OBJETIVOS DO EVENTO
• APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA II
• NIVELAMENTO DAS INFORMAÇÕES
• DIRIMIR DÚVIDAS
• COLHER SUGESTÕES

MINHA CASA, MINHA VIDA
• Ampliação das oportunidades de acesso das famílias de
baixa renda à casa própria
• Mais emprego e renda por meio do aumento de
investimentos na construção civil

Maior distribuição de renda e inclusão social
2

RESULTADOS MCMV 1
1.005.128 unidades contratadas

POSIÇÃO – 31/12/2010

3

EXECUÇÃO DO PROGRAMA
Investimentos

Postos de trabalho gerados
665 mil

R$ 53,2 bilhões

Pessoas beneficiadas
3,4 milhões

Perfil dos contratantes
0a3
SM

80% dos contratos
firmados com
mulheres chefes de
família

CONTRATAÇÃO NO PROGRAMA
RECURSOS FAR RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

16.037

QUEIMADOS

2.126

PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA II

MUDANÇA NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
COM AS FAMÍLIAS
Maior controle para venda. Regras
para alienação de imóveis destinados a
famílias com renda limitada a 1.600 reais
Alienação antecipada do imóvel somente
com a quitação do saldo integral do imóvel.

Concessão uma única vez da
subvenção
Por beneficiário e por imóvel.
Compra realizada sem a quitação integral
será considerada nula

Maior parceria com o setor público
Repasse de recursos para os municípios
realizarem o trabalho social com as famílias
beneficiadas, para contribuir com a
inserção sócio-econômica.

Maior proteção à mulher chefe de família
Contratos no âmbito do PMCMV ou de
Programas de regularização fundiária de
interesse social, poderão ser firmados sem a
outorga do cônjuge - (exceto os do FGTS).

BENEFÍCIOS AMPLIADOS
AUMENTO
Aumento
do volume de investimentos

Ampliação do número de unidades

Ampliação das faixas de renda

Moradias ainda melhores

AMPLIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS
Ampliação da área construída para melhoria da acessibilidade

Portas e janelas maiores
Azulejos em todas as paredes da cozinha e banheiro, na
altura de 1,50 m
Piso cerâmico em todos os cômodos

Aquecimento solar em todas as casas das
regiões nordeste, norte, sudeste e sul

Aumento de 40-48% para 60% de
atendimento para menor renda
Faixas de renda familiar (R$)

Número de unidades

%

I - Até 1.600

1,2 milhão

60%

II - Até 3.100

600 mil

30%

III - Até 5.000

200 mil

10%

COMPOSIÇÃO DA META DE 1.200.000 UH FAIXA 1

FAIXA 1
FAR - Construtoras

Número de Unidades
860 mil

FDS - Entidades

60 mil

OGU - Rural

60 mil

M Cidades – Subvenção

220 mil

ÁREA DE ATUAÇÃO
Poderão ser implementadas operações de aquisição de
imóveis nos municípios com população entre 20 e 50 mil
habitantes, desde que:
Possua população urbana igual ou superior a 70% de sua
população total;
Apresente taxa de crescimento populacional, entre os anos
2000 e 2010, superior à taxa verificada no respectivo Estado
e apresente taxa de crescimento populacional entre os anos
2007 e 2010 superior a 5%;

ÁREA DE ATUAÇÃO
O enquadramento do município no Programa se dará com base nas
seguintes fontes de informação:
Verificação da população deverá ser realizada com base na mais recente
estimativa populacional disponível no sítio eletrônico do IBGE.
A identificação do município como integrante de RM deverá ser feita com
base nos dados disponíveis no sítio eletrônico do IBGE, sem prejuízo de
comprovação por meio de apresentação da lei de criação ou ampliação
da respectiva RM.
Os municípios caracterizados acima terão seu enquadramento com base
nas informações do Censo Demográfico 2010, disponíveis no sítio
eletrônico do IBGE.

ÁREA DE ATUAÇÃO
É facultado à Secretaria Nacional de Habitação
autorizar os seguintes casos excepcionais:
Crescimento demográfico resultante de grandes
Empreendimentos.
Emergência ou calamidade pública reconhecida
pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.

MCMV 2 – FAIXA 1 – DISTRIBUIÇÃO PERÍODO 2011/2014
* Ministério definirá meta para 2011
UNIDADE DA FEDERAÇÃO

UNIDADES HABITACIONAIS

AC
AM
AP
PA
RO
RR
TO
NORTE
AL
BA
CE
MA
PB
PE
PI
RN
SE
NORDESTE
DF
GO
MS
MT
CENTRO-OESTE
ES
MG
RJ
SP
SUDESTE
PR
RS
SC
SUL

3.306
21.036
2.149
40.925
5.359
2.543
6.967
82.285
12.898
67.250
36.997
40.430
17.773
43.294
13.536
14.765
11.740
258.683
18.284
30.137
12.785
11.041
72.247
14.517
83.880
77.565
181.043
357.005
34.761
35.367
19.652
89.780

TOTAL

860.000

DISTRIBUIÇÃO DA META FÍSICA
2011 a 2014
Número de Unidades Habitacionais
RJ →77.565

* Ainda não está definida a meta para 2011 e não inclui reurbanização

MUDANÇAS NO PAPEL DOS ESTADOS
E MUNICÍPIOS
Incentivo para empreendimentos em áreas centrais das
grandes cidades
Possibilidade de produção de unidades comerciais nos
empreendimentos habitacionais multifamiliares, devendo o
resultado de sua exploração ser integralmente destinado ao
custeio do condomínio.
Maior parceria com o setor público
Repactuação dos Termos de Adesão, com a fixação
de compromissos.
.

PAPEIS - DISTRITO FEDERAL
ESTADOS E MUNICÍPIOS
Firmar Termo de Adesão ao PMCMV;
Executar o Trabalho Social;
Criar Grupo de Análise de Empreendimentos;
Firmar, Instrumento de Compromisso de
instalação ou de ampliação dos equipamentos e
serviços, e de responsabilidade pela execução
do projeto de Trabalho Social;

PAPEIS - DISTRITO FEDERAL
ESTADOS E MUNICÍPIOS
Executar a seleção de beneficiários do
Programa;
Promover ações que facilitem a execução de
projetos;
Estender sua participação no Programa,
sob a forma de aportes financeiros, bens ou
serviços.

Valores Máximos de Aquisição das Unidades
UF

SP e DF

LOCALIDADE

VALOR MÁXIMO DE AQUISIÇÃO DA UNIDADE
APARTAMENTO

CASA

Municípios parte das RM do Estado de São Paulo, Jundiaí,
São José dos Campos, Jacareí e DF

65.000,00

63.000,00

Demais Municípios

57.000,00

57.000,00
53.000,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

RJ

Capital e respectiva Região Metropolitana

63.000,00

60.000,00

Demais Municípios

55.000,00

55.000,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes
MG

51.000,00

Capital e respectiva Região Metropolitana

57.000,00

56.000,00

Demais Municípios

52.000,00

52.000,00
48.000,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

ES e TO

Capital e respectiva Região Metropolitana

54.000,00

53.000,00

Demais Municípios

50.000,00

50.000,00
46.000,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

GO, MS e MT

Capital e respectiva Região Metropolitana

54.000,00

53.000,00

Demais Municípios

49.000,00

49.000,00
45.000,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

BA

Capital e respectiva Região Metropolitana

57.000,00

56.000,00

Demais Municípios

50.000,00

50.000,00

Municípios entre 20 e 50 mil habitantes

46.000,00

Valores Máximos que poderão ser praticados até
31/12/2011.
UF

SP e DF

RJ

MG
ES, MT, MS, GO e
TO
BA

CE e PE

PR, RS, SC

LOCALIDADE

VALOR MÁXIMO DE AQUISIÇÃO DA UNIDADE
APARTAMENTO

CASA

Municípios parte das RM do Estado de São Paulo, Jundiaí, São
José dos Campos, Jacareí e DF

59.000,00

57.000,00

Demais Municípios

52.000,00

52.000,00

Capital e respectiva região Metropolitana

57.000,00

55.000,00

Demais Municípios

50.000,00

50.000,00

Capital e respectiva região Metropolitana

52.000,00

51.000,00

Demais Municípios

48.000,00

48.000,00

Capital e respectiva região Metropolitana

49.000,00

48.000,00

Demais Municípios

45.000,00

45.000,00

Capital e respectiva região Metropolitana

52.000,00

50.000,00

Demais Municípios

45.000,00

45.000,00

Capital e respectiva região Metropolitana

51.000,00

49.000,00

Demais Municípios

44.000,00

44.000,00

Capital e respectiva região Metropolitana

51.000,00

50.000,00

Demais Municípios

47.000,00

47.000,00

OBSERVAÇÕES

Os limites estabelecidos nos quadros 1 e 2
compreendem os custos de aquisição do terreno,
edificação, infra-estrutura interna, equipamentos
comunitários, tributos, despesas de legalização e
trabalho social.
Os custos do sistema de aquecimento solar nas
unidades habitacionais unifamiliares também estão
compreendidos para os valores do quadro 1.

OBSERVAÇÕES
Observados os limites máximos estabelecidos nos
quadros apresentados, para apuração do valor de
aquisição da unidade pelo FAR, o valor do aporte de
recursos financeiros, bens ou serviços
economicamente mensuráveis ofertados pela União,
DF, Estado ou Municípios deverá ser deduzido do
valor total do empreendimento.

OBSERVAÇÕES
Fica admitido que o valor correspondente ao
aporte acima referido seja revertido no aumento
da área da unidade habitacional, inclusive
ampliação de número de cômodos, ou em
equipamentos sociais destinados a atender a
demanda gerada pelo empreendimento.

OBSERVAÇÕES

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.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS UNIDADES
Os projetos observarão especificação técnica mínima
disponível para consulta no endereço eletrônico do Ministério
das Cidades, www.cidades.gov.br.
Os projetos de empreendimentos compostos por unidades
habitacionais unifamiliares deverão contemplar sistemas de
aquecimento solar.
Nos empreendimentos habitacionais em edificações
multifamiliares, inclusive no caso de requalificação de
imóveis urbanos, será admitida a produção de unidades
destinadas à atividade comercial a eles vinculada, devendo o
resultado de sua exploração ser destinado integralmente ao
custeio do condomínio, conforme regulamentação específica
do Ministério das Cidades.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS UNIDADES
Respeitados os valores máximos de aquisição dispostos no
quadro de valores 1, fica autorizado o custeio da aquisição e
instalação de equipamentos que contribuam para a redução do
consumo de água nas unidades habitacionais.
Os projetos de empreendimentos que praticarem os valores
máximos de aquisição estabelecidos no quadro de valores 2
(válido até 31/12/2011), observarão a especificação técnica
mínima disponível para consulta no endereço eletrônico
www.cidades.gov.br.

DIFERENÇAS MCMV 1 – MCMV 2
Itens
Tamanho

Como era no MCMV 1
Casa: 35,80 m²
Apartamento: 41,30 m²

Como ficou no MCMV 2
Casa: 39,65 m²
Apartamento: 45,56 m²
Portas e Janelas maiores

Piso cerâmico no banheiro, cozinha e
área de serviço
Piso cerâmico em todos os ambientes

Especificações

Azulejo nas paredes das áreas
Azulejo em todas paredes de cozinha
molhadas
e banheiro
Aquecedor solar em 40 mil UH do Aquecedor solar em todas as casas 0 a 3 SM
FAR nas regiões S, SE e CO
Unidades térreas de
empreendimentos verticais
Acessibilidade interna em todas as
adaptáveis ao uso por pessoas com
unidades habitacionais
deficiências, com mobilidade
reduzida ou idosos

DIFERENÇAS MCMV 1 – MCMV 2
Como era no MCMV 1

Como ficou no MCMV 2

Trabalho Técnico Social - 0,5% do
Valor da Unidade

Trabalho Técnico Social sob
responsabilidade do poder público local
Loteamento - 1,5% do Valor da Unidade
Condomínio - 2% do Valor da Unidade

Dispensa da outorga do cônjuge quando da
assinatura dos contratos
Maior número de Unidades Habitacionais para
meta de 0 a 3 SM

REQUALIFICAÇÃO DE IMÓVEIS
As propostas destinadas à aquisição e requalificação de
imóveis observarão as seguintes condições:
Os valores máximos de aquisição e requalificação da
unidade habitacional são aqueles definidos no quadro
anteriormente apresentado.
As propostas de projetos de requalificação de imóveis, que
excederem os valores dispostos no referido quadro, deverão
ser encaminhadas à apreciação da Secretaria Nacional de
Habitação do Ministério das Cidades, mediante solicitação
fundamentada das instituições financeiras oficiais federais.

REQUALIFICAÇÃO DE IMÓVEIS
Os limites máximos de valor de aquisição por
unidades serão apurados considerando-se o valor
médio da unidade por empreendimento.
É facultado às instituições financeiras oficiais
federais autorizar casos excepcionais referentes a
empreendimentos de requalificação de imóveis que
requeiram, mediante justificativa técnica, alterações
nas diretrizes de elaboração de projetos.

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Os empreendimentos deverão estar inseridos na
malha urbana ou em zonas de expansão urbana,
assim definidas pelo Plano Diretor.
Os empreendimentos localizados em zona de
expansão urbana, deverão estar contíguos à malha
urbana e possuir no entorno áreas destinadas para
atividades comerciais locais.

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Os empreendimentos deverão ser dotados de infra-estrutura
urbana básica: vias de acesso e de circulação pavimentadas,
drenagem pluvial, calçadas, guias e sarjetas, rede de energia
elétrica e iluminação pública, rede para abastecimento de água
potável, soluções para o esgotamento sanitário, e serviço de
coleta de lixo; operantes até a data de entrega do
empreendimento.
Os projetos propostos em módulos ou etapas serão
considerados como um único empreendimento, para efeito de
análise de viabilidade.

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Os empreendimentos que totalizem mais de 1.000 unidades,
deverão ter garantidas áreas institucionais para implantação
dos equipamentos públicos necessários para atendimento da
demanda gerada por estes.
Para esta análise serão considerados empreendimentos
concluídos, em construção e em processo de aprovação.
Os empreendimentos na forma de condomínio, deverão ser
segmentados em número máximo de 300 unidades
habitacionais.

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Os empreendimentos na forma de condomínio, com
mais de 60 unidades habitacionais, deverão conter
equipamentos de uso comum, no mínimo de 1% do
valor da edificação e infra-estrutura, priorizando:
a) espaço coberto para uso comunitário;
b) espaço descoberto para lazer e recreação infantil;
c) quadra de esportes;

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Os projetos dos empreendimentos deverão estar
acompanhados de declaração de viabilidade operacional,
diretrizes e respectivos croquis emitidos pelas
concessionárias de saneamento e de energia elétrica.
Nos casos em que a viabilidade depender da construção de
sistemas de saneamento:
a) o projeto técnico deverá atender às diretrizes da
concessionária, e
b) deverá ser indicado o responsável pela operação do
sistema a ser implantado.

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
As redes e sistemas de saneamento poderão ser doados
às concessionárias quando esta for a responsável por sua
operação e manutenção.
As famílias residentes nos empreendimentos, com crianças
em idade escolar, deverão ser atendidas, por escolas de
educação infantil e de ensino fundamental localizadas,
preferencialmente, numa faixa de até 2.000 metros ao
redor do empreendimento.
Na ausência de legislação municipal ou estadual acerca
das condições de acessibilidade, os projetos deverão
possuir no mínimo 3% de suas unidades adaptadas ao uso
por pessoas com deficiência.

Minha Casa, Minha Vida

Obrigado !

