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APRESENTAÇÃO 

 



APRESENTAÇÃO 

O presente documento corresponde ao “Produto 4 – Levantamento das Fontes de 
Recursos”, elaborado no âmbito do Contrato nº 0142/SMHSA/2006, que tem 
como objeto a “Reformulação e Regulamentação do Fundo Municipal de 
Integração Social e do Conselho do Fundo Municipal de Integração Social”. 

Este trabalho está em desenvolvimento pela COBRAPE – Companhia Brasileira 
de Projetos e Empreendimentos para a Prefeitura Municipal de Florianópolis, 
sendo executado por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 
Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO

 



1. INTRODUÇÃO 

Como parte do projeto de reformulação e regulamentação do novo Conselho e do 
novo Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, este relatório 
contém basicamente um estudo das fontes de recursos que poderão ser 
mobilizadas na sua constituição. Como fundo especial, de natureza contábil, o 
hoje denominado Fundo Municipal de Integração Social - FMIS responde aos 
requisitos da Lei 4320/64, nos seus artigos 71º a 74º e o artigo 8º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal1. 

Assim o FMHIS, contará com um Plano de Aplicação onde constará o seu quadro 
de receitas e despesas, sendo discriminadas as fontes e usos dos recursos. 
Genericamente, os Fundos especiais no âmbito dos municípios contém entre as 
suas principais fontes de recursos, as dotações orçamentárias, transferências 
(através de convênios com as demais esferas do setor público), contribuições, 
auxílios e subvenções, doações de setores públicos ou privados e receitas 
provenientes das próprias operações do Fundo (neste caso, contratos de 
financiamento ou aluguel firmados com as famílias beneficiadas).  

No caso dos Fundos de habitação, se incluem também as receitas provenientes 
de transferências do direito de construir ou outorga onerosa. Além disso, os 
recursos resultantes da aplicação do IPTU progressivo podem elevar o volume de 
recursos orçamentários do município a serem disponibilizados para plano de 
Aplicação do Fundo.  

O controle interno dos Fundos Especiais deve atender plenamente aos seus 
objetivos, como:  

a) assegurar a eficiência e a economia nas operações;  

b) salvaguardar os recursos contra desperdícios ou perdas indevidas;  

c) reduzir passivos e custos a um mínimo, cumprindo efetivamente os seus 
propósitos;  

d) assegurar a precisão e confiabilidade das informações; e, 

e) atingir o cumprimento das metas e objetivos previstos no plano de aplicação.  

Para tanto, o FMHIS deve definir de forma precisa as suas fontes de recursos, 
verificar todas as possibilidades de fontes alternativas e gerir de forma eficiente as 
fontes estabelecidas em sua regulamentação, no sentido de proporcionar 
equilíbrio financeiro e retorno adequado dos investimentos, visando a manutenção 
de determinado nível de receitas. 

                                                 
 
1  “Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de 

sua vinculação ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso”. 
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A lei de criação do, então, FMIS, Lei nº 3210/89 e as Leis 3769/92 e 4922/96 
estabelecem o conjunto de possíveis receitas que o constituirão, como dotações 
orçamentárias, transferências de outras esferas de governo, auxílios e doações 
de setores públicos e privados, retorno dos financiamentos derivados dos 
investimentos do próprio fundo, etc. Por outro lado, diversos mecanismos são 
previstos na lei 10.257/01, Estatuto da Cidade, que podem se constituir em 
recursos para o referido Fundo.  

Na presente análise as fontes de recursos são classificadas em três grandes 
grupos: 

1) receitas oriundas da própria municipalidade, incluindo-se aqui receitas 
decorrentes do retorno dos investimentos (financiamento para as famílias 
beneficiadas) além de possíveis alternativas de recursos derivados da 
competência tributária municipal;  

2) receitas oriundas de transferências conveniadas com a administração direta e 
indireta do governo federal; e, 

3) receitas decorrentes dos instrumentos estabelecidos no Estatuto da Cidade. 
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2. RECEITAS ORIUNDAS DA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE 

 

 



2. RECEITAS ORIUNDAS DA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE 

Estão previstas na lei de criação do fundo as dotações orçamentárias e as 
receitas resultantes de prestações de financiamentos habitacionais, dentre outras. 
Nesta seção apontam-se as principais características dessas fontes de recursos e 
levantam-se algumas possibilidades decorrentes de prerrogativas de tributação 
municipal que podem gerar recursos com possibilidades de vinculação ao Plano 
de Aplicação do FMHIS. 

As receitas de natureza tributária – entendidas como toda prestação pecuniária 
compulsória instituída por lei e que não constitua sanção de ato ilícito – é 
minuciosamente tratada no texto da Constituição Federal. Assim, é pequena a 
margem para o legislador infra-constitucional tratar da matéria.  

Apenas para exemplificar: o tributo da espécie “impostos” é de natureza jurídica 
não-vinculada, ou seja, não está diretamente relacionado a uma atividade do 
Estado. Sua ambiência é a esfera do privado; decorre de atividades com origem 
na esfera privada (ser proprietário de um imóvel; obter renda; fazer circular 
mercadoria, etc). E por expressa determinação constitucional, recursos dele 
oriundo se direcionam para o caixa único do ente governamental, não podendo 
ser vinculado para tais ou quais programas.    

2.1. Dotações Orçamentárias 

As diversas fontes de recursos têm diferentes mecanismos de gestão. Assim, as 
dotações de recursos de impostos e demais receitas de impostos municipais, 
destinadas ao FMHIS, obedecerão aos tramites normais de liberação dos 
recursos orçamentários definidos pela Área de Finanças, definindo-se as rotinas 
de liberação de recursos da mesma forma como as demais dotações 
orçamentárias da municipalidade.  

Esses créditos orçamentários oriundos das receitas próprias da municipalidade 
dependem, portanto, das disponibilidades da prefeitura como um todo e estão 
sujeitas a contingenciamento em função das insuficiências financeiras, além de 
muitas vezes depender de reforço das dotações através de créditos 
suplementares. 

2.2. Retorno dos Investimentos 

Os recursos provenientes de contratos de financiamento firmados com as famílias 
beneficiadas se constituem nas receitas com maior grau de autonomia por parte 
do Fundo, pois seu montante, condições de financiamento e retorno, cronograma 
de entradas, etc. dependem, exclusivamente, de definições de seu próprio 
Conselho.  
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A responsabilidade do Conselho do Fundo será o de acompanhar o recebimento 
e gestão de tais créditos. Ressalte-se que os créditos oriundos dos instrumentos 
citados são, como qualquer crédito da administração pública, passíveis de 
inscrição em divida ativa, sendo neste caso caracterizada como dívida ativa não 
tributária. O que ocorre muitas vezes é que tais créditos, quando inscritos se 
confundem com os demais créditos constantes no estoque da dívida.  

É preciso nesse caso criar controles e codificações de modo a identificar os 
créditos do FMHIS. De forma distinta dos demais créditos da municipalidade, as 
condições de parcelamento e refinanciamento dos créditos vencidos serão 
definidas pelo Conselho e será deste a responsabilidade pela gestão de tais 
créditos, de forma que quando do recebimento estes valores sejam creditados 
diretamente na conta do Fundo e vinculados às aplicações nele previstas. 

2.2.1. Gestão dos Créditos 

A obtenção de recursos do Fundo depende não apenas do levantamento das 
principais fontes de receitas, mas também da gestão eficiente dos créditos 
derivados dos investimentos já realizados.  

O fluxo ininterrupto de pagamentos propicia ao município uma fonte de recursos 
previsível e contínua destinada especificamente aos investimentos em programas 
habitacionais. Esses investimentos têm maturação  em prazos mais longos  e por 
isto, é desejável que se tenha um fluxo previsível de recursos ao longo do tempo. 

Para garantir o retorno dos investimentos surge, de imediato, a necessidade do 
emprego de instrumentos de gestão de créditos. Ao se potencializar as 
disponibilidades financeiras com uma eficiente gestão de créditos, contribui-se 
para a redução da carência por habitação da população de mais baixa renda. 
Portanto, a gestão de créditos eficiente pode ser vista como um mecanismo de 
transferência, onde as famílias beneficiadas no presente paguem uma justa 
contrapartida de modo a permitir que no futuro outras famílias sejam beneficiadas. 

Uma das principais vantagens da constituição de um fundo destinado à alocação 
de recursos para habitação de interesse social está na possibilidade de segregar 
o retorno dos investimentos realizados. Dessa forma, seria possível o retorno 
direto de todas as prestações, permissões, alugueres e dívidas vencidas pagas 
pelos beneficiários de programas habitacionais. 

A gestão financeira do crédito imobiliário começa com a assinatura do contrato 
com o beneficiário individual. Após a contratação inicia-se a evolução financeira 
com base nas condições previstas; no caso de um financiamento imobiliário isso 
significa que as prestações começarão a ser emitidas e o saldo devedor 
atualizado e amortizado, periodicamente, até que ocorra a quitação do 
financiamento. Junte-se a isso uma série de controles que necessitam ser 
realizados em paralelo: controle da prestação vencida e não paga, dos reajustes 
das prestações, das amortizações extraordinárias, do uso do FGTS na 
amortização, da transferência do contrato para outro titular, da cobrança do 
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seguro de danos físicos do imóvel e de morte ou invalidez permanente, do 
acionamento da seguradora, entre outros.  

A cobrança das prestações (ou permissões de uso, alugueres etc) é uma rotina 
própria da gestão de créditos. Um objetivo primordial é manter a inadimplência em 
nível reduzido e sob controle, constituindo-se numa das atividades que requer 
mais atenção e cuidado. Esse trabalho exige a observância de algumas 
condições, tais como: a transparência e estabilidade das regras de cobrança de 
dívida vencida e a execução das garantias previstas em contrato no caso de 
permanência da inadimplência. O estabelecimento de uma rotina eficaz de 
cobrança, amparada em instrução normativa do Conselho do Fundo pode evitar o 
crescimento incessante das dívidas em atraso, comprometendo o retorno dos 
investimentos do fundo.  

2.3. Instrumentos Tributários Municipais 

2.3.1. O IPTU Progressivo como Fonte de Recursos 

O IPTU é tributo da espécie “imposto”, de competência impositiva dos municípios. 
Sua materialidade (“ser proprietário de imóvel ou terreno urbano”) foi posta pela 
Constituição Federal (artigo 156, inciso I). Também na Constituição abriu-se a 
possibilidade da sua cobrança progressiva no tempo (artigo 182, §4º, inciso II), 
progressividade esta atrelada à função social da propriedade. 

Se a progressividade no tempo visa coibir ou punir atos atentatórios de 
proprietários de imóveis urbanos à política urbana estatuída, carrear recursos dela 
advindos para a implementação das soluções para aqueles problemas criados 
parece perfeitamente factível e dentro dos limites constitucionais. Lançar-se-ia 
mão, reitere-se, do plus, não do principal, que não tem a característica de tributo – 
sanção. 

Outrossim, ressalte-se que a referida progressividade no tempo foi introduzida no 
Capítulo II (Da Política Urbana) do Título VII (Da Ordem Econômica e Financeira) 
da Constituição Federal, e não no título referente à tributação, o que reforçaria a 
idéia de que a sua finalidade seria implementar a política urbana, podendo, sim, 
ser vinculado a ela.  

2.3.2. Taxas 

Quanto ao tributo da espécie “taxa”, a Constituição Federal prevê a sua cobrança 
“em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, 
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos 
a sua disposição” (artigo 145, inciso II). 

Por exercício de poder de polícia entende-se o Estado disciplinando a atividade 
privada, como forma de manter o ambiente urbano em conformidade com a 
política urbana traçada em lei municipal própria. Um exemplo típico é a expedição 
de alvarás de funcionamento para determinadas atividades. 
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Os recursos oriundos da cobrança de taxas pelo exercício do poder de polícia 
relacionado à política urbana, por não estar a sua destinação vedada pelo texto 
constitucional, poderão compor o FMHIS sem nenhum óbice legal. 

2.3.3. Contribuição de Melhoria 

Quanto á contribuição de melhoria, tributo de natureza vinculada, seu valor está 
adstrito ao valor total de obra realizado, dividido pelos beneficiados com a 
valorização imobiliária decorrente da obra.  

Em função disso, é natural aos responsáveis pela gestão financeira da 
municipalidade, que os valores arrecadados a esse título recomponham o caixa 
único do Município de onde saíram os recursos para o pagamento daquela obra, 
que resultou na melhoria-valorização imobiliária. Nada impede, porém, a decisão 
política de que os recursos advindos das contribuições de melhoria componham o 
FMHIS. 

2.4. Outras Fontes 

Outras fontes de recursos previstas nos Fundos Municipais são as subvenções, 
doações de outros entes públicos ou privados. As potencialidades de tais fontes, 
entretanto, dependem de esforços por parte da municipalidade de articulação com 
agentes privados. Essas doações podem se dar na forma de terrenos, 
equipamentos etc, que passam a integrar o patrimônio do Fundo, sendo que 
muitas vezes, as negociações para tais doações podem incluir determinadas 
contrapartidas municipais, como investimentos em melhoria de determinadas 
regiões, etc. 

Outras formas de obtenção de recursos podem se revestir de parcerias entre o 
setor público e o setor privado, que resultem também em doações de patrimônio, 
receitas ou a participação dos agentes privados em investimentos para 
determinadas melhorias ou implantação de bens ou serviços. 

 

 

 12



3. RECEITAS ORIUNDAS DE TRANSFERÊNCIAS / CONVÊNIOS

 



3. RECEITAS ORIUNDAS DE TRANSFERÊNCIAS / CONVÊNIOS 

A obtenção de recursos de outras esferas do poder público ou instituições de 
fomento nacional e internacional obedecerá às regras definidas pelas próprias 
instituições financiadoras2. Em geral, os convênios ou contratos de financiamento 
exigem a abertura de conta especifica para a recepção dos recursos, conta essa 
vinculada ao Fundo Municipal solicitante. Da mesma forma, esses contratos ou 
convênios definem os procedimentos para prestação de contas dos recursos 
liberados. 

Relacionamos abaixo os principais programas de habitação de interesse social 
vigentes no âmbito Federal, as fontes de recursos e a forma de acesso para 
implementação. Apontamos, fundamentalmente, os programas que podem gerar 
recursos aos Fundos Municipais através de convênios. No caso de programas 
com recursos do Fundo de Garantia, Fundo de Arrendamento Residencial, Fundo 
de Desenvolvimento Social, os municípios não participam diretamente, mas 
apenas através de indicação de demanda, redução de exigências construtivas ou 
de taxas e emolumentos, etc. 

Os programas com recursos oriundos do FGTS podem viabilizar aquisição de 
área para os empreendimentos, não onerando o Fundo, além dos recursos para a 
construção das unidades habitacionais. Atende também construção em terreno do 
poder público ocupado há mais de 5 anos e neste caso gera recursos para o 
Fundo por meio  do ressarcimento do valor do terreno, além de possibilitar para o 
beneficiário final o acesso a imóvel regularizado e concluído com condições de 
habitabilidade. Existem programas com uso dos recursos do FGTS, para renda de 
até 5 salários mínimos, onde há a concessão de desconto (subsídio) de até R$ 
14.000,00 no Valor de Venda ou produção dos imóveis (quanto menor a renda 
maior o desconto). Caracteriza-s como uma das mais importantes diretrizes do 
FGTS, viabilizando acesso à moradia para famílias de baixa renda. 

O Fundo de Arrendamento Residencial atende população de renda até 6 salários, 
com prestação inicial de 0,7% do Valor do Investimento, com contratos que 
incluem a opção de compra. O Programa também possibilita reabilitação de 
prédios em áreas centrais. 

O Fundo de Desenvolvimento Social visa atender grupo organizado que possua 
algum recurso em terra ou dinheiro; neste caso, geralmente o município apenas 
complementa recurso ou oferece bens e serviços, dentre outros.  

 

 

                                                 
 
2  Para as instituições de fomento internacional, o Ministério do Planejamento conta com manual de instruções para 

elaboração de Cartas-Consulta e formalização de empréstimos. As instituições de fomento nacionais disponibilizam 
em suas paginas na internet instruções para as suas diversas linhas de financiamento. 
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3.1. Orçamento Geral da União – OGU 

3.1.1. Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos 
Precários (inclusive emendas parlamentares) 

 Proponente:  

- Poder Público, executivo estadual, municipal e do Distrito Federal.  

 Legislação:  

- Portaria n.° 54 de 27.01.2006. 

 Fontes de Recursos:  

- FNHIS e OGU. Contrapartida obrigatória do poder público: calculada em 
valor correspondente aos percentuais estabelecidos pelo Ministério das 
Cidades sobre o valor de repasse da União. Esses repasses devem estar 
em conformidade com a LDO vigente. Utiliza-se o IDHM, variando de 3 a 
30% no caso de municípios e de 10 a 41 % para os estados. Será de 1%, 
apenas para situações de emergência ou calamidade pública, reconhecidas 
pelo Governo Federal. 

 Limites de Repasse de Recursos: 

- O limite se dá por família beneficiada, visando a permanência da população 
na área e vai até R$ 11.000,00. 

- Em casos de intervenções para realocação da população e 
reassentamento, o valor por família é de até  R$ 17.000,00 em unidades a 
serem produzidas ou adquiridas.  

 Destinatários Finais:  

- Famílias com renda familiar até 3 salários mínimos e residentes em 
assentamentos precários. 

 Atores / Atribuições: 

- Ministério das Cidades: gestor / concedente. 

- Caixa Econômica Federal: prestadora de serviços. 

- Administração pública estadual, municipal e do Distrito Federal,  direta ou 
indireta: proponentes e agentes executores. 

- Beneficiário final: participante das etapas do processo e apropriação correta 
dos bens e serviços. 

 

 15



 Acesso ao Programa: 

- Emendas Parlamentares à Lei Orçamentária Anual (LOA). 

- Processo de seleção pública, por meio de propostas, realizado pelo 
Ministério das Cidades. 

 Tipo de Operação:  

- Contrato de repasse. 

 Modalidade:  

- Urbanização de Assentamentos Precários. 

3.1.2.  Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional para Famílias de 
Baixa Renda (inclusive emendas parlamentares) 

 Proponente:  

- Poder Público, executivo estadual, municipal e Distrito Federal. 

 Legislação:  

- Portaria n.° 54 de 27.01.2006. 

 Fontes de Recursos:  

- FNHIS e OGU. Contrapartida obrigatória do poder público, calculada em 
valor correspondente aos percentuais estabelecidos pelo Ministério das 
Cidades sobre o valor de repasse da União. Da mesma forma que na 
modalidade anterior,  há necessidade de adequação à LDO vigente e é 
baseado no IDHM, variando de 3 a 30% no caso de municípios e de 10 a 41 
% para os estados. Será de 1% apenas para situações de emergência ou 
calamidade pública, reconhecidas pelo Governo Federal. 

 Limites de Repasse de Recursos: 

- Por família beneficiada, modalidade Produção ou Aquisição de Unidades 
Habitacionais: R$ 17.000,00. 

- Por família, para Produção ou Aquisição de Lotes Urbanizados: R$ 
7.000,00. 

- Por família beneficiada, modalidade Requalificação Urbana: R$ 17.000,00. 

- Por município beneficiado (exceção das dotações nominalmente 
identificadas no OGU – Emendas Parlamentares): população de 100.001 
habitantes até 500.000 habitantes: R$ 2.000.000,00. 
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- Por intervenção, com exceção das dotações nominalmente identificadas no 
OGU – Emendas Parlamentares. 

 Destinatários Finais:  

- Famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, residentes em áreas 
urbanas e rurais. 

 Atores / Atribuições: 

- Ministério das Cidades: gestor e concedente. 

- Caixa Econômica Federal: prestadora de serviços. 

- Administração pública direta ou indireta estadual, municipal e do DF,: 
proponentes e agentes executores. 

- Beneficiário final: participante das etapas do processo e apropriação correta 
dos bens e serviços 

 Acesso ao Programa: 

- Emendas Parlamentares à Lei Orçamentária Anual (LOA). 

- Processo de seleção pública, por meio de propostas, realizado pelo 
Ministério das Cidades. 

 Tipo de Operação:  

- Contrato de repasse. 

 Modalidades: 

- Produção ou Aquisição de Unidades Habitacionais. 

- Produção ou Aquisição de Lotes Urbanizados. 

- Requalificação Urbana. 

3.1.3. Programa Habitar Brasil Bid – HBB 

 Proponente:  

- Poder Público, executivo estadual, municipal e do Distrito Federal. 

 Legislação:  

- Diretrizes e regras do contrato de Empréstimo n° 1126 OC/BR, celebrado 
entre a União e o BID; Regulamento Operacional; Manual de Orientações 
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dos Subprogramas de Desenvolvimento Institucional (DI) e de Urbanização 
de Assentamentos Subnormais (UAS) e seus anexos. 

 Fontes de Recursos: 

- Subprograma de Desenvolvimento Institucional: recursos do OGU máximo 
de 98% do Valor do Investimento e contrapartida mínima do proponente de 
2% do Valor do Investimento. 

- Subprograma de Urbanização de Assentamentos Subnormais: recursos do 
OGU máximo de 95% do Valor do Investimento e contrapartida mínima do 
proponente de 5% do Valor do Investimento. 

 Limites de Repasse de Recursos: 

- Para ações de Desenvolvimento Institucional (DI): população de 250 mil a 1 
milhão: R$ 2.000.000,00. 

- Para Projetos Integrados de Urbanização de Assentamentos Subnormais: 

 custo do projeto integrado: R$ 9.000.000,00. 

 custo de urbanização por família: R$ 8.000,00. 

 Custo de Unidade habitacional Básica por família: R$ 8.000,00. 

 Custo do Módulo Hidráulico por família: R$ 1.500,00. 

 Custo de Melhorias Habitacionais por família: R$ 1.500,00. 

 Custo de Obras Especiais: 25% do custo total do Projeto. 

 Trabalho de Participação Comunitária: R$ 320,00 por família. 

 Destinatários Finais:  

- Famílias de baixa renda, predominantemente com renda familiar de até 3 
salários mínimos, residentes em assentamentos precários. 

 Atores / Atribuições: 

- Ministério das Cidades: gestor. 

- Caixa Econômica Federal: prestadora de serviços. 

- Administração pública estadual, do DF ou municipal: implementar ações e 
projetos financiados pelo Programa. 

- Organizações Comunitárias: representantes dos beneficiários finais, 
participante das etapas do trabalho voltada para a sua comunidade. 
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 Acesso ao Programa: 

- Apresentação de um Plano Estratégico Municipal para Assentamentos 
Subnormais (PEMAS). Obs: o município pode solicitar apoio do Programa, 
caso não tenha condições de apresentar o PEMAS. 

- Constituir equipe técnica multidisciplinar para a coordenação e 
responsabilidade dos projetos dos subprogramas DI e UAS.  

 Tipo de Operação:  

- Contrato de repasse de recursos financeiros sem retorno. Os recursos 
financeiros são repassados de forma não onerosa ao município, de acordo 
com a comprovação de execução das etapas. 

3.1.4. Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH 

 Proponente:  

- Poder Público, executivo estadual, Distrito Federal e municipal e 
associações rurais. 

 Legislação:  

- Lei n° 10.998, de 15 de dezembro de 2004; Decreto 5.247, de 19 de outubro 
de 2004; Decreto 5.345, de 18 de janeiro de 2005; Portaria interministerial 
n° 335, de 29 de setembro de 2005. 

 Fontes de Recursos:  

- OGU: Complementação do município aos subsídios oferecidos pelo 
Programa. 

 Limites de Repasse de Recursos: 

- Modalidade Produção: subsídio entre R$ 3.500,00 e 6.000,00 (municípios 
integrantes de região metropolitana, sendo que poderá ter um acréscimo de 
até R$ 3.000,00, conforme condições estabelecidas no ato da oferta 
pública). 

- Modalidade Aquisição: subsídio de até R$ 4.500,00. 

- Valor máximo de Avaliação ou de Investimento: R$ 28.000,00 (municípios 
integrantes de regiões metropolitanas) 

 Destinatários Finais:  

- Famílias com renda familiar de até R$ 900,00, que não possuam imóvel e 
não foram beneficiadas por outro financiamento habitacional. 
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 Atores / Atribuições: 

- Ministério das Cidades e Ministério da Fazenda: estabelecer diretrizes e 
condições gerais de implementação do Programa. 

- Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria Nacional da Habitação: 
responsáveis pela operação do Programa. 

- Instituições / Agentes Financeiros habilitados no processo de oferta pública 
(leilão): uma vez habilitado, contratar as operações de crédito e solicitar à 
Secretaria do Tesouro Nacional e à Secretaria Nacional da Habitação, a 
liberação dos dois subsídios previstos no Programa: O primeiro, destinado a 
cobrir os custos financeiros da operação de crédito habitacional (apropriado 
pela instituição financeira) e o segundo, subsídio destinado à 
complementação do preço de compra e venda ou construção das unidades 
habitacionais. 

- Estados, DF, municípios ou entidades das respectivas Administrações 
Direta ou Indireta: responsável pelo cadastramento e organização dos 
cidadãos em grupos, pela concepção do projeto do empreendimento e 
contrapartida necessária para sua viabilização. 

- O município deverá apresentar proposta de participação no programa à 
instituição financeira habilitada no processo de oferta pública de recursos 
(leilão). 

 Tipo de Operação: 

- Convênio de cooperação técnica a ser firmado entre poder público 
interessado em participar do programa ou Associação Rural e Instituição 
Financeira habilitados. 
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4. POSSIBILIDADES TRAZIDAS PELO              
ESTATUTO DA CIDADE 

 

 



4. POSSIBILIDADES TRAZIDAS PELO ESTATUTO DA CIDADE 

Como já visto anteriormente, o Estatuto da Cidade não poderia criar nenhuma 
fonte de recursos de natureza tributária, pois o seu escopo  é o de traçar diretrizes 
sobre política urbana. Mas de permeio com essas diretrizes, abriu ele algumas 
possibilidades de o Estado obter recursos privados mesmo que pela via tributária. 

O artigo 2º abre a possibilidade de instituição de taxas e o artigo 4º, da Lei 
10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, abre um leque de 
possibilidades de obtenção de recursos, pelos municípios, de natureza não-
tributária, desdobrados em artigos subseqüentes. 

4.1. Taxas 

O Estatuto da Cidade, em seu artigo 2º, abre a possibilidade de que o Poder 
Público Municipal institua taxas, pelo exercício do poder de polícia, no que se 
refere a concessão de alvarás de funcionamento ou fiscalização de atividades 
nocivas ao ambiente urbano ou à política urbana. A materialidade das referidas 
taxas dependeria da política urbana traçada pela legislação municipal, mormente 
a estabelecida no seu Plano Diretor. 

4.2. Recursos com Origem em Desapropriação 

Trata-se de desapropriação por descumprimento de determinação de 
parcelamento, edificação ou utilização compulsória. Claro que desapropriação 
implica em saída de recursos e não sua entrada no caixa do ente estatal. No 
entanto, essa modalidade de desapropriação tem peculiaridades que a revestem 
de fonte de recursos. 

Num primeiro momento há a desapropriação propriamente dita, com pagamento 
em títulos da dívida pública. Num segundo momento, emitido na posse, o ente 
estatal poderá comercializar o referido imóvel (licitação, etc). Os recursos daí 
advindos é que poderiam compor o FMHIS, mesmo porque a modalidade de 
desapropriação estudada reveste-se da mesma natureza da progressividade do 
IPTU, qual seja, desapropriação-sanção, que, por sê-lo, deve reverter para 
programas que visem a recomposição do ambiente urbano. 

4.3. Direito de Superfície e Outorga Onerosa 

Igualmente o ente estatal proprietário de uma área poderá ceder a sua 
“superfície”, nos moldes preconizados pelo Estatuto da Cidade, para que terceiro 
dela se utilize e explore, mediante contrapartida pecuniária. Os recursos advindos 
da concessão onerosa do direito de superfície poderiam integrar o FMHIS, sem 
ressalvas (há que haver lei municipal disciplinando a matéria). 

Apenas à guisa de exemplo, a municipalidade de São Paulo está disponibilizando, 
onerosamente, área por sobre a estação de metrô Vila Madalena para que sobre 
ela se construa um empreendimento imobiliário. 
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Outra boa fonte de recursos poderá ser o uso das figuras jurídicas da outorga 
onerosa do direito de construir e da alteração de uso, passíveis que são de 
contrapartida por conta do beneficiário (artigo 26, inciso II, da lei 10.257/01). 
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5. CONCLUSÃO 

 

 



5. CONCLUSÃO 

A Constituição Federal esgota o tema referente à competência para instituir 
tributos, razão pela qual os entes federados estão impossibilitados de criarem 
novos tributos. Também as receitas decorrentes de impostos não podem, por 
vedação constitucional, ser vinculadas a fins específicos. As exceções previstas 
na Constituição são a Educação e a Saúde (25% e 18%, respectivamente, das 
receitas de impostos, incluídas as transferências constitucionais). Ao mesmo 
tempo, porém, a municipalidade tem prerrogativas que lhe permitem estabelecer 
fontes de recursos que podem vincular-se a fins específicos, com os instrumentos 
previstos no Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/01.    

Procuramos até aqui delinear essas prerrogativas para o município e apontar os 
principais mecanismos existentes. Apresentamos, assim, as principais fontes de 
recursos já previstas na constituição do FMHIS, além de outros recursos para 
habitação. Na segunda etapa do presente Termo de Referência, buscar-se-á 
apresentar outros Fundos Municipais de Habitação, demonstrando suas principais 
características, formas de operacionalização e fontes de recursos. 

Destaca-se o potencial do retorno dos investimentos (prestações de 
financiamento, alugueres ou outros instrumentos jurídicos com as famílias 
beneficiadas pelos empreendimentos já realizados).  

Importante realçar outras alternativas de recursos para o FMHIS, de potencial 
significativo, que são as possibilidades de convênios ou contratos baseados nos 
programas do Governo Federal. Trata-se de transferências voluntárias, que tem 
regras próprias de repasse e de prestação de contas. 

Finalmente, o Estatuto da Cidade regulamentou instrumentos, igualmente de 
grande potencial, que envolvem relações entre a administração municipal e 
setores privados, cujas prerrogativas de implantação são dos municípios, através 
de seus Planos Diretores e demais regramentos de política urbana que devem ser 
devidamente compreendidos e apropriados pelo município. 
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ANEXO 1. Quadro Completo das Fontes de Financiamento 
Habitacional Disponíveis 

 



ANEXO 1. Quadro Completo das Fontes de Financiamento Habitacional Disponíveis.

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Hipoteca 204 meses

Alienação
Fiduciaria 240 meses

Hipoteca 204 meses

Alienação
Fiduciaria 240 meses

Hipoteca 204 meses

Alienação
Fiduciaria 240 meses

Hipoteca 204 meses

Alienação
Fiduciaria 240 meses

Hipoteca 204 meses

Alienação
Fiduciaria 240 meses

Hipoteca 204 meses

Alienação
Fiduciaria 240 meses

Alienação
Fiduciaria 204 meses

Alienação
Fiduciaria 240 meses

Hipoteca 204 meses

Alienação
Fiduciaria 240 meses

Hipoteca 204 meses

Alienação
Fiduciaria 240 meses

Hipoteca 204 meses

Alienação
Fiduciaria 240 meses

de 350,01 até
1.750,00 64.000,00 6% aa + TR

1.900,00
(RM SP/RJ/DF)

70.000,00
(RM SP/RJ/DF) 8,16 aa + TR

PFAquisição de Material de Construção

Carta de Crédito FGTS
Individual
HH 003 34

Tx.Cad.;TAO:1%/VF
ou 3%/VF(c/FGTS);

SCI;Prest.(a+j)

Aquisição de Terreno e Construção e 
Construção em terreno próprio

Tx.  De Pesquisa
cadastral; TAO:3%/VF

Seguro (MIP/DFI)
Prestação (a+j);

Taxa de Adm. (R$22,28 / R$ 
20,05)

96 meses36 meses8 mesesSAC Seguro de Crédito InternoAté 100%7.000,001.000,00

de 350,01 até
1.750,00

de 1.750,01 até
3.900,00

de 3.900,01 até
4.900,00

Operações Especiais

PF

72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)

2.500,00

5.000,00

5.000,00
80.000,00
100.000,00

(RM SP/RJ/DF)

SAC

43.000,00

72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)

80.000,00
100.000,00

(RM SP/RJ/DF)

6% aa + TR

8,16% aa + TR

10,16% aa + TR

Até 100%

24 meses

48 meses

48 meses

12 meses

8,16% aa + TR

43.000,00

64.000,00
70.000,00

(RM SP/RJ/DF)

5.000,00

3.000,00 12 meses

12 mesesSACAté 100%

PFAquisição de Imóvel Usado

TX.  De Pesquisa
cadastral; TAP:1%/VF

Seguro (MIP/DFI)
Prestação (a+j);

Taxa de Adm. (R$22,28 / R$ 
20,05)

60 meses6% aa + TR

64.000,00
70.000,00

(RM SP/RJ/DF)

de 350,01 até
1.750,00

de 1.750,01 até
2.800,00
3.000,00

(RM SP/RJ/DF)

PFConclusão/Reforma/Ampliação ou Melhoria

3.000,00

15.000,00

72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)

de 350,01 até
1.750,00

de 1.750,01 até
3.500,00
3.700,00

(RM SP/RJ/DF)

6% aa + TR

8,16% aa + TR

43.000,00

64.800,00
72.000,00

(RM SP/RJ/DF)
180 meses

-SACAté 90%

de 350,01 até
1.750,00

de 1.750,01 até
3.900,00

de 3.900,01 até
4.900,00

Operações Especiais

Aquisição de Imóvel Novo PF

3.000,00

15.000,00

10.000,00

72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)

80.000,00
1000.000,00

(RM SP/RJ/DF)

43.000,00

72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)

80.000,00
100.000,00

(RM SP/RJ/DF)

SACAté 100% -

6% aa + TR

8,16% aa + TR

10,16% aa + TR 180 meses

180 meses

120 meses

120 meses

Programas Modalidades

Valor Financiamento (R$) Prazo Amortização
Valor Venal

(R$)
Composição dos

Encargos
Prazo

Constr.GarantiaSist.
Amort.

Quota
Financ.

Taxa de Juros/
Atual.Monet

Renda Familiar
Bruta (R$)



Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Programas Modalidades

Valor Financiamento (R$) Prazo Amortização
Valor Venal

(R$)
Composição dos

Encargos
Prazo

Constr.GarantiaSist.
Amort.

Quota
Financ.

Taxa de Juros/
Atual.Monet

Renda Familiar
Bruta (R$)

Hipoteca 204 meses
Alienação
Fiduciaria 240 meses

Hipoteca 204 meses
Alienação
Fiduciaria 240 meses

Hipoteca 204 meses

Alienação
Fiduciaria 240 meses

PJ - - 30% do VGV 8,16% aa (carencia)
12% aa (retorno) - SAC Hipoteca 12 meses 60 meses

Tx. De pesquisa
cadastral;

Seguro(MIP/DFI)
Prestação (a+j);
Taxa de Adm.

(R$ 22,28 / R$ 20,05)

35.000,0010.000,00

-

96 meses

Imóvel na Planta
FGTS Preço de Custo

HH 111 01

120 meses

TCC; SGC/RE;
TAO 2% / VF

Carta de Crédito FGTS
Operações Coletivas

HH 113 10

Imóvel na Planta
FGTS Associativo

HH 021 50

Modalidades do Programa
80.000,00
100.000,00

(RM SP/RJ/DF)
- 30% do VGV 11,39% + TR

24 meses

SAC Hipoteca 24 meses 12 meses

SACRE/P
RICE

60 meses

204 meses

de 1.750,01 até 3.900,00 8,16% aa + TR Alienação
Fiduciaria 240 meses

72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)

72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)
SAC

Hipoteca
24 meses 12 meses3.000,00

6% aa + TR
Até 100%

Até 100%6% aa + TR

Reabilitação Urbana PF
de 350,01 até 1.750,00

72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)

até 1.560,00PFAquisição de Terreno e Construção, 
Construção em terreno próprio; Doação

de Terreno e Construção.

-PJ

de 1.750,01 até 3.900,00

de 3.900,01 até
4.900,00

Operações Especiais

Aquisição de Terreno e Construção e 
Construção em terreno próprio PF

de 200,00 até 900,00

3.000,00

72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)

72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)

80.000,00
100.000,00

(RM SP/RJ/DF)

30.000,00 1.500,00

204 meses

240 meses

-

204 meses

240 meses

72 meses

3.000,00

12 meses
204 meses

240 meses

43.000,00(P)
72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)

72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)

12 meses

12 meses
Hipoteca

2 meses
(min.)

24 meses
(max)

Hipoteca

SAC

Caução10.000,00
Parceria(P)

8,16% aa + TR

10,16% aa + TR

Hipoteca

Alienação
Fiduciaria

12 meses
204 meses2 meses

(min.)
24 meses

(max)

Hipoteca

240 mesesAlienação
Fiduciaria

Produção de Lote Urbanizado PF Até 100% SAC
até 1.900,00

(RM SP/RJ/DF)
25.000,00

(RM SP/RJ/DF)

23.000,00 23.000,00 6% aa + TR
3.000,00

Alienação
Fiduciaria

80.000,00
100.000,00

(RM SP/RJ/DF)

3.000,00

de 350,01 até 1.750,00

de 350,01 até 1.750,00

Até 100%

6% aa + TR

8,16% aa + TR

25.000,00
(RM SP/RJ/DF)

Alienação
Fiduciaria

- 72 mesesde 200,00 até 900,00
23.000,00
25.000,00

(RM SP/RJ/DF)
6% aa + TR Até 100% SAC Caução -Aquisição de Lote Urbanizado PF 1.000,00 10.000,00

72 meses

24 mesesSeguro de Crédito Internode 350,01 até
1.750,00 64.000,00 1.000,00 7.000,00

1.500,00

Caução 24 meses
(CH)

12 meses
(UI)

-

24 meses
(CH)

12 meses
(UI)

10.000,00

Até 100%

1.500,00 10.000,00

6% aa + TR

Aquisição de Imóvel Novo ou Usado -

-

de 350,01 até
1.750,00 3.000,00 43.000,00 120 meses

Caução

6% aa + TR

Aquisição de Terreno e Construção e 
Construção em terreno próprio PF

de 200,00 até 900,00 30.000,00

PF

de 200,00 até 900,00 30.000,00

72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)

- 72 meses

de 350,01 até
1.750,00

72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)
2.500,00 43.000,00 24 meses

Até 100% SAC

Caução

72 meses

Aquisição de Material de Construção PF

de 200,00 até 900,00 30.000,00 1.500,00 10.000,00

6% aa + TR Até 100% SAC



Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Programas Modalidades

Valor Financiamento (R$) Prazo Amortização
Valor Venal

(R$)
Composição dos

Encargos
Prazo

Constr.GarantiaSist.
Amort.

Quota
Financ.

Taxa de Juros/
Atual.Monet

Renda Familiar
Bruta (R$)

PJ - Até 350 mil - 30% do VGV 11,3866% aa + TR - Hipoteca 12 meses 60 meses

PJ - - 30% do VGV 12%aa(carencia)
13,5%aa(retorno) Até 100% SAC Hipoteca 24 meses 12 meses 60 meses TCC; SGC/RE;

TAO 2% / VF/VE

PJ - - 30% do VGV

TJLP cap.ao cupom de 
4,0%aa(carencia)

TJLP cap. Ao cupom 
de 5,0%aa(retorno)

- SAC Hipoteca 24 meses 12 meses 60 meses

Construção de UH em terreno próprio ou
de terceiros PJ -

Até 350 mil/SFH
Acima de 350 mil/Mercado - 85% do custo

da obra

UH até 350 mil
11,6866% aa + TR
UH acima350 mil

13,1746 % aa + TR

Até 60% SAC Alienação
Fiduciaria 24 meses - 36 meses

Até 130.000,00 15.000,00 104.000,00 9,5690% aa + TR
De 130.000,01
a 350.000,00 15.000,00 245.000,00 11,3866% + TR

Acima de 350 mil 15.000,00 Sem limite
12,73032% aa
(déb.em conta)

13,1746% aa (boleto)
Até 70% 24 meses - 180 meses

Construção de UH em terreno próprio ou
de terceiros PJ -

80.000,00
100.000,00

(RM SP/RJ/DF)
- Até 60% VGV 11,39% aa + TR

(carencia/retorno) Até 60% SAC Alienação
Fiduciaria 24 meses - 36 meses

Hipoteca 204 meses
Alienação
Fiduciaria 240 meses

Hipoteca 204 meses
Alienação
Fiduciaria 240 meses

Hipoteca 204 meses
Alienação
Fiduciaria 240 meses

Alocação de Recursos
FGTS e CAIXA

HH 117 13

Produção de empreendimentos com recursos próprios 
das empresas da construção civil ou de terceiros, com 

emissão da CARTA DE GARANTIA
PF

Residencial
(VA) acima de 350 mil ou (VF) acima de 

245 mil
- 15.000,00 TR + 12,5% aa Até 80% 240 meses

Comercial Sem limite 5.100,00 TR + 18,0% aa Até 50% 72 meses

Residencial 15.000,00 TR + 15,5% aa Até 50% 72 meses

Comercial 10.000,00 TR + 18,0% aa Até 40% 60 meses

Residencial
(VA) acima de 350 mil ou (VF) acima de 

245 mil
- 15.000,00 TR + 13% aa Até 60% 180 meses

Comercial Sem limite 5.100,00 TR + 18,0% aa Até 50% 72 meses

Residencial 15.000,00 TR + 15,5% aa Até 50% 60 meses

Comercial 15.000,00 TR + 18,0% aa Até 40% 60 meses

Até 130.000,00 104.000,00 9,5690% aa + TR

De 130.000,01
a 350.000,00 245.000,00 11,3866%  + TR

PF
CARTA DE CRÉDITO CAIXA - 

Aquisição de 
Imóvel HH 089 12

Os procedimentos e as rotinas de contratação com os adquirentes, Pessoas Físicas, devem ser efetivados de acordo com os MNs HH 021, HH 028 e HH 120, conforme a origem de recursos do FGTS, da CAIXA ou SBPE, 
respectivamente.

--Alienação
FiduciariaSACSem limiteSem limite

Aquisição de terreno e construção

Apoio à Produção
FGTS

HH 104 18

72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)
72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)
80.000,00
100.000,00

(RM SP/RJ/DF)

Até 1.750,00

de 1.750,01 até 3.900,00

de 3.900,01 até
4.900,00

Operações Especiais

3.000,00

3.000,00

3.000,00

PF

6% aa + TR

8,16% aa + TR

10,16% aa + TR

72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)
72.000,00
80.000,00

(RM SP/RJ/DF)
80.000,00
100.000,00

(RM SP/RJ/DF)

240 meses

2 meses
(min.)

24 meses
(max)

SACAté 100%

12 meses

12 meses

12 meses

-

-

Sem limitePF Alienação
Fiduciaria

18 meses

24 meses

Aquisição de Terreno e construção

Apoio à Produção
SBPE

HH 119 00 Até 80%

SAC

Tx.Cad;Seg(MPI/DFI)
Prest (a+j);

TOM = R$ 25,00

Imóvel na Planta FAT
Habitação
HH 063 12

Aquisição de Terreno e Construção e 
Construção em terreno próprio

PF Sem limite

350.000,00
450.000,00(RM)

- 180.000,00 TJLP capitalizada
ao cupom de 4,0%aa Até 90%

24 meses15.000,00 Sem limite TR + 12% aa Até 90%

Imóvel na Planta
SBPE

HH 120 02

Aquisição de Terreno e Construção e 
Construção em terreno próprio

PF Sem limite - 245.000,00

UH até 130 mil
9,5690% aa + TR
UH acima130 mil

11,3866 % aa + TR

Até 80%
24 mesesSAC

Alienação
Fiduciaria 240 meses

SAC Alienação
Fiduciaria

SAC Alienação
Fiduciaria

Até 130 mil
Acima de 130 mil

Até 350 mil

Aquisição de Terreno e Construção e 
Construção em terreno próprio

(VA) acima de 350 mil ou (VF) acima
de 245 mil

PF Sem limite
Imóvel na Planta Caixa

HH 028 19
-

240 meses

204 meses

12 meses

-

Alienação
Fiduciaria 12 meses -

CARTA DE CRÉDITO CAIXA - 
Reforma e Ampliação

 HH 089 15
PF Sem limite Sem limiteSem limite

CARTA DE CRÉDITO CAIXA - 
Construção
 HH 089 15

PF Sem limite Sem limite SAC Alienação
Fiduciaria 18 meses -

SAC

CARTA DE CRÉDITO CAIXA - 
Aquisição de Lote Urbanizado

 HH 089 15
PF Sem limite Sem limite SAC Alienação

Fiduciaria - -Sem limite

Até 80% SAC Alienação
Fiduciaria 18 meses - 240 meses

CARTA DE CRÉDITO
SBPE / SFH
HH 118 03

15.000,00Sem limitePFAquisição de Imóvel Novo e Usado, Aquisição de Terreno 
e Construção Construção em terreno próprio



Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Programas Modalidades

Valor Financiamento (R$) Prazo Amortização
Valor Venal

(R$)
Composição dos

Encargos
Prazo

Constr.GarantiaSist.
Amort.

Quota
Financ.

Taxa de Juros/
Atual.Monet

Renda Familiar
Bruta (R$)

Aquisição de Imóvel Novo ou Usado Sem limite 350.000,00
450.000,00(RM) - 180.000,00 TJLP capitalizada

ao cupom de 5,5%aa
80%(novo)

70%(usado) SAC Alienação
Fiduciaria - - 204 m(novo)

180m(usado
Aquisição de Terreno e Construção

Construçãoem terreno próprio Sem limite 350.000,00
450.000,00(RM) - 180.000,00 TJLP capitalizada ao 

cupom de 4,0%aa Até 80% SAC Alienação
Fiduciaria 18 meses - 204 meses

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
FAT HH 080 04

CONSTRUCARD FAT - Aquisição de 
Material de Construção PF 4.500,00 80.000,00 3.000,00 12.000,00 TJLP capitalizada ao 

cupom de 9,7%aa Até 100% SAC Fidejussória e acessórias 06 meses - 96 meses

PF Sem limite 20.000,00 500.000,00 180 meses

PJ - 23.000,00 5.000.000,00 96 meses

PF Sem limite Sem limite 20.000,00 500.000,00 TJLP + 4,5%aa 180 meses

PJ - Sem limite 23.000,00 5.000.000,00 TJLP cap. Ao cupom
de 5,5% aa 96 meses

PF Sem limite TJLP cap. Ao cupom
de 4,5% aa 180 meses

PJ - TJLP cap. Ao cupom
de 5,5% aa 96 meses

PF
CARTA DE CRÉDITO FAT 
HABITAÇÃO - INDIVIDUAL

HH 064 12

12 meses-Alienação FiduciariaSACAté 80%TJLP + 5,5%aaSem limiteAquisição de Imóvel Novo ou Usado
Residencial ou Comercial

Aquisição de Terreno e Construção
Construção em terreno próprio; Aquisição de Imóvel e 

Reforma e/ou Ampliação; 
Reforma e/ou Ampliação

Até 90%

Sem limite

Aquisição de Terreno e Construção
Construção em terreno próprio; Aquisição de Imóvel e 

Reforma e/ou Ampliação; 
Reforma e/ou Ampliação

SAC Alienação Fiduciaria 12 meses 12 meses

UNIDADE ISOLADA FAT
Revitalização
HH 101 02

12 meses24 mesesAlienação FiduciariaSACAté 60%10.000.000,00-
EMPREENDIMENTO FAT 

Revitalização 
HH 102 02
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