Habitação e
Planejamento Territorial:
Obras Habitacionais

Este material pode subsidiar a atuação integrada
especialmente entre os seguintes atores: Governo,
Administração Pública Direta e Indireta, Planejamento Urbano,
Habitação, Obras, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente, Defesa
Civil, Assistência Social, Saúde, Procuradoria-Geral.

Orientações aos Municípios sobre o pacote de recursos da Caixa Econômica Federal
(Caixa) destinado ao setor habitacional de forma a assegurar a conclusão das obras
públicas municipais em andamento e as novas medidas relacionadas ao crédito
habitacional para Pessoas Jurídicas e Físicas, e acerca das medidas necessárias para
viabilizar novas contratações - com base nos documentos e nas apresentações oficiais
divulgados pela Caixa.

CONTEXTUALIZAÇÃO
O novo pacote habitacional anunciado pela Caixa Econômica Federal objetiva minimizar o
impacto econômicos da Covid-19 no setor habitacional e vincula-se aos empreendimentos
habitacionais com rubrica de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).
Os beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e os demais cidadãos
enquadrados na faixa de renda média poderão ter acesso às medidas para pessoas
físicas.

Para os Municípios, tanto as medidas destinadas às Pessoas Jurídicas quanto às Físicas
promovem direta e indiretamente dinamismo no setor habitacional, expectativa de
recolhimento de taxas referente aos projetos habitacionais vinculados às leis de uso e
ocupação do solo e impostos, promoção de empregos e aquecimento de diversos setores
da cadeia produtiva local interligados ao setor de construção civil.
Para Estados e Municípios, desde o mês de março, houve ampliação no aporte de
financiamentos com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para
Estados, Municípios, Pessoas Jurídicas e Físicas.
O aporte de recursos da Caixa não incide diretamente sobre todos os contratos
habitacionais existentes no Município. As obras em andamento nos Municípios que não
apresentem vinculação com as fontes orçamentárias do FGTS não são objetos das
medidas anunciadas pela instituição financeira.
Medidas da Caixa para Pessoas Jurídicas
Entre as medidas para Pessoas Jurídicas (construtoras e incorporadoras) estabelecidas
pela Caixa, destacam-se:
 prorrogação da validade dos Laudos de Engenharia e análises jurídicas por até 90
dias;
 as obras de habitação poderão ser reescalonadas, ou seja, o cronograma físicofinanceiro poderá ser reformulado, no caso de contingência em virtude da pandemia;
 pagamento parcial dos encargos por até 90 dias;
 as empresas com obras em andamento poderão negociar a possibilidade de
antecipação de três meses no cronograma de obra executada. Essa medida permite
equilibrar o fluxo de caixa e manter os empregos;

 para novos empreendimentos a serem contratados, haverá 180 dias (seis meses) de
carência e antecipação de até 20% do financiamento;
 liberação das parcelas sem vistoria física das obras com recursos vinculantes do
FGTS e SBPE;
 inclusão do valor do terreno doado pela prefeitura como contrapartida da Pessoa
Física.
Ações dos Municípios com obras em andamento
As medidas adotadas para Pessoas Jurídicas têm relevantes impactos para os
Municípios, desde a manutenção de empregos das obras já em andamento, bem como a
continuidade dessas obras já contratadas, evitando a paralisação. Assim, entre as ações
dos Municípios, estes podem:
1. avaliar as contrapartidas locais envolvidas nas obras – se financeira, aporte de
terreno, entre outras – para repactuar as ações junto aos atores envolvidos;
justificando e comprovando as necessidades de repactuação. Isso também é válido
quando as empresas, construtoras, justificarem junto à administração pública a
necessidade de repactuação das obras, observando as leis, as instruções
normativas e as portarias que vierem a tratar do assunto;
2. verificar as garantias locais, vinculadas aos empréstimos de recursos FGTS, e a
capacidade de endividamento do ente local para estabelecer novos contratos;
3. identificar a origem do recurso vinculante da obra para verificar se as medidas
anunciadas pelo banco incidem nas respectivas obras da administração pública
local.

Suspensão temporária de obras
Alguns Estados e Municípios emitiram decretos que resultaram na suspensão temporária
de atividades nos canteiros de obras, como uma das várias medidas de prevenção à
Covid-19 no que tange à classificação de serviços essenciais e não essenciais em
conformidade com as orientações dos governos federais e estaduais.
Essas medidas em um primeiro momento geraram paralisação total das obras em alguns
Estados e Municípios por determinado período. Considerando o levantamento de obras
em andamento e paralisadas do mês de abril, em razão da pandemia do coronavírus
(Covid-19), divulgado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), observase a retomada da execução das obras em um ritmo diferenciado em função das medidas
de restrições à aglomeração e à prevenção nos canteiros de obras. Considerando esse
contexto, os gestores locais podem:
1. avaliar, em parceria com diversas secretarias e atores envolvidos – a exemplo do
Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Serviço Social da Construção Civil (Seconci)
–, a criação de protocolos e estratégias de segurança e saúde para a execução
das obras de maneira coordenada;
2. verificar o uso de ferramentais virtuais pelos órgãos municipais, quando possível,
para emissão ou solicitação de documentos para autorização das normas de
licenciamento de obras em conformidade com as leis de uso e ocupação do solo,
tais como: taxas, alvarás de aprovação, edificação ou de execução e certificados
das obras do segmento imobiliário;
3. revisar os protocolos de normas licenciadoras pela Prefeitura no período de
pandemia, para que as atividades não sejam interrompidas ou atrasadas, se for o
caso, avaliar a prorrogação de prazos e autorização de alvarás e habite-se de
forma a evitar a paralisação da obra dada a ausência do termo municipal em
função.

Entregas de unidades habitacionais
Foram suspensos os eventos de entregas de unidades habitacionais vinculados ao
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e outros segmentos da Caixa com presença
de autoridades e cidadãos para evitar aglomeração e disseminação da Covid-19.
Medidas da Caixa para Pessoas Físicas
Entre as medidas para Pessoas Físicas estabelecidas pela Caixa, destacam-se:
 pausa de 90 dias no pagamento das prestações;
 prorrogação do laudo de avaliação dos imóveis, a vencer, por até 90 dias;
 liberação antecipada de até duas parcelas na construção individual sem vistoria;
 negociação de contratos em atraso de 61 a 180 dias, com incorporação de encargos
e pausa concomitante;
 para clientes que utilizam a conta vinculada do FGTS para pagamento de parte da
parcela, é possível pausar a parcela não coberta pelo FGTS por até 90 dias.
As medidas anunciadas pela Caixa para Pessoas Físicas podem ser tratadas diretamente
por meio dos contatos telefônicos ou do aplicativo Habitação-Caixa, evitando
aglomeração nas unidades físicas do banco.
As medidas para Pessoas Físicas apresentam relação na esfera de construção individual,
reformas e setores no varejo do segmento das atividades de material de construção no
âmbito local. Sendo assim, os gestores locais podem:
1. analisar projetos arquitetônicos particulares, em especial construção de novas
edificações ou reformas, enquadramento no disciplinamento do uso, controle e
fiscalização do solo, critérios, taxas, alvarás de aprovação, edificação ou de
execução

e

certificados,

mediado

por

ferramentas

virtuais

para

reduzir

aglomeração na prefeitura, durante a vigência do estado de calamidade nacional;

2. conforme a realidade local, observar todas as instruções, os decretos e as
Portarias federais, estaduais e locais sobre serviços essenciais e não essenciais
quando for necessário;
3. elaborar orientações e protocolos para melhor orientar nas medidas de prevenção
à Covid-19 e medidas para minimizar os impactos socioeconômicos locais nos
setores.



Esclarecimentos ou solicitação de reuniões virtuais sobre acompanhamento das
obras habitacionais vinculados à Caixa, por meio de contato com a Gerência
Executiva
de
Governo
(Gigov/Caixa).
Disponível
em:
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/servicos-caixa/caixapoliticas-publicas/Paginas/default.aspx.



Portaria 761/2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional. Disponível em:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=30/03/2020&jornal=
515&pagina=13&totalArquivos=254.



Material elaborado pela área de Planejamento Territorial e Habitação/CNM:
Recomendações aos Municípios: prevenção à Covid-19 nas áreas precárias”.
Disponível em: https://www.cnm.org.br/biblioteca/download/14554.



Ficha Técnica de Obras elaborada pela CNM. Disponível em:
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/documentos/_Ficha_Obras_2020-04-06.pdf.



Caixa reduz taxas de juros e possibilita pausa no pagamento de dívida.
Disponível em: https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/20582/caixa-reduz-taxasde-juros-e-possibilita-pausa-no-pagamento-de-dividas.



Notícia CNM: Setor de habitação tem novo pacote de R$ 43 bilhões. Disponível
em:
https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/setor-de-habitacao-tem-novopacote-de-r-43-bilhoes.



Notícia CNM: Publicação no DOU assegura investimentos em habitação para
minimizar
a
crise
da
Covid-19.
Disponível
em:
https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/publicacao-no-dou-assegurainvestimentos-em-habitacao-para-minimizar-a-crise-da-covid-19.



Notícia CNM: Unidades do Minha Casa, Minha Vida podem ser usadas para
quarentena.
Disponível
em:
https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/unidades-do-minha-casa-minha-vidapodem-ser-usadas-para-quarentena.

