


Garantia do direito real sobre o lote das 
famílias, com segurança jurídica e redução 
dos conflitos fundiários, bem como amplia-
ção do acesso ao crédito e possibilidade de 
reforma e ampliação dos imóveis, com a 
adequação completa para que as famílias 
vivam em um lar seguro e que atenda todas 
as suas necessidades

O QUE VOCÊ PRECISA SABER
SOBRE O PROGRAMA?
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É um programa do Governo Federal, de-
senvolvido pelo Ministério do Desenvol-
vimento Regional, que busca facilitar e 
viabilizar o acesso da população a uma 
moradia digna através de financiamen-
tos com condições atrativas e atuação 
na regularização fundiária e melhoria de 
residências.

Vantagens

   Menor taxa de juros do mercado
O Casa Verde e Amarela possui condi-
ções especiais de pagamento e taxas 
de juros de acordo com a renda familiar 
e da região na qual a pessoa reside.

Adequação e regularização dos lares

Tempo de pagamento

Com prazos muito maiores em relação aos 
demais financiamentos do mercado, o Pro-
grama Casa Verde e Amarela possibilita que 
a população concilie seus gastos mensais 
com o pagamento das parcelas, equilibran-
do desta forma o orcamento familiar.



Utilização do FGTS
Para possibilitar que os beneficiários do pro-
grama consigam se organizar ainda mais para 
pagar as parcelas seguintes, é possível utilizar 
o FGTS na entrada no financiamento.

Flexibilidade e abrangência
Trata-se de um programa pensado para 
abranger toda a população brasileira, em 
qualquer região do país e com diferentes 
condições financeiras, possibilitando a uni-
versalização da moradia.

Redução da vulnerabilidade
Através dessas ações, espera-se que as 
famílias em situação de vulnerabilidade 
social obtenham a possibilidade de progre-
dir e viver com dignidade.
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REGRAS BÁSICAS 
PARA PARTICIPAÇÃO

Ser maior de idade
Para participar do Casa Verde e Amarela é 
necessário que a pessoa possua pelo menos 
18 anos e, além disso, é necessário que a 
soma da idade do beneficiário com o prazo 
de financiamento não ultrapasse 80 anos e 
6 meses.

Comprovar a sua renda
É necessário comprovar a renda familiar do 
programa e que a mesma esteja dentro dos 
diferentes grupos atendidos pelo Casa 
Verde e Amarela. É possível realizar a com-
provação através de contracheques e da 
carteira de trabalho ou do carnê do INSS, 
para o caso de profissionais autônomos.

Não ter restrições de crédito
Para participar do programa, é necessário 
que você 

tenha todas as suas dívidas quitadas. Para 
checar a sua situação, você pode utilizar os 
sistemas CADMUT, SIACI, CADIN e a lista de 
nomes do SERASA.

Não comprometer a sua renda mensal
Para que você esteja elegível ao progra-
ma, é necessário que as parcelas do 
financiamento não comprometam a sua 
saúde financeira.

Utilizar o imóvel apenas como moradia
É proibido que o imóvel adquirido atra-
vés do programa seja utilizado para 
outros fins que não a moradia do benefi-
ciário e sua família, portanto ele não 
pode ser usado para outras finalidades 
como, por exemplo, aluguel ou comércio.
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VEJA COMO VOCÊ SE ENQUADRA
NA CASA VERDE E AMARELA

O programa é dividido em três grupos com base 
na faixa de renda familiar, sendo que cada um 
deles apresenta modalidades de atendimento 
distintas.

Famílias com renda até R$2.000

O primeiro grupo atendido pelo programa consis-
te nas famílias com renda mensal até R$2.000 e 
que podem ser contempladas com produção 
subsidiada, melhoria habitacional e regularização 
fundiária e produção financiada.

Famílias com renda entre R$2.000 e R$4.000

O segundo grupo possui renda mensal entre 
R$2.000 e R$4.000 e pode ser atendido para 
produção financiada e regularização fundiária, 
com valor máximo de até R$5.000.

Famílias com renda entre R$4.000 e R$7.000

O terceiro e último grupo contemplado pelo pro-
grama é composto por famílias com renda mensal 
de R$4.000 a R$7.000 e, assim como o segundo, 
pode ser atendido com as finalidades de produção 
financiada e regularização fundiária, com valor 
máximo de até R$5.000.
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Para comprar pelo Casa Verde e 
Amarelo, a pessoa precisa:

• Não possuir financiamento habitacio-
nal ativo no SFH em qualquer parte do 
país;

• Não ser proprietário, cessionário ou 
promitente comprador de outro 
imóvel residencial urbano no municí-
pio de domicilio, de exercício de ocu-
pação principal ou no município onde 
pretende trabalhar ou residir;

• Não ter sido beneficiado anterior-
mente por desconto do FGTS.

QUAIS OS 
CRITÉRIOS PARA
COMPRAR PELO 
PROGRAMA
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DIFERENTES
TAXAS DE JUROS

Uma das mudanças do Programa Casa 
Verde e Amarela para o seu antecessor 
é a presença de taxas de juros variadas 
a depender da localidade do imóvel, 
faixa de renda do beneficiário e ser co-
tista ou não do FGTS.
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QUAIS IMÓVEIS 
PODEM SER
OBTIDOS PELO 
PROGRAMA?

Para que um imóvel seja elegível para 
ser comprado pelo programa, é neces-
sário que o mesmo esteja situado em 
uma área urbana e no município onde a 
pessoa trabalhe, resida ou pretenda tra-
balhar ou residir e, além disso, deve:

• Ser novo, sem nunca antes ter sido
habitado ou alienado;

• Ter sido produzido por PJ do ramo
da construção civil; 

• Não ultrapassar o valor limite para
cada região;

• Ser casa ou apartamento.
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QUAIS DOCUMENTOS
SÃO NECESSÁRIOS?

Para que o crédito seja aprovado pela Caixa 
Econômica Federal, é necessário apresentar os 
documentos corretos, sendo eles:

• Para pessoas com carteira assinada

- RG e CPF ou CNH
- Comprovante de Endereço
- Carteira de Trabalho
- Certidão de Estado Civil
- Extrato do FGTS atualizado
- Declaração de imposto de renda, caso tenha
sido declarado
- 3 últimos holerites

• Para aposentados ou beneficiários do INSS
- Documentos Pessoais
- Extrato da Previdência

• Profissionais liberais e autônomos
- Documentos Pessoais
- Extratos bancários, contrato de prestação de
serviços ou declaração de imposto de renda
- Certificado de Condição de Microempreendedor
Individual (CCMEI), especificamente para MEI

• Para empresários ou comerciantes
- Documentos Pessoais
- Declaração do Imposto de Renda
- Pro Labore, exceto para MEI
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O QUE LEVAR EM CONTA
PARA PARTICIPAR DO CASA
VERDE E AMARELA?

Em primeiro lugar, lembre-se que um novo 
imóvel gerará custos que não apenas as 
parcelas do financiamento, portanto é fun-
damental realizar um planejamento e con-
trole financeiro.

Ao procurar o seu novo apartamento, 
tenha calma e não enfatize apenas o valor! 
Pesquise sobre a região na qual ele está 
localizado, as condições de segurança e de 
transporte oferecidas, entre outros aspec-
tos também importantes.

A ansiedade para se mudar logo ou resol-
ver tudo de uma vez pode atrapalhar o pla-
nejamento e análise de detalhes que 
podem trazer dores de cabeça no futuro.

Organize-se, planeje-se e aproveite as con-
dições e vantagens do Casa Verde e Ama-
rela para participar do programa e realizar 
o seu sonho!

Esperamos que este guia tenha ajudado 
você a tirar as dúvidas em relação ao pro-
grama e, quem sabe, ficar mais perto da 
conquista do seu imóvel!
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VEJA AGORA O PASSO A PASSO PARA
COMPRAR A SUA CASA OU APARTAMENTO
COM A GOLDEN CITY

• Entre em contato com a gente

• Conheça todos os benefícios que você 
tem
direito de acordo com o seu perfil

• Escolha o imóvel ideal para você

• Conte com a nossa ajuda para ajudá-lo a 
separar os documentos corretos e neces-
sários

• Faça a sua proposta

• Assine o seu contrato com a Golden City

• Tenha o crédito aprovado e assine o seu
contrato de financiamento

Agora é só aguardar a
entrega das chaves e

começar uma
 vida nova!



Golden City
Vila Leão: R. Duque de Caxias, 124
Sala 104 – Vila Leão, Sorocaba – SP

Entre em contato:
(15) 3141-4888  I  (15) 99664-2444

Vendas por e-mail:
vendas@goldencity.com.br

www.goldencity.com.br


