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1 - Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV
Descrição
Concessão de subvenção econômica para a produção de novas unidades habitacionais para beneficiários com renda
bruta familiar mensal de até R$ 1.600,00, em municípios com população de até 50 mil habitantes, por meio de
instituições financeiras ou de agentes financeiros autorizados a operar pelo Banco Central do Brasil e pelo Ministério
das Cidades, no âmbito de suas competências.
Órgão Executor:
Min. das Cidades - MCid / Secretaria Nacional de Habitação - SNH
Forma de implementação:
Os estados e os municípios com população até 50 mil habitantes apresentam, no período definido pelo MCid,
propostas de projetos para implementação de empreendimentos. O Ministério das Cidades realiza a seleção das
propostas com base em critérios previamente estabelecidos em regulamento. A seleção dos beneficiários é realizada
pelo poder público local. Após a assinatura dos contratos para produção das unidades com o beneficiário, a instituição
financeira ou o agente financeiro habilitados no certame de oferta pública de recursos solicita ao MCid o repasse dos
recursos.
Procedimentos e critérios para a definição da prioridade:
O programa não institui metas específicas para os municípios integrantes dos Territórios da Cidadania. As metas
anuais estabelecidas para esta ação, portanto, tem caráter indicativo, considerado o perfil das operações contratadas
até a data presente, representando uma expectativa de conclusão futura.
Grupo da Ação:
Execução da ação prioriza o atendimento dos Territórios da Cidadania, podendo envolver a discussão com os
colegiados territoriais.
Eixo da Ação:
Infraestrutura
Papel do colegiado na definição da prioridade:
Articulação e mobilização.
Responsável:
Maria do Carmo Avesani (maria.avesani@cidades.gov.br) - Departamento de Produção Habitacional
Meta Territorializada:

Meta ainda não Territorializada:

Meta Total:

0 Unidades Habitacionais Produzidas

19.267 Unidades Habitacionais
Produzidas

19.267 Unidades Habitacionais
Produzidas

Valor Territorializado:

Valor ainda não Territorializado:

Valor Total:

R$ 0,00

R$ 260.695.000,00

R$ 260.695.000,00

Maiores Informações:
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http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=854:municipios-abaixo-de-50-mil-habitantes&catid=94&
www.territoriosdacidadania.gov.br

Ainda não existem metas territorializadas para esta ação.
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