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§ 3º Salvo hipótese de sigilo legal, a restrição de acesso de que trata este
artigo não se aplica ao Órgão Central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal,
às unidades setoriais, às unidades seccionais e aos servidores no exercício de suas
respectivas atribuições.
Art. 65. Para efeitos do inciso V do art. 64, consideram-se concluídos:
I - os procedimentos correcionais de natureza acusatória, com a decisão
definitiva pela autoridade competente; e
II - os procedimentos correcionais de natureza investigativa:
a) com o encerramento do processo por meio da decisão definitiva da
autoridade competente que decidir pela não instauração de respectivo procedimento
correcional acusatório; e
b) com a decisão definitiva do procedimento correcional acusatório decorrente
da investigação.
Parágrafo único. Independente da conclusão do procedimento correcional,
deverá manter-se restrito o acesso às informações e documentos de que tratam os incisos
I a IV do art. 64.
Art. 66. A organização dos autos dos procedimentos correcionais observará as
seguintes recomendações:
I - as informações e documentos recebidos no curso do procedimento que
estejam resguardadas por sigilo legal comporão autos apartados, que serão apensados aos
principais;
II - os documentos dos quais constem informação sigilosa ou restrita,
produzidos no curso do procedimento correcional, receberão indicativo apropriado; e
III - os relatórios e os termos produzidos no curso da investigação farão
apenas referência aos documentos que possuam natureza sigilosa ou restrita, sem a
reprodução da informação de acesso restrito, a fim de resguardar a informação.
TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 67. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 68. Fica revogada a Portaria CGU nº 335, de 30 de maio de 2006.

3.3. O empreendimento deverá ser dotado de infraestrutura 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 coleta de lixo.
3.3.1. As redes de energia elétrica e iluminação pública, abastecimento de
água potável, as soluções para o esgotamento sanitário e as vias de acesso ao
empreendimento, deverão estar operantes até a data de entrega do empreendimento
ou da respectiva etapa.
3.3.2. 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) a concessionária ou o poder concedente deverá responsabilizar-se pela
operação do sistema a ser implantado.
3.4. O empreendimento a ser implantado em regime de condomínio deverá
observar o número máximo de 300 (trezentas) unidades habitacionais por condomínio
para tipologias multifamiliares.
3.4.1. Não é permitida a constituição de condomínios horizontais, para
tipologia unifamiliar, exceto em áreas onde não é permitido o parcelamento ou a
individualização de matrículas.
3.5. Deve ser respeitado o número máximo de unidades habitacionais por
empreendimento isolado, e por agrupamento de empreendimentos, de acordo com o
porte populacional do município:
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População

Quantidade de Unidades Empreendimento isolado

Quantidade
Agrupamento

até 20.000 habitantes

50

200

de 20.001 a 50.000 habitantes

100

400

de 50.001 a 100.000 habitantes

200

800

de 100.001 a 500.000 habitantes

300

1.200

acima de 500.000 habitantes

500

2.000

de

Unidades

3.5.1. Em caso de agrupamento, cada empreendimento isolado deverá ter
viabilidade técnica de implantação independente dos demais.
3.5.2. Os empreendimentos contratados devem ser limitados por vias
públicas em todo o perímetro, permitido agrupamento de no máximo 4
empreendimentos, separados por vias públicas.
3.6. Quando necessária a construção de equipamentos públicos para
atendimento da demanda gerada por empreendimento ou o conjunto de
empreendimentos contíguos, estes devem ser dotados de áreas para a implantação dos
equipamentos necessários, conforme identificado no RDD, sem prejuízo das exigências
municipais de destinação de áreas públicas.
3.6.1. Quando não for possível a edificação dos equipamentos necessários
dentro da poligonal do empreendimento, será admitida a indicação de área disponível
a uma distância máxima de 2.500 (mil) metros do perímetro do empreendimento, a
qual deverá ser dotada de infraestrutura básica, conforme item 3.3. deste anexo.
3.6.2. O projeto do empreendimento deve prever que famílias com crianças
em idade escolar sejam atendidas por escolas públicas de educação infantil localizadas
a uma distância máxima de 1.000 (mil) metros do perímetro do empreendimento e, no
caso de escolas públicas de ensino fundamental, a uma distância máxima de 1.400 (mil
e quatrocentos) metros, ou ter garantido o transporte escolar adequado e provido pelo
ente publico local.
3.7. Todas as unidades habitacionais destinadas a pessoas com deficiência,
ou a famílias das quais façam parte pessoas com deficiência, deverão ser adaptadas de
acordo com o tipo de deficiência, observando a especificação técnica mínima definida
no Anexo II desta Portaria.
3.8. O projeto do empreendimento deverá atender o conjunto de
Especificações para os Empreendimentos de Habitações de Interesse Social - HIS
(disponíveis na página: http://app.cidades.gov.br/catalogo/), estabelecidos pelo
Ministério das Cidades, composto pelos seguintes documentos: Especificações de
desempenho nos empreendimentos de HIS baseadas na ABNT NBR 15575 - Edificações
Habitacionais - desempenho; Orientações ao proponente para aplicação das
especificações de desempenho em empreendimentos de HIS; Orientações ao agente
financeiro para recebimento e análise dos projetos; e Catálogo de Desempenho de
Subsistemas.
3.9. O projeto do empreendimento deverá atender às diretrizes do
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), no que diz
respeito à promoção da qualidade, produtividade e sustentabilidade do Habitat,
principalmente na utilização de materiais de construção produzidos em conformidade
com as normas técnicas, especialmente aqueles produzidos por empresas qualificadas
nos programas setoriais da qualidade (PSQ), do Sistema de Qualificação de Empresas
de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC); à contratação de
empresas construtoras certificadas no Sistema de Avaliação da Conformidade de
Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC); na utilização de Documento
de Avaliação Técnica (DATec) vigente para as novas tecnologias construtivas e na
adoção de Fichas de Avaliação de Desempenho (FAD) para os sistemas convencionais
no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores e
Sistemas Convencionais (SiNAT).
3. DIRETRIZES POR EIXO ESTRUTURADOR DO DESENHO URBANO
3.1. Os projetos dos empreendimentos deverão ser elaborados visando a
promoção de condições dignas de habitabilidade, acesso a serviços básicos de
infraestrutura e equipamentos sociais, bem como sua adequada inserção no território
do Município. Para tanto deverão ser observadas as seguintes diretrizes, agrupadas em
Eixos Estruturadores do Desenho Urbano:
3.1.1. Conectividade:
a) O projeto do empreendimento deverá prever sua adequada inserção e
conectividade com seu entorno físico;
b) O empreendimento deve estar articulado à malha viária existente ou
possibilitar a integração com a malha futura, em conformidade com a diretriz viária
estabelecida pelo ente público local, quando existente;
c) A principal via de acesso ao empreendimento deve garantir sua
conectividade com o restante da cidade, considerando, além da demanda por
circulação por ele gerada, as diretrizes viárias estabelecidas pelo ente público local
para a área, quando existentes;
d) O projeto do empreendimento deverá considerar o entorno, de forma a
superar ou compensar os impactos negativos provenientes das barreiras físicas naturais
ou construídas entre o empreendimento e o restante da cidade;
e) O empreendimento não deverá se constituir em barreira física à conexão
com a cidade.
3.1.2. Mobilidade e Acessibilidade:
a) O sistema viário do empreendimento deve ser projetado com
hierarquização definida, de acordo com seu porte e tipologia;
b) O sistema viário do empreendimento deve ser projetado de forma a
permitir a circulação de diversos modais de transporte e garantir o livre acesso de
serviços públicos, em especial ao transporte publico coletivo;
c) O sistema viário do empreendimento deve priorizar o uso por pedestres
e garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, conforme
os termos da NBR 9050;
d) O projeto do empreendimento deve prever a iluminação pública, a
arborização e o mobiliário urbano adequados para os espaços públicos de
circulação.
3.1.3. Diversidade:
a) As áreas institucionais do empreendimento e as áreas destinadas aos
usos comerciais e de serviços públicas ou privadas devem ser propostas de forma a
induzir a criação de microcentralidades;
b) O sistema viário do empreendimento deve ser projetado de forma a
garantir o acesso às áreas institucionais e às áreas destinadas aos usos comerciais e
de serviços;

Ministério das Cidades
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 660, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de
projetos e estabelece as especificações técnicas
mínimas
da
unidade
habitacional
e
as
especificações urbanísticas dos empreendimentos
destinados à aquisição e alienação com recursos
advindos da integralização de cotas no Fundo de
Arrendamento Residencial - FAR, e contratação de
operações com recursos transferidos ao Fundo de
Desenvolvimento Social - FDS, no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV.
O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe
conferem o artigo 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição Federal, artigo 25
da Lei nº 13.502/17, o artigo 10 da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e o artigo
11 do Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011, resolve:
Art.1º Ficam estabelecidas, na forma do anexo I, as diretrizes para a
elaboração de projetos de empreendimentos destinados a aquisição e alienação com
recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial FAR e contratação de operações com recursos transferidos ao Fundo de
Desenvolvimento Social - FDS, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida PMCMV.
Art.2º As especificações técnicas mínimas da unidade habitacional e as
especificações urbanísticas dos empreendimentos de que trata o art. 1º ficam definidas
conforme os anexos II e III, respectivamente.
Art.3º As orientações para elaboração do Relatório de Diagnóstico da
Demanda por Equipamentos e Serviços Públicos e Urbanos (RDD) e da Matriz de
responsabilidade ficam estabelecidas conforme o anexo IV.
Art.4º Fica revogada a Portaria nº 269, de 22 de março de 2017, publicada
no DOU em 14 de novembro de 2017, Seção 1, páginas 119 a 122.
Art.5º Esta Portaria entra em vigor data de sua publicação.
ALEXANDRE BALDY
ANEXO I
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
1. FINALIDADE
1. Ficam estabelecidas neste anexo, as diretrizes para elaboração de
projetos de empreendimentos destinados à aquisição e alienação com recursos
advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e a
contratação de operações com recursos transferidos ao Fundo de Desenvolvimento
Social (FDS), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).
2. DEFINIÇÕES
2.1. Empreendimento: a área de intervenção no território, abrangendo as
edificações ou conjuntos de edificações residenciais construídos sob a forma de
unidades isoladas ou em condomínios, bem como o conjunto de espaços livres,
edificações não residenciais e equipamentos públicos e privados inseridos na área.
2.2. Empreendimento contíguo: um empreendimento é contíguo a outro
quando a menor distância entre o seu perímetro e o perímetro de outro
empreendimento for igual ou inferior a 1.000 (um mil) metros.
2.2.1. Para análise da contiguidade deverão ser considerados
empreendimentos contratados no âmbito das duas modalidades do PMCMV de que
trata esta Portaria.
2.3. Quadra: é o lote ou conjunto de lotes delimitado por vias públicas.
2.4. Relatório de Diagnóstico da Demanda por Equipamentos e Serviços
Públicos e Urbanos (RDD): é o documento composto pela caracterização da demanda
a ser gerada pelo empreendimento por serviços de educação, saúde, assistência social,
transporte, comércio e infraestrutura, bem como a proposta para seu atendimento.
2.5. Matriz de Responsabilidades: é o documento que reúne todos os
compromissos necessários ao atendimento da demanda dos futuros moradores do
empreendimento, previamente levantados no RDD. Sua apresentação é indispensável
para a contratação de qualquer empreendimento, independentemente do porte, e
deverá ser assinada pelo chefe do Poder Executivo do Ente Público que assumiu os
compromissos.
3. DIRETRIZES GERAIS
3.1. O empreendimento deverá estar inserido na área urbana ou em zonas
de expansão.
3.1.1. A contratação de empreendimento inserido em área de expansão
urbana instituída após 10 de abril de 2012 está condicionada a comprovação do
atendimento ao estabelecido no art. 42-B, da Lei n 10.257, de 10 de julho de 2001,
denominada Estatuto da Cidade.
3.1.2. O empreendimento localizado em zona de expansão urbana deverá
estar contíguo à malha urbana e dispor, no seu entorno, de áreas destinadas para
atividades comerciais locais.
3.2. O parcelamento, quando necessário, deverá ser feito na forma de
loteamento, preferencialmente.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152018111600105
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