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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 52, DE 28 DEZEMBRO DE 2017 (D.O.U. 29/12/2017) 
 
 

Dispõe sobre o Orçamento Operacional do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS, no âmbito da Secretaria Nacional de Desenvolvimento 
Urbano, para o exercício de 2018. 

 
O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único 
do art. 87 da Constituição Federal, combinado com o art. 25 da Lei nº 13.502, de 01 de novembro de 2017 e com o 
art. 1º do Anexo I do Decreto nº 8.927, de 08 de dezembro de 2016, o art. 6º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, e o art. 66 do Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990; 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 681, de 10 de janeiro de 2012, do Conselho Curador do FGTS, que altera e 
consolida as regras sobre aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e de Fundos de 
Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), debêntures e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que 
possuam lastro em operações nas áreas de Habitação, de Saneamento Básico e de Infraestrutura Urbana, ou em 
Operações Urbanas Consorciadas, e dá outras providências. 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 702, de 04 de outubro de 2012, do Conselho Curador do FGTS, que dispõe sobre 
as diretrizes para elaboração das propostas orçamentárias e para aplicação dos recursos do referido Fundo; 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 865, de 24 de outubro de 2017, do Conselho Curador do FGTS,do Conselho 
Curador do FGTS, que aprova os orçamentos financeiro, operacional e econômico do FGTS para o exercício de 
2018, e o orçamento plurianual de aplicação para o período 2019/2021; resolve: 
 
Art. 1º Estabelecer o orçamento operacional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no âmbito da 
Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano, para o exercício de 2018. 
 
Art. 2º O Agente Operador deverá utilizar o orçamento de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) da 
área de aplicação dos recursos do FGTS - Operações Urbanas Consorciadas, no âmbito da Secretaria Nacional de 
Desenvolvimento Urbano - observando as diretrizes e regulamentação da Instrução Normativa nº 33, de 17 de 
dezembro de 2014 e da Instrução Normativa nº 13, de 10 de maio de 2016. 
 
Art. 3º O Agente Operador disponibilizará ao Gestor da Aplicação informações no sítio eletrônico 
https://webp.caixa.gov.br/sicnl, para fins de acompanhamento e avaliação da execução do Orçamento 
Operacional do FGTS, mantendo o sítio eletrônico devidamente atualizado, sem prejuízo de outros dados e 
informações que venham ser a qualquer tempo solicitados. 
 
Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. 
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