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NOTA TÉCNICA Nº 008/2009

Brasília, 2 de abril de 2009.

ÁREA: Desenvolvimento Urbano 

TÍTULO: Análise do Pacote da Habitação - Minha Casa, Minha Vida

REFERÊNCIA(S): Programa do Governo Federal – Minha Casa, Minha Vida 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A MP 459, de 25/3/2009, que instituiu o chamado “Pacote da Habitação”, é composta por 3 (três) 

Capítulos, que dispõem respectivamente sobre o  Programa Minha Casa, Minha Vida,  o registro 

eletrônico de imóveis e das custas e emolumentos e, finalmente, sobre a regularização fundiária de 

assentamentos urbanos.

O objetivo do Governo Federal,  conforme ampla divulgação feita na mídia, é dar, ao Pacote da 

Habitação, a conotação de medida anticíclica contra a crise econômica, por meio da geração de 

emprego e renda no setor da construção civil. A meta desse programa habitacional é construir 1 

milhão de habitações,  em áreas urbanas e  rurais,  priorizando famílias com renda inferior  a 10 

salários mínimos.

Neste trabalho, procuraremos analisar, objetivamente, o conteúdo do Capítulo I da MP 459, que cria 

o Programa Minha Casa, Minha Vida, de modo que esclareça seus impactos para os municípios e, 

também, com vistas a subsidiar a atuação da Confederação Nacional de Municípios (CNM) acerca 

do tema.

2. O PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA

De acordo com os arts. 1º e 2º da MP 459, o Programa tem como finalidade “criar mecanismos de 

incentivo à produção e à aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda de até 

dez salários mínimos”.

Para tanto, o Programa compreende cinco (5) modalidades de ação, a saber:

a) o Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU;



b) o Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR;

c) a autorização para a União transferir recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e 

ao Fundo de Desenvolvimento Social – FDS;

d) a autorização para a União participar do Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab; e

 e)  a  autorização  para  a  União  conceder  subvenção  econômica  ao  Banco  Nacional  de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

A MP também trata do Sistema de Amortização no Sistema Financeiro da Habitação.

2.1 Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU

Foram destinados ao PNHU recursos da ordem de R$ 2,5 bilhões, com a finalidade “de subsidiar 

a aquisição de imóvel novo para os segmentos populares de menor renda”, em áreas urbanas.

A  expressão  “imóvel  novo”  deixa  evidente  que  o  PNHU  destina-se  à  construção  de  novas 

moradias, não abrangendo, portanto, o financiamento de imóveis usados.

Serão beneficiários deste Programa os cidadãos que possuírem renda familiar de até seis (6) 

salários mínimos e estes poderão adquirir um único imóvel.

A gestão operacional dos recursos será feita pela Caixa Econômica Federal, cabendo ao Poder 

Executivo, por meio dos Ministérios da Fazenda e das Cidades, a regulamentação do Programa 

em relação a:

a) fixação das diretrizes e condições gerais;

b) distribuição regional dos recursos e à fixação dos critérios complementares de distribuição 

desses recursos;

c) valores e limites máximos de subvenção;

d)  estabelecimento  dos  critérios  adicionais  de  priorização  da  concessão  da  subvenção 

econômica; e

e)  estabelecimento  das  condições  operacionais  para  pagamento  e  controle  da  subvenção 

econômica.



2.2 Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR

Voltado à produção habitacional em áreas rurais, o PNHR contará com a destinação de R$ 500 

milhões,  beneficiando  as  pessoas  que  comprovarem  sua  condição  de  agricultores  ou 

trabalhadores rurais. No âmbito do PNHR, a MP não faz qualquer menção à faixa de renda da 

população a ser atendida.

Outro aspecto que merece ser destacado é que a subvenção econômica deste Programa pode 

ser  destinada a atender,  cumulativamente,  os subsídios concedidos no âmbito de programas 

habitacionais  estaduais,  distrital  ou  municipais,  possibilidade  que  não  existe  no  Programa 

Nacional de Habitação Urbana – PNHU.

A gestão e  a  regulamentação do Programa serão responsabilidade do Poder  Executivo,  por 

intermédio dos Ministérios da Fazenda e das Cidades, ficando sob a competência da Caixa a 

gestão operacional deste.

2.3 Autorização para a União transferir recursos ao Fundo de Arrendamento Residencial – 
FAR e ao Fundo de Desenvolvimento Social – FDS

A MP 459 também autoriza a União a destinar recursos ao FAR (até o limite de R$ 15 bilhões) e 

ao FDS (R$ 500 milhões).

O  FAR  é  o  fundo  criado,  exclusivamente,  para  financiar  as  operações  do  Programa  de 

Arrendamento  Residencial (PAR).  É  composto  com  recursos  onerosos  provenientes  de 

empréstimo junto ao FGTS e recursos não onerosos provenientes dos fundos FAS, Finsocial, 

FDS e PROTECH e da rentabilidade das disponibilidades do FAR.

De acordo com texto disponibilizado no site do Ministério das Cidades, o PAR tem por objetivo 

“propiciar moradia à população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com 

opção de compra”. São diretrizes do programa:

a)  o fomento à oferta  de unidades habitacionais  e à  melhoria  das condições do estoque de 

imóveis inexistentes;

b) a promoção da melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas;

c) a intervenção em áreas objeto de Planos Diretores;

d) a criação de novos postos de trabalho diretos e indiretos;



e) o aproveitamento de imóveis públicos ociosos em áreas de interesse habitacional; e

f) o atendimento aos idosos e aos portadores de deficiência física.

O Programa tem sua atuação voltada ao atendimento da demanda habitacional nas capitais, 

regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento econômico (Ride) e municípios 

com população urbana superior a cem mil habitantes. Podem ser beneficiadas pelo PAR, famílias 

com renda mensal de até R$1.800,00, à exceção de profissionais na área de segurança pública 

(policiais civis e militares), em que se admite renda mensal de até R$ 2.400,00.1

O FDS, por sua vez, tem como objetivo:

buscar a melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda, por meio de 

financiamento  de  projetos  de  investimento  de  relevante  interesse  social, 

propostos  por  pessoas  físicas,  empresas  ou  entidades  do  setor  privado,  nas 

áreas  de  habitação  popular,  saneamento  básico,  infra-estrutura  urbana  e 

equipamentos  comunitários,  sendo  vedada  a  concessão  de  financiamento  a 

projetos propostos por entes públicos.

As principais ações do FDS são desenvolvidas por meio do Programa Crédito Solidário que tem 

por finalidade:

a) proporcionar o acesso à moradia regular, à população de baixa renda que não tem capacidade 

de poupança, mediante crédito com condições especiais e subsidiadas;

b) contribuir efetivamente na redução do déficit habitacional, atingindo, prioritariamente, famílias 

com renda bruta mensal inferior a três salários mínimos e, excepcionalmente, admitindo-se o 

atendimento a famílias com renda entre três e cinco salários mínimos; e

c) estimular o regime de cooperativismo habitacional e o princípio de ajuda mútua, garantindo a 

participação  da  população  como  protagonista  na  solução  de  seus  problemas  habitacionais 

comuns, observadas as necessidades, características, usos e costumes locais. 2

2.4.  Autorização para  a  União  participar  do  Fundo Garantidor  da  Habitação Popular  – 
FGHab

A MP 459 cria o FGHab, autorizando a União a destinar-lhe o montante de R$ 2 bilhões.

1 Extraído do link: <http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-
acoes/par/par>.2Extraído do link: <  http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/fds  >.  

http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/fds
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-acoes/par/par
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-acoes/par/par


O Fundo tem como finalidades:

a) garantir  o  pagamento  aos  agentes  financeiros  de  prestação  mensal  de  financiamento 

habitacional, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, devida por mutuário final, em caso 

de desemprego e redução temporária da capacidade de pagamento, para famílias com renda de 

até dez salários mínimos; e

b) assumir  o  saldo  devedor  do  financiamento  imobiliário,  em  caso  de  morte  e  invalidez 

permanente, e as despesas de recuperação relativas a danos físicos ao imóvel para mutuários 

com renda familiar de até dez salários mínimos.

Como se  vê,  o  objetivo  do  Fundo  é  atuar  como  avalista  dos  financiamentos  habitacionais, 

reduzindo os riscos dos agentes financeiros, estimulando, assim, a oferta de crédito.

2.5.  Autorização  para  a  União  conceder  subvenção  econômica  ao  Banco  Nacional  de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

Por fim, a MP autoriza a concessão de subvenção econômica ao BNDES, na ordem de R$ 5 

bilhões,  com  o  objetivo  de  equalizar  “taxas  de  juros  e  outros  encargos  financeiros, 

especificamente  nas  operações  de  financiamento  de  linha  especial  para  infraestrutura  em 

projetos de habitação popular”.

Trata-se,  sem dúvida,  de  importante  medida  com  vistas  à  viabilização  de  investimentos  em 

infraestrutura.

2.6. Sistema de Amortização no Sistema Financeiro da Habitação

No  que  diz  respeito  ao  Sistema  de  Amortização  no  Sistema  Financeiro  da  Habitação,  é 

importante destacar que a amortização do saldo devedor poderá ser pactuada livremente entre 

as partes, obedecendo aos valores e às taxas de juros constantes do contrato.

Outro  aspecto  que  deve ser  registrado  é  que,  em todos os  empréstimos ou  financiamentos 

realizados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, deverão ser ofertadas ao mutuário, no 

mínimo, dois sistemas de amortização, sendo um deles o Sistema de Amortização Constante 

(SAC).



2.7. Comentários e propostas sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida

2.7.1. A área de abrangência do Programa

O primeiro  aspecto  que deve ser  comentado  é  que a  MP 459,  ao contrário  do  material  de 

divulgação do  Programa Minha Casa, Minha Vida,  não estabelece a área de abrangência do 

Programa, deixando esse tema para o instrumento que o regulará.

Isso significa que os critérios divulgados nas cartilhas elaboradas pelo governo federal e pela 

Caixa, que excluem do Programa os municípios com menos de 50 mil habitantes e condicionam a 

participação dos municípios com população entre 50 e 100 mil habitantes, legalmente ainda não 

existem.

No  entanto,  há  de  se  olhar  com  restrição  a  intenção  do  governo  federal  em  concentrar  a 

aplicação dos  recursos  nas  capitais,  municípios  integrantes  de regiões  metropolitanas e  nos 

municípios com mais de 100 mil habitantes, em que pesem as argumentações no sentido de que 

são estas cidades que concentram a maior demanda habitacional.

Os principais argumentos contra essa tese podem ser agrupados em dois grupos:

a) O déficit habitacional nos municípios com menos de 100 mil habitantes

Estudo produzido pela Fundação João Pinheiro – FJP, utilizado pelo Ministério das Cidades na 

construção  do  Plano  Nacional  de  Habitação,  apresenta  o  déficit  habitacional  de  2005,  que 

corresponde a 7.902.699 habitações,  sendo 6.414.143 em áreas urbanas.  No entanto,  esses 

cálculos permitem a desagregação dos números somente em níveis nacional, macrorregionais, 

estaduais  e  segundo  nove  regiões  metropolitanas:  Belém,  Fortaleza,  Recife,  Salvador,  Belo 

Horizonte,  Rio de Janeiro,  São Paulo,  Curitiba  e  Porto  Alegre,  não apresentando dados por 

município.

Contudo, para efeitos de elaboração do Plano Nacional de Habitação – PlanHab, foi utilizada uma 

sistemática  que levou em consideração o  déficit  habitacional  básico,  que  inclui  somente os 

domicílios com coabitação familiar, domicílios improvisados e rústicos, e apresenta os dados por 

município, possibilitando separá-los segundo o porte populacional.

Segundo os cálculos da FJP, o déficit habitacional básico de 2000 era de 5.890.138 habitações, 

sendo 4.140.087 em áreas urbanas e 1.750.051 em áreas rurais. Com a projeção para 2005, 

esse déficit ficou em 6.134.582 habitações, sendo 4.677.171 em áreas urbanas e 1.457.411 em 

áreas rurais.



Para a análise dos déficits habitacional, os municípios foram agrupados segundo uma tipologia 

relacionada  a  dimensões  principais  como  concentração  populacional,  riqueza,  grau  de 

desigualdade social e regionalização. Os cinco primeiros tipos (A, B, C, D, E) são compostos por 

cidades  com  mais  de  100  mil  habitantes  e  aglomerações  urbanas  (que  inclui  as  regiões 

metropolitanas oficiais). Existem três tipos (F, G e H) que agregam cidades entre 20 e 100 mil 

habitantes e outros três tipos de cidades (I, J, K) com menos de 20 mil habitantes.

A  tabela  abaixo  mostra  a  distribuição  do  déficit  habitacional  básico  urbano segundo  os 

Estados  e  a  soma  dos  11  tipos  municipais.  O  primeiro  grupo  apresenta  a  soma  do  déficit 

habitacional urbano dos municípios com mais de 100 mil habitantes (A até E), ou seja, aqueles 

que foram incluídos no Programa Minha Casa, Minha vida. Já o segundo grupo mostra a soma do 

déficit  dos  municípios  com  menos  de  100  mil  habitantes,  ou  seja,  aqueles  que  não  foram 

beneficiados. 

De forma geral, vemos que os Estados que acumulam os maiores déficits habitacionais básicos 

urbanos são: SP, RJ, MG, PE e MA. 

Segundo um olhar focado nos municípios com menos de 100 mil habitantes, vemos que 38% do 

déficit  habitacional  básico  urbano  estão  concentrados  neste  universo.  Segundo  números 

absolutos, o déficit neste grupo de municípios excluídos do novo programa federal é de 1.776.363 

unidades habitacionais (38% do total). 

Nas regiões Norte e Nordeste está localizado o maior déficit  habitacional em municípios com 

menos de 100 mil habitantes, já que tais regiões são basicamente compostas por municípios de 

pequeno e médio porte. Ou seja, as regiões mais pobres do país serão as menos beneficiadas 

pelo  Programa Minha Casa, Minha Vida. Os Estados do PA, RO, TO, BA, MA e SE possuem 

mais de 50% do seu déficit  localizado em municípios de pequeno e médio porte.  Na região 

Centro Oeste observa-se também dois Estados com mais de 50% do seu déficit localizado em 

municípios não contemplados pelo programa, que são o MT e MS. 

Veja os números por Estado na tabela abaixo:



Veja os números por Estado na tabela abaixo:

Fonte:  Déficit  Habitacional  no Brasil  – Municípios selecionados e Microrregiões geográficas,  Fundação 

João Pinheiro e Ministério das Cidades, 2000 (Publicação de 2005).

DÉFICIT HABITACIONAL BÁSICO URBANO
UF Municípios com 

+ de 100 mil hab.
Municípios com 
- de 100 mil hab.

Total %  - 100 mil

GO               83.984               50.433         134.417 37,5%
MS               19.381               34.707           54.088 64,2%
MT               28.410               36.673           65.083 56,3%
CO             218.632             121.813         340.445 35,8%
AC                 9.098                6.490           15.588 41,6%
AM               82.733               54.239         136.972 39,6%
AP                 8.169                4.842           13.011 37,2%
PA             111.297             127.641         238.938 53,4%
RO               16.076               16.660           32.736 50,9%
RR                 7.860                4.979           12.839 38,8%
TO               12.524               34.631           47.155 73,4%
N             247.757             249.482         497.239 50,2%
AL               36.199               33.012           69.211 47,7%
BA             159.653             206.074         365.727 56,3%
CE             116.010               86.756         202.766 42,8%
MA               80.152             162.834         242.986 67,0%
PB               45.613               43.572           89.185 48,9%
PE             206.381             105.074         311.455 33,7%
PI               55.599               44.487         100.086 44,4%
RN               39.007               36.176           75.183 48,1%
SE               24.161               26.320           50.481 52,1%
NE             762.775             744.305       1.507.080 49,4%
PR             110.668               84.723         195.391 43,4%
RS             133.450               88.403         221.853 39,8%
SC               65.209               19.865           85.074 23,4%
S             309.327             192.991         502.318 38,4%
ES               54.445               26.049           80.494 32,4%
MG             188.583             183.076         371.659 49,3%
RJ             362.741               34.638         397.379 8,7%
SP             756.543             224.009         980.552 22,8%
SE          1.362.312             467.772       1.830.084 25,6%
TOTAL          2.900.803          1.776.363       4.677.166 38,0%



Os  números  apresentados  mostram  que  não  é  possível  desprezar  a  demanda  habitacional 

existente nos municípios de pequeno e médio porte, uma vez que isso significa ignorar quase 

40% do déficit habitacional do país.

Mostra-se bastante racional, em razão das características de nossas grandes cidades e regiões 

metropolitanas, a priorização de recursos para essas regiões, sem que isso possa significar – sob 

qualquer hipótese – a exclusão dos municípios com menos de 100 mil habitantes.

b) O combate às desigualdades regionais e ao fluxo migratório para grandes cidades

Diversos  estudos  apontam  como  uma  das  principais  causas  da  formação  das  metrópoles 

brasileiras  a  adoção,  no  passado,  de  políticas  socioeconômicas  que  tiveram  como  base  a 

concentração em determinadas regiões. Esse fenômeno impulsionou a migração populacional 

para  esses  territórios,  em  uma  velocidade  maior  do  que  a  capacidade  de  implantação  da 

infraestrutura necessária à absorção deste contingente de pessoas.

Esse processo proporcionou, além das demandas – sempre crescentes – por infraestrutura nas 

grandes cidades, um perverso ciclo de desenvolvimento que agravou as desigualdades regionais.

Nos últimos anos, muito se tem discutido sobre a necessidade de mudar esse paradigma de 

concentração, a partir da implementação de políticas públicas capazes de promover a redução 

das  desigualdades  regionais  e  da  fixação da  população em locais  de  origem,  desafogando, 

assim, as grandes cidades.

O Programa Minha Casa, Minha Vida, caso prevaleça a restrição aos municípios de pequeno e 

médio  porte,  vem,  na  contramão  dessa  tendência,  reeditar  um  modelo  que  não  deu  certo. 

Inicialmente  porque  exclui  85% dos  municípios  brasileiros  da  possibilidade  de  não  somente 

atenderem parte da sua demanda habitacional, mas também de gerarem emprego e renda para a 

população local. Depois,  pelo fato de promover o estímulo à migração da população para as 

grandes cidades, beneficiadas pelo Programa. Trata-se, em números absolutos, da exclusão de 

mais de 60 milhões de brasileiros.

Em outro aspecto, concentra os investimentos nas cidades onde o custo da terra urbana é mais 

elevado e que já dispõem de linhas de financiamento exclusivas, como o PAR.

Outro problema constatado pela CNM, é que dos 573 municípios que são o foco do programa, 

apenas 120 deles não possuem restrição no Cadastro Único de Convênios (Cauc),  ou seja, 

apenas estes estão aptos a celebrarem parcerias para apresentação de projetos, o que torna o 

Programa ainda mais excludente.



2.7.2. Critérios adotados para priorização dos projetos:

De  acordo,  ainda,  com  as  cartilhas  de  divulgação  do  Programa  (a  MP  459  remete  à 

regulamentação a definição destes critérios), os projetos serão selecionados entre os Estados e 

os Municípios que oferecerem:

a) maior contrapartida financeira;

b) infraestrutura para o empreendimento;

c) terreno; e

d) desoneração fiscal de ICMS, ITCD, ITBI e ISS.

O que se observa é que o programa exige elevadas contrapartidas dos Estados e dos Municípios, 

priorizando os entes mais ricos ou em melhores condições financeiras, que nem sempre são os 

que possuem as demandas mais graves.

Adotar esses critérios para priorizar o atendimento da demanda, significa, em outras palavras, 

agravar ainda mais a situação daqueles municípios que possuem baixa atividade econômica.

Os critérios tornam-se injustos ainda que os recursos sejam alocados regionalmente, conforme 

divulgado no lançamento do programa (ver tabela abaixo), uma vez que dentro de uma mesma 

região existem enormes disparidades econômicas entre Estados e Municípios:

REGIÃO % DE RECURSOS 
DO PROGRAMA

N 10,3

NE 34,3

SE 36,4

S 12,0

CO 7,0

De fato, ante aos efeitos da crise econômica, que vem acarretando a queda de arrecadação e do 

valor das transferências constitucionais (FPM) e, consequentemente, provocando um ajuste nas 

contas públicas, poucos municípios dispõem de capacidade financeira para investimentos (aporte 

financeiro e infraestrutura), doação de terrenos e para promoção de renúncia fiscal (ISS e ITBI).



2.7.3. Centralização em um único agente financeiro

A MP 459 estabelece que a Caixa será o agente financeiro que fará a operacionalização do 

Programa, à exceção dos recursos que serão destinados ao BNDES para equalização “das taxas 

de juros e outros encargos financeiros, especificamente nas operações de financiamento de linha 

especial para infra-estrutura em projetos de habitação popular”.

Em  que  pese,  a  Caixa,  por  sua  história  e  natureza  jurídica,  seja  o  agente  financeiro  que 

tradicionalmente  opera  os  recursos  do  sistema  habitacional,  deve-se  reconhecer  que  tal 

instituição  está  com  sua  estrutura  inadequada  para  o  atendimento  das  ações  sob  sua 

responsabilidade.

São comuns as queixas de gestores municipais sobre o excesso de burocracia e a morosidade 

dos procedimentos da Caixa. O próprio presidente da República já fez diversas manifestações 

públicas a este respeito.

O temor é que isso possa comprometer o andamento das ações do Programa, assim como está 

acontecendo com várias obras do PAC.

2.7.4. Propostas a serem encaminhadas pela CNM ao Governo Federal e ao Congresso 
Nacional

a)  ampliação da área de abrangência do Programa, com a inclusão de todos os municípios 

brasileiros e a destinação de recursos de acordo com o déficit habitacional;

b)  adoção de critérios de priorização que leve em consideração, em termos proporcionais,  a 

capacidade de investimento de cada município;

c) a inclusão dos destes;

d) a possibilidade de subvenção econômica do PNHU para complementação, cumulativa, dos 

subsídios concedidos no âmbito de programas habitacionais, estaduais, distrital ou municipais, 

conforme regra já existente no PNHR.



3. CONCLUSÃO

 O  Programa Minha Casa, Minha Vida, concebido pelo Governo Federal, é, sem dúvida, uma 

ousada estratégia de combate ao déficit habitacional e aos efeitos da crise econômica.

A meta de construção de 1 milhão de habitações representa um grande passo na diminuição do 

déficit habitacional do país e, certamente, na melhoria da qualidade de vida da população.

No entanto, também se deve reconhecer que o Programa precisa ser aperfeiçoado para que 

possa atingir os objetivos propostos. É extremamente necessário que a política habitacional seja 

um instrumento de combate ao desenvolvimento concentrado, que estimule o fluxo migratório, 

agrave  o  quadro  socioeconômico  das  metrópoles  brasileiras  e  aprofunde  as  desigualdades 

regionais.

Por isso, deve o Programa ampliar suas ações, de modo que possibilite a todos os municípios o 

usufruto  desta  oportunidade  para  promover  o  desenvolvimento  em  nível  local,  por  meio  da 

melhoria das condições de habitação e da geração de emprego e renda.

Por  outro  lado,  mostra-se  extremamente  necessário  adotar  critérios  de  priorização  para  os 

projetos que levem em consideração não somente a quantidade de oferta de “contrapartidas”, 

mas também a capacidade de investimento de cada ente, proporcionalmente à sua condição 

econômica,  possibilitando,  assim,  que os municípios com baixa atividade econômica possam 

levar os benefícios do Programa para sua população.

Finalmente, é necessário analisar, criteriosamente, a estrutura a ser disponibilizada pela Caixa no 

atendimento dos  projetos do Programa.  A burocracia não deve,  como de praxe,  emperrar  a 

execução das ações, sob pena de, mais uma vez, não se conseguir tirar do papel os benefícios 

trazidos pelo Programa.
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