INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2018 (D.O.U. 6/2/2018)
Dá nova redação à Instrução Normativa nº 47, de 22 de dezembro de
2017, que dispõe sobre a alocação dos recursos do Orçamento Financeiro
e Operacional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
referente à área de Habitação Popular e demais operações habitacionais,
para o exercício de 2018.

O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 6º da Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990, e o art. 66 do Regulamento Consolidado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, com a redação dada pelo Decreto nº 1.522, de 13
de junho de 1995, e considerando o disposto no processo administrativo nº 80000.036315/2017-81, resolve:
Art. 1º O art. 1º da Instrução Normativa nº 47, de 22 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Orçamento
Operacional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, referente à área de Habitação Popular e demais
operações habitacionais, para o exercício de 2018, publicada no Diário Oficial da União em 26 de dezembro de
2017, Seção 1, páginas 950 e 951, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° (...)
§ 1º (...)
§ 2º A aplicação dos recursos destinados à concessão de descontos nos financiamentos a pessoas físicas observará
os dispositivos a seguir relacionados:
I - R$ 5.500.000.000,00 (cinco bilhões, quinhentos milhões de reais) alocados, na forma do Anexo III, para
financiamentos, em áreas urbanas ou rurais, destinados à construção ou aquisição de unidades habitacionais
novas, incluindo aquelas resultantes de intervenções para reabilitação urbana, passíveis de enquadramento nos
limites operacionais definidos pelo art. 20, inciso I, e pelo art. 30, inciso I, ambos da Resolução nº 702, de 4 de
outubro de 2012, do Conselho Curador do FGTS;
II - R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) alocados, na forma do Anexo III, para financiamentos, em áreas
urbanas ou rurais, destinados à construção ou aquisição de unidades habitacionais novas, incluindo aquelas
resultantes de intervenções para reabilitação urbana, passíveis de enquadramento nos limites operacionais
definidos pelo art. 20, inciso II, e pelo art. 30, inciso II, ambos da Resolução nº 702, de 4 de outubro de 2012, do
Conselho Curador do FGTS; e
III - R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) alocados, na forma do Anexo III, para financiamentos,
exclusivamente, em áreas urbanas, destinados à aquisição de unidades habitacionais usadas ou produção de lotes
urbanizados.
(...)
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
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