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ÁREA: Planejamento Territorial e Habitação 

TÍTULO: Diagnóstico do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) 

Autoras:             Karla França e Karine Paiva 

PALAVRAS-CHAVE: Habitação popular; Financiamento; Programa Minha Casa, Minha 

Vida.  

Base legal: Lei 11.977/2009 e suas atualizações e dispositivos infralegais, Portarias e 

Resoluções. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
O Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), lançado por meio da Lei Federal 

11.977/2009, tem como finalidade viabilizar o acesso a casa própria em condições atrativas 

de financiamento, em especial, para o atendimento das famílias de baixa renda residentes 

em área urbana ou rural. Um dos principais objetivos do Programa é enfrentar o déficit 

habitacional quantitativo.  

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) destaca que inúmeros institutos, 

organizações, universidades e pesquisadores realizam estudos e análises acerca do 

programa em diferentes perspectivas, por exemplo, econômica, social e territorial 

relacionadas com o enfrentamento do déficit habitacional.  

 Em geral, esses estudos trouxeram aprimoramento da política habitacional e revelaram 

importantes gargalos. Entretanto, a entidade ressalta a fragilidade desses estudos, 

considerando os gargalos do programa para além de sua operacionalização nas metrópoles 

e regiões metropolitanas. Assim, a entidade reforça a necessidade de estudos técnicos de 

forma regionalizada, em especial, das metas físicas quanto das obras paralisadas e 

retomadas. 

Este estudo destaca de forma inédita o desempenho da execução das metas físicas do 

programa, apontando para os gargalos do Programa em pequenos Municípios, ou seja, 
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aqueles Municípios que possuem população de até 50 mil/hab. e o volume de obras 

paralisadas na área rural. Alerta-se, portanto, que o Programa apresenta sérias dificuldades 

de operacionalização em mais de 80% dos Municípios brasileiros. 

Os dados que viabilizaram este estudo foram obtidos por meio da Lei de Acesso à 

Informação (LAI), em solicitação realizada ao Ministério das Cidades. Este Estudo Técnico 

foi dividido em três partes: a) na primeira foram apresentados dados da composição do 

déficit habitacional no país; b) na seção seguinte foram apresentadas as modalidades do 

programa e um diagnóstico de forma regionalizada das metas físicas contratadas, 

entregues, considerando faixa de renda, área urbana e rural; c) na terceira parte foram 

analisados os empreendimentos com obras paralisadas e retomadas do programa por 

modalidade.  Por fim, além de identificar os gargalos, a entidade apresenta alternativas para 

aprimorar o programa e fortalecer o protagonismo dos Municípios. 

 

2. O DÉFICIT HABITACIONAL 

 

  De acordo com o conceito oficial do Brasil, entende-se por déficit habitacional a noção 

mais imediata e intuitiva da necessidade de construção de novas moradias para a solução 

de problemas sociais e específicos de habitação, detectados em certo momento, por 

exemplo a necessidade de um país construir novas moradias para suprir demandas 

específicas da sua população. Também, incluso a necessidade de novas moradias. 

Vale destacar que o Brasil apresenta significativos problemas de  inadequação de moradias  

que impactam na qualidade de vida dos cidadãos. Na inadequação de moradias não estão 

relacionados fatores relativos ao dimensionamento do estoque de habitações, mas às suas 

especificidades internas, sobretudo a melhoria dos domicílios.   

Portanto, programas habitacionais federais, estaduais e municipais devem considerar  

necessidades de reposição de estoque e incremento de moradias. Por isso, o conceito de 

necessidades habitacionais apresenta uma dimensão mais adequada das necessidades e 

estratégias para o enfrentamento  dos problemas habitacionais relacionados ao estoque e 

ao incremento de moradias. 

 O déficit habitacional brasileiro considera as demandas quantitativas e qualitativas. No 

déficit  quantitativo, estão inclusos os seguintes componentes: 

 habitação precária; 
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 coabitação familiar; 

 ônus excessivo com aluguel; 

 adensamento excessivo em domicílios alugados. 

 

Já o déficit qualitativo, aquele que se refere à inadequação de moradias, considera os 

seguintes componentes:  

 carência de infraestrutura básica;  

 adensamento excessivo em domicílios próprios;  

 ausência de banheiro exclusivo;  

 cobertura inadequada;  

 inadequação fundiária ou cartorial. 

 

De acordo com o levantamento mais recente, realizado no ano de 2015 pela Fundação 

João Pinheiro (FJP), o déficit quantitativo no Brasil é de 6,3 milhões de moradias. Vale 

destacar que 88% (5,5 milhões) estão localizados nas áreas urbanas, ao passo que 783 mil  

moradias encontram-se na área rural.  

Gráfico 1 – Déficit Habitacional Urbano e Rural 
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Fonte: Elaboração CNM. 

 

Ao regionalizarmos o déficit habitacional,  observa-se que 39% do déficit  está localizado  na 

região Sudeste, o que corresponde a 2,482 milhões de unidades; 31% na região Nordeste, 
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com 1,971 milhões de moradias.  As regiões Sudeste, Sul e Nordeste concentram mais de 

80% do déficit habitacional nas áreas urbanas.  

 

Gráfico 2 – Déficit Habitacional Regionalizado – 2015 
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Fonte: Elaboração CNM. 

Já em relação ao déficit habitacilonal rural, as regiões Norte e Nordeste têm peso 

relativamente alto. Na região Norte, o déficit corresponde a 17,95% e, na região Nordeste, a 

67,58%. Também, observa-se o peso do deficit habitacional em municípios inclusos em 

regiões metropolitanos (Vide gráfico 3). 

Gráfico 3 – Déficit Habitacional em Regiões Metropolitanas 
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Fonte: Elaboração CNM. 
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Já em relação ao déficit qualitativo, este é muito superior ao quantitativo, uma vez que o 

déficit qualitativo se refere à inadequação das moradias; considerando apenas o critério 

preponderante de inadequação de domicílios, o déficit qualitativo é de 11,3 milhões de 

moradias.  

 

Gráfico 4 – Déficit Habitacional Qualitativo/Quantitativo 

 

Fonte: Senado Federal. Elaboração própria CNM. 

 

O enfrentamento do déficit qualitativo requer estratégias e políticas contínuas de 

requalificação de imóveis, melhoramento de infraestutura conectada a políticas de 

regularização fundiária.  

 

3. O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA E SUAS MODALIDADES 

 

O Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) possui modalidades em área urbana e rural 

e apresenta normativos diferentes a depender da modalidade; por isso, é fundamental uma 

breve explicação de suas modalidades para melhor entendimento das análises realizadas 

neste estudo. 
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MODALIDADE ÁREA URBANA 

Na área urbana, o Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) integra o PMCMV. 

Nesse programa existem as modalidades: Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), a 

modalidade Entidades com financiamento do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e a 

modalidade-financiamento (faixa de mercado), que opera com recursos do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

 Modalidade FAR –  é um programa que atende às necessidades habitacionais das 

famílias cujo enquadramento da renda mensal não ultrapasse R$ 1,8 mil (FAIXA 1). 

 Modalidade Entidades – opera em área urbana  e com  famílias organizadas de 

forma associativa, por uma Entidade Organizadora (EO) – associações, 

cooperativas e outros – habilitada pelo Ministério das Cidades para a produção de 

unidades habitacionais urbanas ou requalificação de imóveis urbanos na Faixa 1. 

 Modalidade Oferta Pública – conhecida como SUB 50 mil, ela opera em área urbana 

e visa ao atendendimento dos Municípios de pequeno porte, isto é, aqueles com 

população de até 50 mil habitantes. 

 Modalidade Financiamento (faixa de mercado) – atende a famílias com renda mensal 

de até R$ 9 mil por meio do financiamento com recursos do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e análise de crédito nas instituições financeiras Banco do Brasil 

ou Caixa Econômica Federal. 

 

Em linhas gerais, em área urbana, famílias com renda mensal de até  R$ 1,8 mil 

enquadradas na Faixa 1 poderão ser atendidas pelas modalidades MCMV-FAR Faixa 1, 

Oferta Pública e MCMV Entidades. Já as famílias com renda de até R$ 9 mil poderão ser 

atendidas apenas pela modalidade MCMV Financiamento, dividida em Faixa 1½, Faixa  2 

ou Faixa 3. 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

QUADRO 1 – FAIXAS DE RENDA MODALIDADES PMCMV EM ÁREA URBANA 

Faixas Modalidades Fontes Renda Juros (%) 

1 
PNHU Empresas (FAR) 
Entidades (FDS), Oferta 

Pública 
OGU FGTS Até R$1. 800,00 

 

1½ PNHU 
FGTS com 
desconto e 

OGU 
R$ 2.350,00 R$ 2.600,00 5 

2 PNHU 
FGTS com 
desconto e 

OGU 

R$ 2.350,00 R$ 2.600,00 5,5 

R$ 2.700,00 R$ 3.000,00 6,0 

R$ 3.600,00 R$ 4.000,00 7,0 

3 PNHU 
FGTS sem 
desconto 

R$ 4.000,00 R$ 7.000,00 8,16 

R$ 6.500,00 R$ 7.000,00 8,16 

R$ 7.000,00 R$ 9.000,00 9,16 
Fonte: Ministério das Cidades. Elaboração própria CNM. 

 

MODALIDADE ÁREA  RURAL 

O Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) integra o PMCMV e atende às 

necessidades habitacionais dos trabalhadores rurais e agricultores familiares com renda 

bruta de até R$ 78 mil para subsidiar a reforma ou a produção de imóveis em área rural.  Os 

recursos para as operações são do orçamento geral da União ou de financiamento com 

recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

Os beneficiários do PNHR são agricultores familiares, bem como os assentados 

beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), pescadores artesanais, 

extrativistas, aquicultores, maricultores, piscicultores, comunidades quilombolas, povos 

indígenas e demais comunidades tradicionais. 

Para participar, as famílias devem ser ordenadas em grupos de no mínimo 4 e no 

máximo 50 famílias. Esse processo deve ser realizado por uma entidade organizadora sem 

fins lucrativos, como o poder público, cooperativas e sindicatos, entre outros. 
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    QUADRO 2 – FAIXAS DE RENDA MODALIDADES PMCMV EM ÁREA RURAL 

GRUPOS RENDA CARACTERÍSTICAS 

1 
Famílias com renda 
até R$ 17 mil/ano 

O subsídio é concedido pelo Orçamento 
Geral da União (OGU) mediante 

devolução de contrapartida 
correspondente a apenas 4% do valor 

recebido.  O pagamento se inicia  após a 
entrega da unidade.  

2 
Famílias com renda 
de R$ 17.000,01 até 

R$ 33 mil/ano 

Prazo de 12 meses para construir ou 
reformar, com uma taxa nominal de juros 
de 5% ao ano e o valor do financiamento 

de até R$ 30.000,00. 

3 
Famílias com renda 
de R$ 33.000,01 até 

R$ 78 mil/ano 

A  família pode construir a unidade com 
prazo de pagamento das parcelas de  7 a 

10 anos após o término da obra.  
Fonte: Ministério das Cidades. Elaboração própria CNM. 

* Para efeito de enquadramento nos grupos, a renda familiar anual bruta dos agricultores familiares 

será aquela constante na Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (DAP), gerida pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário 
 

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – ÁREA 

URBANA 

O Programa Minha Casa, Minha Vida apresenta um importante papel na estrutura do 

Ministério das Cidades, 58% dos recursos estão alocados neste programa. Em linhas 

gerais, os  volumes de subsídios do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) estão 

concentrados nas capitais, ainda que o Programa apresente um porcentual de atendimento  

aos Municípios de médio e pequeno porte, o volume de recursos distribuídos em médios e 

pequenos Municípios é  baixo.   

Considerando os gastos do Ministério das Cidades no período de 2009 a 2017, observa-se 

que apenas 68% do total empenhado1 para o programa Minha Casa, Minha Vida foi pago2 

na modalidade do programa que opera em área urbana, como apresentado no quadro 3. 

                                              
1 De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, o empenho é o primeiro estágio da despesa, e, após emitido, fica o 
Estado obrigado ao desembolso financeiro, desde que o fornecedor do material ou prestador dos serviços atenda a todos 
os requisitos legais de autorização ou habilitação de pagamento.  
2 Por outro lado, o pagamento é o último estágio da despesa e consiste na entrega de numerário ao credor do Estado, 
extinguindo dessa forma o débito ou a obrigação. Quando o pagamento deixa de ser efetuado no próprio exercício, 
procede-se, então, à inscrição em Restos a Pagar. 
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QUADRO 3 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA 

VIDA – MODALIDADE PNHU 

Empenhado Pago + RP Pago %

2009 800.000.000,00       450.000.000,00       56%

2010 1.200.000.000,00    350.000.000,00       29%

2011 2.000.000.000,00    -                              0%

2012 1.700.000.000,00    -                              0%

2013 1.900.000.000,00    800.000.000,00       42%

2014 612.000.000,00       -                              0%

2015 10.488.859.309,21  10.488.859.309,21  100%

2016 918.515.705,00       918.515.705,00       100%

2017 842.068.895,00       842.068.895,00       100%

Total Geral 20.461.443.909,21  13.849.443.909,21  68%

Ano
PNHU

 
Fonte: SIGA Brasil. Elaboração própria CNM. 

 

Já em relação à modalidade que atende aos Municípios com população de até 50 mil 

habitantes,  o quadro 4 evidencia que entre 2009 e 2012 o ritmo de pagamentos foi inferior 

aos valores empenhados. Por outro lado, de 2013 a 2017, o valor pago foi superior ao valor 

empenhado, decorrente do pagamento de Restos a Pagar.  

    QUADRO 4 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA 

VIDA – MODALIDADE QUE ATENDE A MUNICÍPIOS COM ATÉ 50 MIL HABITANTES 

 

Empenhado Pago + RP Pago %

2009 300.000.000,00             -                                 0%

2010 467.000.000,00             211.804.200,00          45%

2011 662.014.000,00             408.025.453,04          62%

2012 833.491.168,00             283.956.888,00          34%

2013 570.000.000,00             644.005.570,00          113%

2014 393.000.000,00             791.202.800,60          201%

2015 403.077.464,00             442.295.203,42          110%

2016 148.410.586,00             223.178.902,07          150%

2017 -                                   60.619.948,00             -

Total 3.776.993.218,00         3.065.088.965,13       81%

Subvenção econômica destinada a habitação de interesse social em 

cidades com menos de 50 mil habitantes (Lei N 11.977 de 2009)Ano

 
Fonte: SIGA Brasil. Elaboração própria CNM. 
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O quadro 5 evidencia que na modalidade que atende aos Municípios com população 

de até 50 mil habitantes, 75,9% do total pago no período de 2009 a 2017 foi para a região 

Sudeste, 12,8% para o Nordeste e 11,2% para o Sul, de forma que não foram realizados 

pagamentos para as regiões Norte e Centro-Oeste. 

    QUADRO 5 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR PAGO NA MODALIDADE QUE ATENDE A 

MUNICÍPIOS COM ATÉ 50 MIL HABITANTES, POR REGIÃO  

Região Pago + RP Pago
% do total pago + 

RP pago

Norte -                                 0,0%

Nordeste 392.442.586,60          12,8%

Sul 344.748.706,00          11,2%

Sudeste 2.327.897.672,53       75,9%

Centro-Oeste -                                 0,0%

Total 3.065.088.965,13       100,0%  

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração própria CNM. 

 
5. ANÁLISE DA EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 

 
Considerando os dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, este estudo 

realizou um diagnóstico das contratações realizadas a partir de  2009 até  junho de 2018. 

Nesse período, o  PMCMV contratou aproximadamente 5,3 milhões de moradias.  

 

Quadro 6 – Meta Física de Contratações do PMCMV 2009-2018 por Modalidade Urbana 
e Rural 

 
Faixa/Modalidade 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Faixa 1 143.894 338.847 104.310 384.821 537.185 200.289 16.890 36.858 22.222 62.259 1.847.575

Entidades 309 7.715 2.988 7.751 16.382 18.737 6.638 11.776 0 5.855 78.151

FAR 143.484 260.644 82.341 291.165 383.534 112.018 452 0 18.464 27.821 1.319.923

FAR - Urbanização 0 0 1.017 11.458 15.685 20.597 736 5.824 3.716 3.760 62.793

Oferta Publica 0 63.772 5.669 32.700 64.724 0 0 0 0 0 166.865

Rural 101 6.716 12.295 41.747 56.860 48.937 9.064 19.258 42 24.823 219.843

Faixa 1,5 0 0 0 0 2 5 1 1.177 67.299 1.428 69.912

CCFGTS 0 0 0 0 2 5 1 1.177 67.299 1.428 69.912

Faixa 2 98.593 277.174 296.707 307.018 281.747 331.038 349.570 276.582 355.637 185.622 2.759.688

CCFGTS 98.593 277.174 296.707 307.018 281.747 331.038 349.570 276.582 355.637 185.622 2.759.688

Faixa 3 43.818 102.805 77.935 97.711 93.959 37.449 40.557 67.708 48.838 23.169 633.949

CCFGTS 43.818 102.805 77.935 97.711 93.959 37.449 40.557 67.708 48.838 23.169 633.949

Total Geral 286.305 718.826 478.952 789.550 912.893 568.781 407.018 382.325 493.996 272.478 5.311.124  

Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM. 
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De acordo com os dados do quadro 6, é possível afirmar que na modalidade Faixa 1 que 

atende a população de menor renda, é onde houve o maior volume de contratações se 

comparado às demais modalidades, sendo o ano de 2013 o pico de contratações, atingindo 

537 mil unidades contratadas. Vale destacar que a modalidade que opera no atendimento 

da Faixa 2 é responsável pelo maior volume de contratações no PMCMV, respondendo até 

junho de 2018 com 2,7 milhões de unidades contratadas. Em segundo lugar está a Faixa 1 

do Programa com aproximadamente 1,8 milhão de unidades contratadas.  

Vale ressaltar que a Faixa 1,5 iniciou suas operações na terceira etapa do Programa Minha 

Casa, Minha Vida (PMCMV), ano de 2013, sendo prematuras análises referentes a esta 

modalidade até a elaboração deste estudo.  

É possível observar que, a partir do ano de 2014 (vide Gráfico 5), houve uma queda 

impactante das contratações.  No ano de 2015, houve uma queda de 92% no ritmo de 

contratações de moradia na Faixa 1 do Programa se comparado ao ano anterior. O ano de 

2015 chama a atenção por se apresentar como um ano crítico do Programa, em que 

apenas 16 mil unidades na Faixa 1 foram contratadas. 

A partir do ano de 2015, há uma queda no volume de contratações e, desde então, pode-se 

afirmar que o PMCMV apresenta um ritmo lento em viabilizar a contratação de novos 

empreendimentos na Faixa 1. Vale destacar que a demanda de contratações na Faixa 1 do 

programa é uma das principais demandas de prefeituras e também onde está concentrado 

o déficit habitacional.   
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Gráfico 5 – Meta física de Contratações do PMCMV 2009-2018 por Modalidade Urbana 
e Rural 
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                                             Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM. 

 

 

Já o ritmo de contratações do Programa nas Faixas 2 e 3 apresentaram baixas oscilações 

se comparado às operações realizadas no mesmo período na Faixa 1.  Considerando os 

dados, é possível observar que a Faixa 1 do Programa foi a mais impactada na redução de 

contratações e contingenciamento de recursos, uma vez que nas modalidades que operam 

na Faixa 1 do Programa, em sua maioria, seus recursos são provenientes do Orçamento 

Geral da União (OGU) e possuem um leque de subsídios maior se comparado às demais 

faixas. 

Já em relação ao volume de contratações em área urbana em pequenos Municípios, ou 

seja, aqueles com população de até 50 mil/hab. que operam na modalidade Oferta Pública, 

entre os anos de 2010-2013, foram contratadas 166 mil unidades, após o ano de 2013, a 

modalidade foi descontinuada e não houve mais contratações nesta modalidade. Vale 

ressaltar que a meta de contratação na modalidade Oferta Pública era de 220 mil unidades. 

Esta meta não foi cumprida pelo Programa.  
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6. DIAGNÓSTICO DE CONTRATAÇÕES X ENTREGAS DE UNIDADES 

  Desde o ano de 2009 até junho de 2018, o programa entregou 3,9 milhões de unidades, 

considerando todas as modalidades, atingindo a média de 74%  de unidades entregues. As 

Faixas 1 e 2 do Programa  apresentaram as maiores taxas de entregas. 

  

Quadro 7 – Comparativo de Unidades contratadas versus Unidades Entregues 

2009-2018 

Faixas Contratações Entregas %

Faixa 1 1.847.575 1.355.714 73%

Faixa 1,5 69.912 4.739 7%

Faixa 2 2.759.688 2.211.428 80%

Faixa 3 633.949 378.802 60%

Total Geral 5.311.124 3.950.683 74%  

                       Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM. 

 

 

 Segundo os dados gerais do Programa, ainda que estes apresentem homogeneidade e 

uma taxa de entrega superior a 70%  no desempenho geral, em uma análise regionalizada, 

nota-se  uma queda na taxa de entrega em todas as Faixas no ano de 2017, sendo a Faixa 

1 a que apresentou uma redução na taxa de entrega de 58% se comparada à do ano de 

2016. 

 

6.1 DIAGNÓSTICO DE CONTRATAÇÕES POR REGIÃO DO PAÍS – DESEMPENHO 

ÁREA URBANA 

 

Nos dez anos de atuação do Programa, houve a contratação de 5,3 milhões de unidades e 

a entrega de 3,9 milhões de unidades. Na Faixa 1,  foram contratadas 1,8 milhão de 

unidades e entregues 1,3 milhão. Ao analisarmos a contratação e a entrega de unidades de 

forma regionalizada e por modalidade, observa-se que  a região Nordeste e a Sudeste 

foram as  que mais  unidades contrataram e entregaram na Faixa 1, e a região Centro-



 

14 
 

Oeste a que menos contratou, sendo que, no ano de 2017, apenas 30 unidades foram 

contratadas – o menor índice de contratação no Centro-Oeste. 

Gráfico 6 – Unidades Habitacionais Contratadas versus Entregues por Região – Faixa 

1 – 2009-2018 
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                                             Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM. 

 Já nas contratações das Faixas 1½, 2 e 3, a região Sudeste apresenta os maiores volumes 

de contratações e entregas, seguida da Região Sul, com os maiores índices  de 

contratações nas Faixas 2 e 3.  
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Gráfico 7 – Unidades Habitacionais  Contratadas X Entregues por Região – Faixas 1½, 

2 e 3 – 2009-2018 
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                                             Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM. 

 

Vale destacar que a região Norte apresenta os menores  índices de contratações e entregas 

de unidades  na Faixa 2 no país. 

 

6.2 DIAGNÓSTICO DE CONTRATAÇÕES POR REGIÃO DO PAÍS – DESEMPENHO 

ÁREA RURAL 

 

Já em relação  ao desempenho do Programa na modalidade rural, vale destacar que até 

2018 foram contratadas 219 mil unidades e entregues 175 mil unidades. A entidade destaca  

uma  forte queda de 99,8% no ano de 2017 das contratações. Em 2017, não houve 

nenhuma contratação  de moradia rural nas regiões Norte, Sudeste e Sul; apenas a região 

Nordeste e a Centro-Oeste contrataram, respectivamente, 12 unidades e 30 unidades. Já 

no ano de 2018, com a abertura de um processo de seleção para esta modalidade, nota-se  

um maior volume de contratações se comparado ao ano de 2017, o ano mais crítico da 

modalidade rural.   
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Quadro  8 – Contratações e Entregas de Unidades na modalidade rural 

Região 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Contratações 0 138 417 2.355 1.605 1.511 1.092 1.324 30 605 9.077

Entregas 0 0 51 383 236 957 658 2.113 1.349 709 6.456

Contratações 0 1.227 2.124 11.143 19.305 26.699 4.652 12.504 12 17.237 94.903

Entregas 0 786 328 2.241 4.247 10.225 10.922 21.657 6.133 17.986 74.525

Contratações 0 298 1.515 4.735 7.704 5.607 913 2.440 0 4.475 27.687

Entregas 0 281 3 1.700 1.035 4.791 2.284 3.886 1.306 3.932 19.218

Contratações 25 1.791 1.657 6.063 8.805 3.701 1.218 1.425 0 1.388 26.073

Entregas 0 888 389 2.357 2.352 6.217 4.633 3.550 1.096 1.733 23.215

Contratações 76 3.262 6.582 17.451 19.441 11.419 1.189 1.565 0 1.118 62.103

Entregas 67 2.390 948 6.969 11.120 13.911 8.633 5.170 1.469 1.243 51.920

Contratações 101 6.716 12.295 41.747 56.860 48.937 9.064 19.258 42 24.823 219.843

Entregas 67 4.345 1.719 13.650 18.990 36.101 27.130 36.376 11.353 25.603 175.334

NORTE

SUDESTE

SUL

Total

CENTRO-OESTE

NORDESTE

 

    Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM 

 

A partir dos dados regionalizados, nota-se que a região Nordeste se destaca no 

desempenho geral como a região que mais contratou  e entregou unidades na modalidade 

rural, respectivamente 94 mil unidades contratadas e 74 mil entregues. Na segunda 

posição, está a região Sul, com 62 mil unidades contratadas e 51 mil entregues, já as 

regiões Norte e Centro-Oeste apresentaram os menores volumes de contratações.    

Vale destacar que o déficit habitacional rural no país está concentrado nas regiões Nordeste 

e Norte do país, respectivamente, 529 mil e 140 mil unidades. A região Nordeste responde 

por mais de 67,58% do deficit rural do país, e a região Norte, 17,95%. 

Gráfico 8 –  Meta Física de contratações e entregas – Àrea Rural 

2009-2018 
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                        Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM 
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Os dados analisados de forma preliminar apontam que o volume de contratações de 

unidades destinadas à população rural na região Norte  é muito inferior  à demanda. A 

região Norte responde apenas por 12,59% das contratações na modalidade rural.   

 

7. PANORAMA DO PMCMV EM MUNICÍPIOS  COM POPULAÇÃO DE  ATÉ 50 MIL 

HABITANTES 

 

Na estrutura do Programa Minha Casa, Minha Vida não havia previsão de uma linha de 

financiamento específico aos pequenos Municípios. Somente após a mobilização da 

Confederação Nacional de Municípios, de representantes das Companhias de Habitação 

Popular (Cohabs) entre outros, a Câmara dos Deputados acrescentou o inc. III do art. 2 na 

Lei Federal 11.977/2009, o que assegurou uma modalidade para atender aos Municípios de 

pequeno porte, isto é, aqueles com população de até 50 mil habitantes.  

Nesse contexto, foi instituída a modalidade Oferta Pública de Recursos, conhecida como 

SUB 50 mil. A meta do programa até o final do PMCMV-2, ou seja, dezembro de 2014, era 

de contratar 220 mil unidades habitacionais, mas essa meta não foi cumprida.  

A regulamentação do Programa Minha Casa, Minha Vida – Oferta Pública de Recursos – 

configurou-se em uma importante ação de alocação de investimentos, viabilizando o 

atendimento de parte das necessidades habitacionais, além de gerar renda, emprego e 

aquecer a economia regional nos Municípios de pequeno porte. 

Com base nos relatórios de execução do Programa Minha Casa, Minha Vida, é possível 

analisarmos preliminarmente o fluxo de investimentos, metas e execução do programa na 

modalidade Oferta Pública de Recursos. Nessa modalidade, houve duas seleções,  2009 e 

2012. Na seleção de 2009,  dos 3.763 Municípios que apresentaram propostas, 2.079 foram 

selecionados. Já no ano de 2012, foi realizada a segunda seleção do programa. De um total 

de 4.042 Municípios que apresentaram propostas, 2.582 foram selecionados. Esse dado 

mostra um crescimento do número de Municípios interessados em pleitear recursos e 

também uma pequena elevação do número de Municípios selecionados. 

Considerando as duas ofertas públicas, houve a contratação de 166 mil unidades 

distribuídas em  4.661 Municípios.  A modalidade  Oferta Pública de Recursos  é a que 



 

18 
 

atende a maior quantidade de Municípios, uma vez que 88% dos Municípios possuem 

população de até 50 mil/habitantes.  

Vale lembrar que as seleções de 2009 e 2012 estabeleceram a quantidade máxima de 30 

unidades habitacionais passíveis de serem contratadas pelas prefeituras em Municípios 

com população de até 20 mil habitantes e 60 unidades em Municípios com população de 20 

mil a 50 mil habitantes em cada proposta apresentada.  

Atualmente, há cerca de 61 mil unidades habitacionais em construção, considerando as 

contratações das ofertas de 2009 e 2012, respectivamente, 69 mil e 97 mil.  Nota-se que o 

pico de contratação dessa modalidade ocorreu no ano de  2013, referente aos resultados 

da seleção do ano de 2012. 

 

Quadro 9– Contratações e Entregas Modalidade Sub – 50 mil/hab. 

Região 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Contratações 0 4.426 204 1.452 8.895 0 0 0 0 0 14.977

Entregas 0 0 1.039 920 1.149 1.010 2.420 2.539 1.339 599 11.015

Contratações 0 35.744 2.907 18.730 35.653 0 0 0 0 0 93.034

Entregas 0 0 4.254 10.919 8.785 7.650 9.474 10.743 4.287 2.777 58.889

Contratações 0 10.414 441 4.743 7.918 0 0 0 0 0 23.516

Entregas 0 1 601 1.862 1.115 375 1.220 1.638 740 425 7.977

Contratações 0 8.270 1.477 4.932 6.240 0 0 0 0 0 20.919

Entregas 0 84 4.248 1.558 1.720 5.787 793 544 1.223 92 16.049

Contratações 0 4.918 640 2.843 6.018 0 0 0 0 0 14.419

Entregas 0 7 910 1.954 1.394 552 1.984 3.052 809 453 11.115

Contratações 0 63.772 5.669 32.700 64.724 0 0 0 0 0 166.865

Entregas 0 92 11.052 17.213 14.163 15.374 15.891 18.516 8.398 4.346 105.045

SUDESTE

SUL

Total

CENTRO-OESTE

NORDESTE

NORTE

 

Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM. 

 

Considerando as contratações de forma regionalizada, a região Nordeste responde por 

55,75% das unidades contratadas nesta modalidade e 56,06% de unidades entregues. Em 

segundo lugar, a região Sudeste responde por 12,54% de contatações e 15,28% de 

entregas.  

Nota-se que o programa tem um importante papel no atendimento de Municípios da região 

Nordeste, conforme observado no gráfico  9. 
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Gráfico 9 – Regionalização do PMCMV – Sub 50 mil 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

CENTRO OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL

Oferta Pública

Contratações Entregas

 

                        Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM 

 

 A entidade explica que, no ano de 2013, foi aberta a terceira seleção do PMCMV – Oferta 

Pública de Recursos. Nessa seleção, houve modificação em relação à faixa populacional e 

às unidades habitacionais passíveis de serem contratadas em cada proposta pelo 

proponente (Município ou Estado). Para os Municípios com população de até 15 mil 

habitantes, caberia contratar até 30 unidades habitacionais; e, para os Municípios com 

população entre 15.001 e 50.000, caberia contratar até 60 unidades habitacionais. 

Ao total, 4.486 Municípios encaminharam propostas na seleção para a oferta de 2013, 

entretanto, essa seleção foi cancelada pela Secretaria Nacional de Habitação, em função 

dos problemas de operacionalização do programa, como obras paralisadas em decorrência 

de atrasos no repasse de recursos federais, atrasos nas medições, execução de projetos 

diferentes dos aprovados, dificuldade no cumprimento das exigências pela gestão local e 

desdobramentos da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União nessa 

modalidade.  

A partir de 2013, os pequenos Municípios apresentaram dificuldades em contratar pelo 

Programa. A descontinuidade da modalidade Oferta Pública impactou mais de 90% dos 

Municípios. Com o cancelamento da seleção de 2013 e a ausência de novas seleções, essa  

modalidade tem priorizado apenas a conclusão  ou a retomada de obras paralisadas. 
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Diante da impossibilidade de contratação dos empreendimentos pelos Municípios com 

população de até 50 mil habitantes por meio da modalidade Oferta Pública, a solução 

apresentada pelo governo federal  foi a incorporação  desta classe de Município em outra 

modalidade do Programa. Assim, a Portaria 363/2013, e suas atualizações, possibilitou  a 

contratação dos pequenos Municípios por meio da modalidade que opera com recursos 

majoritariamente do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). 

Vale enfatizar que os critérios  que viabilizam a contratação de moradias por meio  da 

modalidade Oferta Pública são diferentes da operacionalização da modalidade FAR. 

Ressalta-se que a modalidade FAR apresenta perfil de operação adequado para 

atendimento dos Municípios de grande porte e capitais e sofreu algumas adaptações para 

permitir a inserção desta classe de Municípios. A estimativa da Secretaria Nacional de 

Habitação, vinculada ao Ministério das Cidades, era de contratar 135 mil unidades 

habitacionais para essa classe de Municípios, via modalidade PMCMV-FAR. 

Os dados inéditos a seguir apresentados, considerando a regulamentação da Portaria 

363/2013 até junho de 2018, apontam que apenas quatro  Municípios com população de até 

50 mil/habitantes conseguiram contratar  nesta modalidade; isso equivale apenas a 0,1% de 

Municípios nessa tipologia que conseguiram contratar unidades após a descontinuidade da 

modalidade Oferta Pública que opera em área urbana. 

 

Gráfico 10 – PMCMV-FAR em Municípios com 50 mil/hab. 
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Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM 
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Mais de 80% dos Municípios com população de até 50 mil habitantes desde 2013 

apresentam sérias dificuldades em estabelecer novos contratos  de moradias em área 

urbana pela modalidade FAR. Uma opção é o atendimento  em articulação pela modalidade 

entidades, mas com reduzidos resultados, uma vez que essa modalidade apresenta o perfil 

de atendimento das demandas das médias e das grandes cidades em sua grande maioria. 

 

Figura 1:  Municípios de até 50 mil/hab no FAR 

 

 

   

Analisando a figura 1, a tonalidade cinza escura revela a totalidade de Municípios com 

população de até 50 Mil/hab. que podem operar na modalidade FAR e enfrentam 

dificuldades, todas essas municipalidades são impactadas pela baixa aderência do 
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programa para atendimento de suas necessidades habitacionais. Um dos maiores gargalos 

do programa é  o cumprimento de metas e atendimento das necessidades habitacionais de 

mais de 88% dos Municípios  do país, que desde 2013 enfrentam graves dificuldades para  

a contratação de unidades e pouco se tem avançado no debate da produção habitacional e 

seus desafios em pequenos Municípios e na área rural. 

 

8. PANORAMA BRASIL-REGIÃO E UNIDADES FEDERATIVAS: OBRAS PARALISADAS 

PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – FAIXA 1 (FAR, PNHR, FDS) 

 

Considerando as modalidades FAR, FDS e PNHR que operam na Faixa 1 do Programa, o 

total de 272 obras estão paralisadas. A modalidade rural (PNHR) do Programa responde 

por 66% das obras paralisadas, seguida de 25% da modalidade FAR, que opera na Faixa 1 

do Programa em área urbana, seguida da modalidade entidades em área urbana, a qual 

corresponde  por  9% das obras. 

 

Gráfico 11 – obras paralisadas  – Faixa 1 
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Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM 

 

Ao analisarmos o peso de obras paralisadas por região do país, a região Norte responde 

por 35% de obras paralisadas na modalidade rural (PNHR); o Nordeste corresponde por 
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31,11%; seguido da região Sudeste (16,11%) e da região Sul (9,44%); já o Centro-Oeste 

apresenta o menor volume  de obras na modalidade rural paralisadas. 

Na modalidade FAR, temos  24,63% da modalidade de obras paralisadas considerando o 

total das 272 obras. Nessa modalidade, o Nordeste lidera com 32,84% das obras 

paralisadas, seguido da região Sudeste, com 25,37%.  

 

Gráfico 12 – Regionalização das obras paralisadas 
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Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM 

 
 

              Ao considerar as obras paralisadas que solicitaram aporte de valor adicional, a 

região Nordeste lidera com 35,56% de obras; seguida da região Norte, com 24,44%; 

Sudeste, com 20%; e Centro-Oeste, com 15,56%.  

  Ao estratificarmos as obras paralisadas na região Nordeste, observa-se que o 

estado da Bahia, apresenta o maior quantitativo de obras paralisadas, seguida do estado do 

Maranhão, sendo que 66% destas obras paralisadas corresponde a modalidade rural. 
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Gráfico 13 – Volume de obras paralisadas – UFs/Nordeste 
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Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM 

 

Na região Norte, observa-se que o estado do Amazonas, apresenta o maior 

quantitativo de obras paralisadas, seguida do estado do Pará, sendo que 79% destas obras 

paralisadas corresponde a modalidade rural. 

 

Gráfico 14 – Volume de obras paralisadas – UFs/Norte 
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Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM 
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Na região Centro-Oeste, observa-se que o estado de Mato Grosso, apresenta o 

maior quantitativo de obras paralisadas, seguida do estado de Goiás, sendo que 44% 

destas obras paralisadas corresponde a modalidade rural. 

 

Gráfico 15 – Volume de obras paralisadas – UFs/Centro-Oeste 
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Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM 

 

 

Na região Sudeste, observa-se que o estado de Minas Gerais, apresenta o maior 

quantitativo de obras paralisadas, seguida do estado de São Paulo, sendo que 56% destas 

obras paralisadas corresponde a modalidade rural. 
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Gráfico 16 – Volume de obras paralisadas – UFs/Sudeste 
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Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM 

 

 

Na região Sul, observa-se que o estado do Rio Grande do Sul, apresenta o maior 

quantitativo de obras paralisadas, seguida do estado de Santa Catarina, sendo que 81% 

destas obras paralisadas corresponde a modalidade rural. 

Gráfico 17 – Volume de obras paralisadas – UFs/Sul 
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Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM 
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No estado do Rio Grande do Sul, os Municípios listados no quadro 10 apresentam 

obras paralisadas do Programa Minha Casa, Minha Vida na modalidade rural. A entidade 

sinaliza que algumas destas obras podem ter apresentado mudança de status, ou seja, 

ações e articulação que viabilizaram a retomada de parte destas obras. 

 

Quadro 10: Municípios gaúchos com obras paralisadas 

 

Município/UF
Nº Unidades 

Habitacionais 

Valor 

Contratado (R$)

CANGUÇU/RS 33         858.000,00 

ITATI/RS 29         365.400,00 

CANGUÇU/RS 26         728.000,00 

BARRA DO RIBEIRO/RS 25         650.000,00 

CANGUÇU/RS 18         460.800,00 

MAÇAMBARA/RS 16         416.000,00 

TAVARES/RS 15         189.000,00 

ENCRUZILHADA DO SUL/RS 7         206.500,00 

SÃO JOSÉ DO NORTE/RS 6         182.000,00 

Total 175     4.055.700,00  

Fonte: MCidades/Elaboração própria CNM 
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Figura 2:  Territorialização das Obras paralisadas  por modalidade- 2018 

 

 

Os dados não permitem  identificar o estágio da obra quando ocorreu a paralisação,  por 

exemplo, se as obras estavam em ação preparatória, em execução de projeto, em licitação 

da obra ou projeto, em obras ou em operação.  
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Figura 3:  Territorialização das Obras paralisadas - 2018 

 

 

 

A entidade lista que as principais causas de paralisação das obras são: abandono da 

empresa/construtora, problemas ambientais ou judiciais, falta ou atraso financeiro, 

problemas vinculados aos órgãos de controle, problemas de ordem técnica, problemas de 

titularidade ou de desapropriação e problemas de ocupações indevidas dos 

empreendimentos. 

Os custos de paralisação das obras impactam desde a esfera federal até a cadeia produtiva 

local e revela  a ineficácia em estratégias de acompanhamento  e monitoramento de obras. 
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Ademais, a demora  em retomar as obras traz gravidade social e financeira para toda a 

Nação. 

Uma obra paralisada, além de não gerar benefício, causa  ônus, desde  a  oneração de 

orçamento, repactuação de projetos, aditivos, novos aportes financeiros, sobretudo para os 

gestores municipais, que em sua maioria aguardam  as repactuações no âmbito do governo 

federal para a retomada de obras. 

No diagnóstico da retomada de obras, foi analisada apenas a retomada de obras da 

modalidade FAR. Nessa modalidade, observa-se que as regiões Nordeste e Sudeste foram 

as que apresentaram o maior volume de empreendimentos retomados. Vale enfatizar que  

as análises que subsidiaram este estudo identificaram divergências dos dados 

disponibilizados de obras retomadas em comparação aos dados de obras paralisadas 

apresentados pelo Ministério das  Cidades, na modalidade FAR. 

Figura 4:  Territorialização das Obras retomadas - 2018 
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Analisando os dados de obras retomadas da modalidade FAR, a partir das informações 

enviadas pelo Ministério das Cidades, nota-se que o Estado de São Paulo apresenta o  

maior índice de obras retomadas do FAR.  Em nível regional, o Nordeste  lidera a retomada 

de obras, representando 33,71% do total, seguido do Sudeste, com 31,43%, e do Centro-

Oeste, com 12,57%. 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve por objetivo apontar importantes gargalos na operacionalização do 

Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). A partir das análises, é possível afirmar  a 

necessidade de aprimoramento e maior diálogo do governo federal com os Municípios para   

aprimorar suas ações no que tange ao atendimento das necessidades habitacionais dos 

pequenos Municípios  em área urbana e  aprimorar o desenho do programa na modalidade 

rural.  

Os gargalos apontados neste estudo revelam que a pauta habitacional nos Municípios com 

população até 50 mil/hab não tem sido tratada de forma célere pelo governo federal e 

aponta a dificuldade desta classe de Municípios em acessar recursos habitacionais, bem 

como a necessidade de políticas urbanas direcionadas para essa classe de Municípios com 

critérios técnicos adequados. Ao mesmo tempo, o estudo revela uma carência  de debates 

e aprimoramento na legislação urbana que atenda às necessidades dos pequenos 

Municípios. 
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