisos I e II, do parágrafo único, do art. 87, da Constituição Federal, inciso II, do art. 
27 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, e art. 4º do Decreto no 4.665, de 3 de abril de 2003, e 
considerando a Portaria no 493, de 4 de outubro de 2007, alterada pela no 258, de 14 de  maio de 
2008, do Ministério das Cidades, resolve: 

Art.1o Os recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, destinados a 
aquisição de imóveis para atendimento aos objetivos do Programa de Arrendamento Residencial - 
PAR, de que trata o inciso II, do art.1º do Decreto no 5.435, de 25 de abril de 2005, com a redação 
dada pelo Decreto no 6.429, de 14 de abril de 2008, a serem contratados no exercício de 2008, no 
valor de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), serão alocados entre as Unidades da Federação 
conforme previsto no Anexo desta Portaria. 

Art.2o Em função dos níveis de demanda qualificada para contratação, poderão ser 
efetuados remanejamentos de recursos entre Unidades da Federação, a partir de solicitação 
fundamentada do Agente executor do PAR. 

Art.3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                        MARCIO FORTES DE ALMEIDA 



 

                                               ANEXO 

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS 

 

Unidade da 
Federação 

Valor (Em R$1,00)

AC 5.000.000

AL 15.000.000

AM 5.000.000

AP 5.000.000

BA 70.000.000

CE 40.000.000

DF 30.000.000

ES 18.000.000

GO 40.000.000

MA 40.000.000

MG 90.000.000

MS 40.000.000

MT 50.000.000

PA 20.000.000

 

Unidade da 
Federação 

Valor (Em R$1,00)

PB 15.000.000

PE 20.000.000

PI 15.000.000

PR 45.000.000

RJ 100.000.000

RN 15.000.000

RO 7.000.000

RR 5.000.000

RS 60.000.000

SC 20.000.000

SE 15.000.000

SP 210.000.000

TO 5.000.000

TOTAL 1.000.000.000
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