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APRESENTAÇÃO DO PROGRAMAAPRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

Programa GOIÁS MAIS COMPETITIVO E INOVADOR

Eixo qualidade de vida - Redução do Déficit 
Habitacional

2017/2018 – Contratação para construção de 30 mil 
moradias

Famílias com renda até 3 salários



PROGRAMA HABITACIONAL DIVIDIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL DIVIDIDO EM 
3 FORMAS DE CONTRATAÇÃO3 FORMAS DE CONTRATAÇÃO

1) PARCERIA DIRETA COM AS PREFEITURAS
 57 municípios por Construção Direta – 1.835 UH;

2)PARCERIA FGTS FAIXA 1,5
 133 municípios com o Programa FGTS faixa 1,5 – 28.165 

UH;

3)PARCERIA COM APORTE DE CONTRAPARTIDA
  Em todos os municípios que fizerem a indicação de que o 

atendimento a sua demanda será feito por meio de 
determinado empreendimento a ser contratado com a 
Caixa.



57 MUNICÍPIOS COM DEMANDAS ABAIXO DE 60 UH
PROGRAMA CHEQUE MAIS MORADIA: CONSTRUÇÃO DIRETA



• PÚBLICO ALVOPÚBLICO ALVO: Renda familiar de até 3 salários 
mínimos;

• RECURSOS FINANCEIROSRECURSOS FINANCEIROS: 

– ESTADO: Cheque Mais Moradia no valor de 
R$15.000,00: complementação de obra

–MUNICÍPIOS: doam a área regularizada com 
infraestrutura básica e entram com o restante 
dos recursos para mão-de-obra e demais 
serviços necessários para a completa execução 
da obra.



Municípios com demanda acima de 60 UH e até 20.000 hab.Municípios com demanda acima de 60 UH e até 20.000 hab.

PROGRAMA FGTS FAIXA 1,5PROGRAMA FGTS FAIXA 1,5



Municípios com população entre 20.000 e 50.000 hab.Municípios com população entre 20.000 e 50.000 hab.

PROGRAMA FGTS FAIXA 1,5PROGRAMA FGTS FAIXA 1,5



Municípios com população entre 50.000 hab. e 250.000 hab.Municípios com população entre 50.000 hab. e 250.000 hab.

PROGRAMA FGTS FAIXA 1,5PROGRAMA FGTS FAIXA 1,5



Municípios da Região Metropolitana de GoiâniaMunicípios da Região Metropolitana de Goiânia

PROGRAMA FGTS FAIXA 1,5PROGRAMA FGTS FAIXA 1,5



FGTS FAIXA 1,5FGTS FAIXA 1,5

 Os valores máximos de subsídios serão destinados a famílias 
com renda de até R$1.600,00;

 Amplia a oportunidade de obter financiamento para as famílias 
de menor renda, que deixarão de pagar o aluguel para pagar a 
parcela da casa própria;

 Empreendimentos estruturados e com contrapartida dos entes 
públicos;

LIMITE MÁXIMO - 500 unidades habitacionais por empreendimento;
CONTRATO - P. Física Faixa 1,5 produzido através do Apoio à Produção;



FGTS FAIXA 1,5 – CONDIÇÕES OPERACIONAISFGTS FAIXA 1,5 – CONDIÇÕES OPERACIONAIS

Tabela de valores para renda mensal bruta de até R$1.600,00



PARCERIA COM APORTE DE CONTRAPARTIDAPARCERIA COM APORTE DE CONTRAPARTIDA

 Nos casos em que o município não tiver área, ou esta 
não tenha sido regularizada;

 Por indicação do município a parceria poderá ser 
construída em empreendimento em terreno de 
particular;

 Neste caso, a PREFEITURA deverá informar que o 
quantitativo de sua demanda apresentado no estudo 
do Programa, será atendido por meio de determinado 
empreendimento indicado por ela.



 Lei Estadual nº 14.542/2003 – CHEQUE 
MORADIA;

O cadastramento é realizado pela AGEHAB de 
acordo com as diretrizes da CAIXA;

 PREFEITURA faz a seleção e envia as informações 
por meio do sistema AGEHAB.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PRIORIZAÇÃOCRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PRIORIZAÇÃO



OPERACIONALIZAÇÃO



 Nas áreas públicas, o Chamamento pode ser Nas áreas públicas, o Chamamento pode ser 
realizado pelo Município ou pela AGEHAB.realizado pelo Município ou pela AGEHAB.

 Nos casos em que o município apresentar a área à Nos casos em que o município apresentar a área à 
AGEHAB para que esta realize o Chamamento:AGEHAB para que esta realize o Chamamento:

Vistoria pela equipe técnica da AGEHAB e parecer 
de viabilidade;

Vistoria da equipe técnica da Caixa para análise de 
engenharia tanto da área quanto da 
documentação.

APROVAÇÃO DAS ÁREASAPROVAÇÃO DAS ÁREAS



TIPOLOGIA DAS UNIDADESTIPOLOGIA DAS UNIDADES

Planta Baixa

Projeto Padrão AGEHAB



ENQUADRAMENTO NO PROGRAMAENQUADRAMENTO NO PROGRAMA

O Pretendente não pode ter casa própria ou ter sido 
beneficiado em outro programa de casa própria do 
poder público ou ter recebido subsídio do FGTS;

Não poderá ter restrição no SPC e SERASA

Deverá comprovar a  renda e a capacidade de 
pagamento, exigida para o Programa



1º PASSO: 1º PASSO: APRESENTAÇÃO DE ÁREAS REGULARIZADAS 
COM A DOCUMENTAÇÃO

 Certidão atualizada de inteiro teor da Matrícula dos 
lotes, contendo o registro atual do loteamento;

 Planta urbanística do loteamento com memorial 
descritivo dos lotes impresso e em meio digital;

 Licença ambiental;
Atestados de viabilidade Técnica Operacional das 

concessionárias de água e esgoto/SANEAGO, e de 
energia elétrica/CELG.
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