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RESUMO 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi proposto como uma alternativa 

para combater o déficit habitacional existente no Brasil, a partir de 2009. Resultados de 

pesquisas demonstram desvirtuamentos na aplicação do PMCMV destinado a atender as 

populações na faixa 1 (com renda mínima de 0 até 3 salários mínimos), na qual se 

concentra o déficit habitacional do país. Problemas comuns decorrentes destas 

irregularidades são: incumprimento dos cronogramas de execução das obras, UHs com 

problemas estruturais, a escolha de terrenos afastados para implementar os conjuntos 

habitacionais, entre outros. As irregularidades são causadas pela ação dos agentes 

relacionados ao desenvolvimento dos empreendimentos habitacionais. Para analisar os 

incentivos que enfrentam os agentes do programa, que os incita a atuar de forma 

oportunista e assim prejudicar os resultados do programa, se aplicou o arcabouço 

Institutional Analysis and Development (IAD). A análise de duas modalidades do 

PMCMV implantadas no município Ponta de Pedras, permitiu investigar, em um caso 

com participação dos beneficiários e controle pela comunidade (denominado Programa 

Nacional de Habitação Rural) e em outro sem participação dos beneficiários e 

controlado pelo poder público local (Programa Nacional de Habitação Urbana), para 

análise comparativa. Os resultados “físicos” dos programas esclareceram disparidades, 

sendo o programa com maior participação dos beneficiários o que cumpriu os requisitos 

do projeto habitacional. Em oposição, o programa com maior controle do poder público 

apresentou irregularidades na sua etapa de execução, resultando na entrega das UHs 

sem conclusão aos beneficiários. Na pesquisa se concluiu que os arranjos institucionais 

do programa que incentivaram a participação dos beneficiários em Ponta de Pedras 

impactaram nos “bons” resultados após a construção das obras. 

 

Palavras-chave: Análise Institucional. Política Habitacional. Programa Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV). Provisão de Habitação Pública. Arcabouço. Institutional 

Analysis and Development (IAD). Participação da Sociedade Civil. Análise Pós-

ocupação. Bem-estar. 

 



 
 

 
 

Comparative Study of Minha Casa Minha Vida Program’s Implementation 

through Communal and Municipal Control: Impact on Well-Being Post 

occupation. 

 

ABSTRACT 

 

The Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) was proposed as an alternative to 

combat the existing housing deficit in Brazil, as of 2009. Research results show 

distortions in the application of the PMCMV to attend the populations with a minimum 

income of 0 to 3 minimum wages, in which the country's housing deficit is 

concentrated. Common problems arising from these irregularities are, non-compliance 

with the execution schedules of the works, households with structural problems, 

housing complexes located far from “urban centers”, among others. These irregularities 

are caused by the agents involved with developing the housing projects. The 

Institutional Analysis and Development (IAD) framework has been applied to analyze 

the incentives faced by the program agents that encourages them to act opportunistically 

and hinder the results of the program. The analysis of two modes of PMCMV 

implemented in the city of Ponta de Pedra, PA allowed for the following case studies: a 

community controlled program in which its beneficiaries were involved in its 

implementation and execution phases (called the National Rural Housing Program) and 

another which presented no participation of the beneficiaries and was controlled by the 

local public authority (National Urban Housing Program). The "physical" results of the 

programs clarified disparities, being the program with greater participation of the 

beneficiaries fulfilled the requirements of the housing project. On the contrary, the 

program with greater control of the public power presented irregularities in its execution 

stage and the housing units were not completed. It was concluded that the institutional 

arrangements of the program that encouraged the participation of beneficiaries in Ponta 

de Pedras was the differential for one mode of the program having better results than the 

other. 

 

Keywords: Institutional Analysis and Development (IAD). Civil Society Participation. 

Post-occupation analysis. Well-being. Institutional Analysis and Development 

framework. Housing policy. ProgramaMinha Casa Minha Vida (PMCMV). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Embora o artigo 6° da Constituição Federal garanta o direito à moradia, o déficit 

habitacional no Brasil é de 6,2 milhões (FIESP, 2016), sendo que aproximadamente 

85% das famílias que compõem este déficit tem renda entre 0 e 3 salários mínimos 

(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2013). Entre os problemas sociais existentes no 

Brasil, a questão da habitação é um dos mais importantes e está fortemente vinculado ao 

direito à cidade, ao planejamento participativo e à função social da propriedade, 

princípios amparados pelo Estatuto das Cidades na Lei Federal 10.257/2001.  

As políticas públicas para o enfrentamento desta questão tiveram inicio na 

década de 1940 com a criação da Fundação da Casa Popular (FCP) do período 

populista, passando pela criação do Plano Nacional de Habitação (PNH) e da 

implantação do SFH
1
/ BNH

2
 e das COHABs

3
 do período militar e do PAIH

4
 do período 

neoliberal, iniciado com Collor (1990-92). Em 2009, o governo Lula lança o Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para atender famílias que ganham entre 0 e 10 

salários mínimos e construir um milhão de moradias(MOTA, 2010). Esta dissertação 

analisa o problema da provisão e produção de Unidades Habitacionais (UH) do 

PMCMV destinadas a atender às populações de baixa renda, enquadradas na 

denominada faixa 1
5
.  

Estudos recentes, que analisam os resultados do PMCMV voltado à faixa 1, 

demonstram a ocorrência de irregularidades no seu desenvolvimento, especificamente 

na esfera local/ municipal de atuação. Dentre estas irregularidades, apontam-se 

problemas como: seleção  de  terrenos  afastados   e desprovidos  de  serviços   básicos    

para executar as obras, registros de pessoas que não se enquadram no perfil do 

programa e não se encontram em déficit habitacional, falha das construtoras em  

cumprir os cronogramas de execução, uso de práticas construtivas que comprometem a 

qualidade das unidades habitacionais e ainda problemas no monitoramento das obras 

por parte das Entidades Organizadoras
6
 (EO) do programa (RANGEL, 2011; VILLA; 

                                                           
1
 Sistema Financeiro da Habitação 

2
 Banco Nacional da Habitação 

3
 Companhia de Habitação 

4
 Plano de Ação Imediata para a Habitação 

5
 Para pessoas com renda mínima mensal entre 0 e 3 salários mínimos 

6
 Estados, municípios, entes públicos ou privados sem fins lucrativos, propositores do PMCMV 
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VASCONCELLOS, 2015; CARVALHO; STEPHAN, 2016; PEQUENO; ROSA, 

2016).   Além disso, se tem registrado desvios da função das EOs no que se refere à 

utilização do cadastro de beneficiários como ferramenta para barganha política 

(comprando votos) desvirtuando o objetivo do programa (RANGEL, 2011; VILLA; 

VASCONCELLOS, 2015; CARVALHO; STEPHAN, 2016; PEQUENO; ROSA, 

2016). Estas problemáticas e irregularidades do programa são motivados pelo nível de 

envolvimento dos agentes encarregados em desenvolver o programa (AMORE; 

SHIMBO; RUFINO, 2015; BONDUKI, 2011; CARDOSO, 2013).  

Deste modo, para entender o nível de envolvimento dos agentes e o impacto que 

tem no desenvolvimento do PMCMV, deve-se explorar as funções que desempenham 

cada um dos responsáveis. Avançando com esta lógica, é possível entender que as 

formas de participação dos agentes, dentre o leque de suas funções, vão determinar o 

desenvolvimento do PMCMV. Segundo o modelo do PMCMV, a participação dos 

agentes responsáveis pode ser diferente, por exemplo no PMCMV Entidades 

cooperativas, associações ou entidades privadas sem fins lucrativos podem cumprir as 

funções de EO; em outro caso, como no Programa Nacional de Habitação Urbano 

(PNHU), é o Estado e municípios quem desempenha como EO (BRASIL, 2009; 2014). 

As funções destes agentes são ditadas pelos arranjos institucionais do PMCMV que 

deveriam favorecer o desenvolvimento e o alcance das metas da política habitacional.  

Portanto, o objetivo da presente dissertação é analisar os modelos de 

implementação do PMCMV e como seus diferentes arranjos institucionais afetam a 

participação dos atores locais e consequentemente os resultados do programa em termos 

do bem-estar que experimentam os beneficiários pós ocupação.  

Pesquisas feitas sobre o PMCMV (faixa 1), em localidades especificas do 

território nacional estão focadas na análise dos resultados do programa, os critérios 

arquitetônicos ou de satisfação dos beneficiários. Em algumas se ressaltam as 

irregularidades que aconteceram no processo de desenvolvimento do programa, embora 

não se analisam o processo pelo qual acontecem tais irregularidades. Na linha dos 

arranjos institucionais do PMCMV, a única pesquisa encontrada se limita a análise do 

processo de criação do programa e no caráter legitimador do programa no que diz 

respeito às demandas dos grupos sociais, políticos e econômicos responsáveis por 

executá-la (LOUREIRO; MACÁRIO; GUERRA, 2015). Em ambos os casos há lacunas 
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em questionar os arranjos institucionais do programa e como estes explicam os casos 

bem-sucedidos de implementação e aqueles que apresentaram desvirtuamentos.  

Considerando tal lacuna identificada na discussão da problemática no país, esta 

pesquisa tem como finalidade contribuir com a utilização de uma metodologia de 

análise dos casos de aplicação do PMCMV (faixa 1), a fim de investigar de que modo 

os arranjos institucionais atuam, interferindo ou não nos casos bem-sucedidos de 

implantação.  

O presente estudo busca destacar-se ao propor uma linha de análise das 

interações entre agentes encarregados em prover habitação de interesse social por meio 

do PMCMV. Busca-se assim conhecer os incentivos e restrições que os agentes 

públicos, privados e sociedade civil enfrentam na implantação do programa. Desta 

forma, intenta-se compreender os aspectos que motivam a ocorrência de irregularidades 

com o PMCMV e quais seriam as formas de controlá-los.  Em última instancia, se 

deseja contribuir para viabilizar a implementação do PMCMV e evitar a ocorrência de 

irregularidades que estão além da presente pesquisa que afetam os resultados do 

programa.  

O estudo de caso selecionado é o município Ponta de Pedras (PP), localizado na 

região estuarina do rio Amazônia, PA. Nos anos de 2009 e 2012, duas propostas do 

programa foram aprovadas para o atendimento da faixa 1 no munícipio, sendo estas as 

modalidades PNHU e PNHR.  A maior diferença entre as duas propostas, além do 

público alvo, populações em áreas urbanas e rurais, é a EO propositora do programa no 

nível local; sendo o poder público local (prefeitura) no caso do PNHU e uma entidade 

sem fins lucrativos para o PNHR (BRASIL, 2009; CAIXA, 2017).  

Segundo Rangel (2011), a implantação do PMCMV em PP revelaram algumas 

problemáticas como seleção de um terreno fora da poligonal urbana e dos padrões 

estabelecidos na legislação vigente (Lei n. 11.977) (BRASIL, 2009a); reduzida 

divulgação sobre existência do programa aos moradores não havendo assim tempo hábil 

para se candidatar, uso do cadastro de beneficiários como ferramenta de barganha 

política; Unidades Habitacionais entregues sem finalização; roubo de materiais de 

construção das obras; irregularidades na função da prefeitura (EO) e irregularidades da 

construtora no quesito respeito ao cumprimento das diretrizes do programa.  
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Conforme o objetivo geral desta pesquisa, optou-se por estudar estas duas 

modalidades do programa pelas suas diferenças nos processos de implantação (agentes 

envolvidos, elaboração e execução da proposta projeto, seleção dos beneficiários, escala 

de operacionalização, etc.), nível de envolvimento dos beneficiários e potenciais 

resultados na produção das UHs.  

Ambos os empreendimentos analisados nesta pesquisa são propostos em um 

mesmo contexto biofísico, histórico-político, cultural e econômico de Ponta de Pedras, 

controlando assim estas variáveis que, quando diferentes, poderiam afetar os resultados 

deste estudo comparativo. Sendo assim, os objetivos específicos desta pesquisa buscam 

responder: (a) As diferentes modalidades do PMCMV (PNHU e PNHR) produzem 

resultados diferentes em termos do bem-estar dos beneficiários? (b) Se produzem 

resultados diferentes, quais as causas dessas diferenças? (c) Como estas diferenças se 

contextualizam em Ponta de Pedras e como impactam o bem-estar dos beneficiários 

(pós-ocupação)? E, por fim, (d) como estes resultados podem retroalimentar o desenho 

da política nacional de habitação e o envolvimento da gestão pública local e da 

sociedade civil para o aperfeiçoamento do programa? 

Para analisar a questão central desta pesquisa, utilizou-se o referencial teórico de 

Ostrom, Schroeder & Wynne (1993), no qual os autores consideram que as causas 

subjacentes do sucesso ou não de um projeto que visa prover bens e serviços públicos, 

está motivado por um conjunto de “incentivos adversos” que os participantes enfrentam 

desde o desenho, financiamento, construção, operação, manutenção do projeto. Estes 

autores afirmam que os incentivos são determinados por um conjunto de normas e 

regras que estruturam a interação entre os seres humanos. Assim, a análise desses 

conjuntos de normas e regras, aqui definidos como instituições, que delimitam as 

interações entre agentes, contribui para identificar a estrutura de incentivos que 

determinam, em última análise, a eficácia da provisão de infraestrutura e serviços 

públicos.  

Analisar a estrutura de incentivos do PMCMV (nas modalidades PNHU e 

PNHR) possibilita entender as irregularidades acontecidas na sua etapa de implantação 

e também a explicar a forma de atuar dos agentes encarregados de desenvolver a 

política habitacional. Portanto, se assume que nos dois estudos de caso existem arranjos 

institucionais que incentivam, por um lado, os agentes envolvidos no PNHU a atuar de 
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forma contrária ao desenvolvimento do projeto e por outro, os agentes do PNHR a 

cumprir (e fazer cumprir) os delineamentos estabelecidos na proposta do projeto 

habitacional. 

Ostrom (2005) propôs um arcabouço teórico-metodológico denominado 

Institutional Analysis and Development (IAD) cujo foco está em reconhecer e analisar 

os arranjos institucionais e como os mesmos impactam nas interações humanas em 

diferentes níveis de organização.  Os componentes do IAD são Variáveis Exógenas 

(VE), Arena de Ação (AA), Interações (I), Resultados (R) e Critérios de Avaliação 

(CA). A Arena de Ação é considerada o elemento focal do IAD, nele os participantes de 

uma mesma situação interagem (conforme a sua posição de poder, informação 

disponível e interesses) com o objetivo de atingir resultados que os favoreçam 

(ANDERIES; JANSSEN, 2013). O IAD é um arcabouço que permite a identificação 

das variáveis que estruturam e influenciam diretamente na tomada de decisões dos 

agentes e estabelece os critérios de avaliação de resultados esperados a partir de uma 

dada interação de agentes.  

A dissertação se estrutura em quatro capítulos, o Capitulo 1 apresenta uma 

revisão do PMCMV que inclui os seus objetivos e resultados de pesquisas recentes a 

respeito do atendimento a população classificada na faixa 1. 

O segundo Capitulo traz o marco teórico-metodológico. Parte-se da literatura 

acadêmica do institucionalismo para um aprofundamento do significado das 

instituições, arranjos institucionais e tipo de instituições. Segue uma explicação sobre os 

arranjos institucionais que geram comportamentos oportunistas e as formas como estes 

podem se apresentar. Incorpora-se também a literatura em matéria de participação e 

tipos de participação para assim entender as suas implicações no desenvolvimento do 

PMCMV.  Faz-se uma revisão dos programas habitacionais no Brasil até o PMCMV, 

incluindo uma descrição de seus resultados, até 2016para o atendimento da faixa 1. 

Descreve-se as características da pesquisa e se estrutura o arcabouço IAD com as 

variáveis necessárias para avaliar as duas modalidades do PMCMV.  

Ainda neste capitulo, nas Variáveis Exógenas se descreve a localização 

geográfica do município Ponta de Pedras e dos empreendimentos habitacionais, as 

características socioeconômicas dos beneficiários e as leis gerais do PMCMV. Na Arena 

de Ação, se descreve as etapas de desenvolvimento do PMCMV analisadas e as 
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variáveis experimentais em matéria de participação que explicam o que motivou a 

diferença nos resultados do PNHU e PNHR. Por último, nos critérios de avaliação, 

seleciona-se variáveis para medir a qualidade das casas e dos serviços de infraestrutura, 

o capital social dos beneficiários pós-ocupação e a qualidade de vida dos beneficiários.  

O Capitulo 3 traz os resultados e a discussão, ressaltando os resultados das 

Variáveis Exógenas selecionadas, o mapeamento dos agentes envolvidos no programa e 

suas formas de participação e, por último, os resultados dos Critérios de Avaliação. Os 

resultados desta etapa esclareceram os incentivos e restrições que forneceram os 

modelos habitacionais que produziram as irregularidades no programa.  

Por fim, o Capitulo 4 apresenta as conclusões e as implicações do estudo para o 

desenho da política nacional de habitação, para a área do Planejamento Urbano e 

Regional, para a sociedade em geral e para Ponta de Pedras em particular.  

Estudos de Amore, Shimbo e Rufino (2015) ressaltam a necessidade de 

aprofundar a análise dos desenhos institucionais que conformam a política habitacional 

de modo que seja possível diagnosticar a uniformidade nos procedimentos do PMCMV 

na sua implantação. Portanto, esta dissertação pretende contribuir na análise da estrutura 

de incentivos e restrições necessários para evitar distorções na aplicação do PMCMV, 

em dois casos de estudo.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

2.1 O déficit habitacional no Brasil e o PMCMV para a “faixa 1” na atualidade 

 

O atendimento do déficit habitacional por meio de políticas públicas é um 

assunto recorrente nos países da América Latina (GILBERT, 2001). Existe uma 

dialética entre déficit habitacional e desenvolvimento das cidades, entendida segundo 

Singer (2005) como a relação crítica entre o crescimento populacional e a expansão 

econômica. Para explicar esta relação, se deve responder o motivo do crescimento da 

população. Isto acontece por dois motivos, em função do crescimento vegetativo da 

população e pela sua migração das áreas rurais para as áreas urbanas.  

Na América Latina, o principal motivo do crescimento demográfico nas cidades 

se deu pelos movimentos migratórios rurais-urbanos. Os movimentos migratórios têm 

por motivação vários fatores, desde a precária condição de vida das populações em 

áreas rurais até a desestruturação do aparato produtivo pré-industrial de produção 

agrária. Pradilla (1983) afirma que um acaba sendo consequência do outro, o tipo de 

produção que caracterizou à economia industrial e que eliminou a antiga forma de 

produção agrária determinou a condição de vulnerabilidade social do trabalhador rural. 

Desta relação, a demanda por habitação nos polos urbanos de concentração demográfica 

aumenta. 

O déficit habitacional se define como:  

 

[...] a necessidade de construção de novas moradias para a solução de 

problemas sociais e específicos de habitação detectados em certo 

momento (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2012, p. 10). 

 

Esta definição relaciona o déficit habitacional diretamente com as carências do 

estoque de moradias. Porém, o déficit habitacional pode ser entendido como o déficit 

por reposição de estoque e déficit por incremento de estoque (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2012). Metodologicamente, esta diferenciação permite identificar a 

existência do déficit habitacional além de classifica-lo. Por meio desta definição, as 

políticas públicas como o PMCMV se fundamenta em enfrentar o crescimento do 

déficit habitacional como uma quota de habitações a serem supridas. 
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No caso do Brasil, no início do século XX, se assiste a instauração de políticas 

de transformação econômica direcionadas ao desenvolvimento industrial do país 

(NASCIMENTO; BRAGA, 2009). A subsequente modificação na estrutura das cidades 

brasileiras ao produzir um modelo de desenvolvimento baseado na substituição de 

importações, estimulou o crescimento das cidades (DUMONT, 2014).  

Este fator, dentre outras consequências, ocasionou mudanças na distribuição 

geográfica da população no território brasileiro, promovendo movimentos migratórios 

das populações das áreas rurais para os espaços urbanos já desenvolvidos do centro sul 

do Brasil (VALE; LIMA; BONFIM, 2007). Este deslocamento rural-urbano se deu pela 

existência de uma estrutura agrária deficiente que fornecia um regime de propriedade 

com fortes desigualdades (como por exemplo, a concentração fundiária). Além disto, o 

início do processo de industrialização marca também importantes mudanças, como o 

incremento nos novos meios de comunicação (como o radio), a criação de infraestrutura 

de transporte (p. ex. estradas, aeroportos) e outros serviços (como eletricidade e o 

sistema de distribuição de água), o que facilitaram a aproximação das populações de 

áreas rurais aos locais de maior crescimento, oferta de emprego e de concentração de 

bens e serviços (SANTOS; SILVEIRA, 2001), dotados dessas estruturas. 

O crescimento econômico nas áreas urbanas promoveu a concentração do capital 

e do poder político, além de instalações e atividades industriais, fomentando redes de 

infraestrutura, tecnologia, serviços e comodidades, enquanto reproduziu desigualdades 

regionais e no interior das urbes (DUMONT, 2014). Maricato (2003) afirma que a 

intensidade do processo migratório campo-cidade configurou uma regressão 

demográfica, segundo o qual, no final do século XIX, 10% da população era urbana, 

enquanto no final do século XX, aproximadamente, 20% da população era rural. Em 

consequência, os assentamentos urbanos são desenvolvidos caracterizados pela 

segregação espacial dos segmentos socioeconomicamente vulneráveis da população 

(MARICATO, 2003; NASCIMENTO; BRAGA, 2009).   

A pouca abrangência do mercado residencial no Brasil para o segmento 

populacional de baixa renda implicou sua exclusão do sistema legal vigente para 

aquisição de moradia. Por isto, a ocupação e posse informal de terras e autoconstrução 

de moradias tornaram-se as soluções frente à intensidade dos processos de 

desenvolvimento urbano e a crescente demanda por moradia (NADALIN, 2010). Rolnik 
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et al. (2014) e Gilbert (2001) mencionam que esses locais onde se concentra a 

população desprovida de moradia “digna” se caracterizam por:  

 Infraestrutura inadequada ou inexistente e altas densidades populacionais; 

 Aumentos da violência e da percepção de insegurança dada a localização 

afastada das áreas residências informais e aumento dos negócios ilícitos; 

 Altos custos (tempo, dinheiro, etc.) para aceder a equipamentos, bens e 

serviços em áreas que se são servidas pelo setor público ou privado.   

 

Frente a esta situação, o Estado, definido como: “[...] o conjunto de instituições 

permanentes – como órgãos legislativos, tribunais, exército e outras [...] que 

possibilitam a ação do governo; [...]” (HÖFLING, 2001), deve promover a sua função 

principal de proteger a sociedade por meio de políticas públicas. Assim, as políticas 

públicas, referidas como o “Estado em ação” (JOBERT; MULLER, 1987), se tornam 

instrumentos para redistribuir benefícios sociais, proporcionar às populações 

socioeconomicamente vulneráveis os serviços que impactam diretamente no seu bem-

estar e diminuir desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento econômico 

(HÖFLING, 2001).  

Neste contexto de diminuição do déficit habitacional, e com o objetivo de 

mitigar a crise econômica brasileira e imobiliária mundial, no ano de 2008, o Governo 

Federal criou, em 2009 o programa habitacional denominado Programa Minha Casa 

Minha Vida (BRASIL, 2009a). Segundo Menezes (2012), Romagnoli (2012), Maricato 

(2009), Bonduki (2012) e Motta (2011), a nova política habitacional trouxe inovações 

no campo da habitação social especialmente nos mecanismos para incentivar e 

assegurar o atendimento do déficit concentrado nas populações pobres do país (camada 

populacional dentre a denominada faixa 1, cuja renda mínima mensal é de até 3 salários 

mínimos). 

Na sua primeira fase, o PMCMV I (2009-2012) teve por finalidade a criação de 

um milhão de moradias para a população de baixa renda. Para atingir esta meta, 

diferentes modalidades do PMCMV foram desenhadas para atender tanto as populações 

em áreas urbanas e nas áreas rurais.   

Resultados de pesquisas voltadas à análise do PMCMV para a faixa 1 tem 

ressaltado irregularidades no processo de desenvolvimento do programa; decorrente 
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destas irregularidades, apontam-se problemas como, seleção de terrenos afastados 

(desprovidos de serviços básicos) para a construção dos empreendimentos, cadastro de 

pessoas fora do perfil do programa que não se encontram em déficit habitacional, falha 

das construtoras em  cumprir os cronogramas de execução, uso de práticas construtivas 

que comprometem a qualidade das unidades habitacionais e problemas no 

monitoramento das obras por parte das EO do programa (RANGEL, 2011; VILLA; 

VASCONCELLOS, 2015; CARVALHO; STEPHAN, 2016; PEQUENO; ROSA, 

2016). 

O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União 

(CGU) publicou um relatório de avaliação dos empreendimentos do PMCMV, 

destinado ao atendimento da faixa 1 (baixo a modalidade Fundo de Arrendamento 

Residencial - FAR). No relatório, analisaram-se 203 empreendimentos habitacionais 

(equivalente a 54.657 UH), localizados em 116 municípios em 20 estados do Brasil 

(BRASIL, 2016). Confere-se que 48,9% (equivalente a 26.727 UHs) dos casos 

fiscalizados possuem irregularidades em relação às especificações dos projetos 

propostos. Na Figura 1 pode-se observar a distribuição percentual das irregularidades 

que apresentaram as UHs (BRASIL, 2016). 

As irregularidades destacadas no relatório são decorrentes de problemas durante 

a etapa de execução das obras de responsabilidade exclusiva das construtoras 

contratadas para desenvolver o projeto. Por outro lado, a análise da infraestrutura dos 

projetos ressaltou que 27,1% das UHs apresentam problemas, dentre os quais destaca o 

10,3% dos empreendimentos com problemas relacionados à pavimentação, enquanto, 

que 6,6% possuem problemas nos serviços em rede como esgoto, eletricidade, 

drenagem e água.   

Referente ao cadastro dos beneficiários, o relatório apontou problemas de vagas, 

destinadas incorretamente a pessoas que não se enquadram nas diretrizes do programa 

(BRASIL, 2016). Estes desvios da função pública local geralmente são motivados por 

interesses econômicos e políticos que os responsáveis pelo programa querem explorar, 

as vezes em prejuízo do correto desenvolvimento da política habitacional (RANGEL, 

2011; VILLA; VASCONCELLOS, 2015; CARVALHO; STEPHAN, 2016; 

PEQUENO; ROSA, 2016). 
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Figura 1 - Distribuição de incompatibilidades nas UHs em relação ao projeto de construção aprovado. 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2016). 

 

Segundo Brasil (2016), as problemáticas citadas poderiam ter sido resolvidas se 

existisse acompanhamento e monitoramento do programa por parte dos gestores 

públicos encarregados de identificar as possíveis problemáticas e assim encaminhar 

soluções. Apenas o monitoramento dos gestores públicos não é suficiente, uma vez que 

os mesmos podem ser os promotores das irregularidades com o desenvolvimento do 

programa. 

Outra razão para as irregularidades mencionadas são as disparidades no nível de 

envolvimento de agentes locais (AMORE; SHIMBO; RUFINO, 2015; BONDUKI, 

2011; CARDOSO, 2013). Amore, Shimbo e Rufino (2015) especificam que o programa 

por estar baseado numa normativa comum, as características específicas (interesses e 

necessidades sociais, econômicas e políticas) dos agentes responsáveis por efetivá-las 

(incluindo a forma em que se relacionam para desenvolvê-la) influem 

significativamente na variabilidade de resultados que se tem por caso de estudo e no 

cumprimento dos objetivos da política habitacional.  

No relatório apresentado, se agrupam os resultados da quantidade de 

empreendimentos destinados a atender a faixa 1 da população e se descrevem as 

problemáticas ocasionadas pela qualidade das construções das UHs. Embora este estudo 

30,8% 
29,0% 

17,6% 

12,3% 11,3% 
9,9% 

6,8% 6,7% 
4,8% 4,4% 

1,4% 1,1% 
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%



25 
 

 
 

permita esclarecer a ocorrência de irregularidades com o PMCMV, não se analisa o 

processo de implantação que gerou estes desvirtuamentos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

3.1 Problemas para a provisão de bens e serviços privados: o papel do Estado 

 

Agentes (privados) do mercado normalmente provem bens e serviços privados, 

mas, a alocação de recursos pode falhar, afetando a sua eficiência em cumprir as 

demandas das pessoas.  Diz-se que o mercado falha quando existem problemas de 

informação sobre as preferências e necessidades da população alvo e quando os 

consumidores e produtores dos bens e serviços não podem respaldar os custos de suas 

operações (GLAECONOMICS, 2006). Diante de um mercado ineficiente, existirão 

bens e serviços distribuídos desproporcionalmente entre as populações ricas e pobres 

(GLAECONOMICS, 2006).  

Para resolver essa situação, as práticas redistributivas de bens e serviços 

privados podem ser assumidas pelo poder público. Assim, existem ações especificas do 

Estado voltadas a redistribuir benefícios sociais, denominadas políticas públicas 

“sociais”. Essas políticas visam diminuir as desigualdades socioeconômicas de uma 

população (HÖFLING, 2001). Junto à justificativa da falha do mercado, geralmente são 

os bens e serviços que possuem um valor de uso familiar e social, além de ter um valor 

de troca que justifica a sua produção, os que podem ser objeto de provisão pública, 

como é o caso da habitação (PRADILLA, 1983).  

Neste sentido, parte-se a complexidade da intervenção do Estado na provisão 

pública de bens e serviços privados, na qual este deve cumprir com a promessa de 

redistribuição dos bens e serviços em questão e ainda garantir uma melhoria dos custos 

e benefícios percebidos pelos agentes do mercado (GLAECONOMICS, 2006). 

Igualmente, a provisão de bens e serviços privados pelo poder público enfrenta 

problemas na gestão da ação pública dado que os agentes públicos agem de acordo com 

uma estrutura de incentivos deferentes a aqueles no setor privado, movimentados pela 

busca de aumentar os benefícios e diminuir os custos de suas operações 

(GLAECONOMICS, 2006). 

Para abordar esta questão da provisão pública e os problemas que dela derivam, 

se fundamentou a pesquisa na literatura do institucionalismo. Assim, se abordou a 
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estrutura de incentivos que enfrentaram os agentes responsáveis por implantar o PNHU 

e PNHR em Ponta de Pedras.  

 

3.2 Instituições, Arranjos Institucionais e Suposições sobre o Indivíduo 

 

Douglas North no texto intitulado “Institutions, institutional change, and 

economic performance” (1990) define as instituições como: “The rules of the game in a 

society”. Respeitando o conteúdo desta definição, pode-se entender instituições como: 

“as regras do jogo numa sociedade”. Em outras palavras são “regras” que moldam a 

interação humana (NORTH, 1990). Deve-se esclarecer que este tipo de regra é 

formulada por seres humanos para controlar/guiar/moldar a interação humana (NORTH, 

1994), por isto, se diz que as instituições são uma construção humana. 

São diversas as instituições que regem a vida humana e de forma geral, se 

apresentam em duas tipologias: as instituições (regras) formais e informais (NORTH, 

1990). A primeira se refere a normas, regulamentos, leis, constituições (NORTH, 1994) 

e incluem, por exemplo, os direitos e deveres fundamentais dos brasileiros (e 

estrangeiros) dentre o estado democrático da República Federativa do Brasil (Art. 1º, 

BRASIL, 1988). O segundo tipo de regras são as normas de comportamento, modelos 

mentais, códigos de conduta pessoais, costumes, por exemplo, que caracterizam as 

pessoas ou grupo de pessoas (NORTH, 1990; 1994). Essas regras (formais e informais) 

estão constantemente regendo as interações entre os seres humanos, sejam estes cientes 

delas ou não. No conjunto, as regras vão determinar a forma com que as pessoas se 

relacionam e os possíveis resultados dessas interações (ANDERIES; JANSSEN, 2013).  

Este conjunto de regras se denomina “arranjos institucionais” e o foco da análise 

institucional é examinar como estes arranjos impactam na organização e nos resultados 

das interações humana sobre as diversas dimensões socioambientais (NORTH, 1990; 

ANDERIES; JANSSEN, 2013). São variadas as formas em que os arranjos 

institucionais influenciam as ações humanas, podendo guiar as pessoas para a produção 

de resultados negativos ou, entre um leque de resultados positivos, uns mais eficientes 

do que outros (NORTH, 1994). Dependendo do arranjo, e de outras variáveis 

exploradas à frente, indivíduos em uma situação podem agir de forma a beneficiar ou 

prejudicar os resultados de uma negociação. Assim, para estudar os arranjos 
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institucionais e a sua eficiência para atingir um determinado resultado, deve-se entender 

como as pessoas interagem dentro dos limites do que é permitido por estes arranjos. 

Para analisar a questão central dos arranjos institucionais se utilizou o arcabouço 

teórico-metodológico denominado Institutional Analyses and Development (IAD). 

 

3.3 Arcabouço Institutional Analysis and Development para a análise dos arranjos 

institucionais 

 

O arcabouço analítico IAD permite examinar e avaliar arranjos institucionais 

admitindo o uso de diversas teorias e métodos para coleta, análise e comparação de 

informação, moldando sua aplicabilidade a uma diversidade de cenários (ANDERIES; 

JANSSEN, 2013). O IAD foi construído para analisar os problemas entorno de um 

recurso denominado Common Pool Resources ou “recursos de uso comum”. Esses 

recursos se caracterizam por serem finitos e não excludentes e daí a complexidade de 

coordenar as formas de utilizá-los (sem que se esgotem) entre os possíveis usuários. 

Essa pesquisa se propõe a usar o IAD para analisar os diferentes arranjos institucionais 

das modalidades do PMCMV e como estas diferenças afetam a performance do 

programa do ponto de vista dos beneficiários. Os elementos do IAD são as Variáveis 

Exógenas (VE) e Arena de Ação (AA), onde acontecem as interações entre os 

participantes de uma situação, estas são avaliadas por meio dos Critérios de 

Avaliação (CA). Essa estrutura permite identificar e organizar as variáveis que 

influenciam a problemática social de interesse e compreender a relação entre elas. Na 

Figura 2 são observados os elementos que compõem o IAD. 

As VE são arranjos institucionais externos que influenciam a AA, as quais se 

encontram definidos por três elementos: as Condições Biofísicas, os Atributos das 

Comunidades e as Regras em Uso. Existe uma ambiguidade no momento de definir as 

VE dado que estas também abrangem variáveis endógenas que afetam uma determinada 

situação. Por isto, as VE além de incluir elementos externos que afetam um estudo de 

caso (p. ex. mudanças macroeconômicas, política nacional e estadual, entre outras) 

também consideram elementos endógenas do local e das comunidades analisadas (p. ex. 

formas de liderança dentre das comunidades). 
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Figura 2 - Arcabouço Institutional Analysis and Development. 
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Fonte: Anderies e Janssen (2013). 

 

As condições biofísicas definem o contexto no qual se desenvolvem as 

interações humanas (ANDERIES; JANSSEN, 2013). Nessas condições se especificam 

quais ações são fisicamente realizáveis e quais resultados são possíveis segundo as 

imposições “do mundo” (como o fato de não se poder colher o mesmo fruto que já foi 

colhido por outra pessoa).  

As condições biofísicas consideradas para a provisão pública de habitação por 

meio do PMCMV é a localização dos empreendimentos habitacionais no município a 

partir do centro da cidade. Isto afetou tanto a coordenação dos subprogramas como o 

acesso à informação sobre a implementação dos mesmos. Os problemas relacionados à 

coordenação se referem à organização das atividades necessárias para implantar e 
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produzir os empreendimentos habitacionais em Ponta de Pedras. Já os problemas de 

acesso à informação se referem à capacidade de reunir e difundir informação entre os 

agentes envolvidos no programa.  

Igualmente, condições específicas da economia na região norte do pais afetam a 

aquisição dos materiais para a construção dos empreendimentos habitacionais, por 

exemplo, de cimento. 

Um fato importante a ser considerado na implementação de um programa 

habitacional deste porte são algumas características intrínsecas a comunidades, como 

seus atributos. Os atributos das comunidades são, por exemplo, os valores 

compartilhados pelos moradores das comunidades, sua forma de viver, classes sociais, 

casta, tamanho da comunidade, o censo comum e modelo mental, heterogeneidade das 

posições na esfera social, distribuição dos recursos básicos entre os membros da 

comunidade. Os atributos das comunidades também incluem a “cultura” de uma 

determinada sociedade (ANDERIES; JANSSEN, 2013).  

No caso especifico, as comunidades envolvidas nos empreendimentos 

habitacionais estudados apresentam diferenças importantes quanto aos seus atributos. 

Para o empreendimento PNHU, as famílias beneficiárias vieram de diferentes lugares da 

cidade, formando uma nova comunidade no novo bairro. Já as famílias beneficiarias do 

PNHR são da mesma comunidade e a nova habitação foi construída no mesmo lugar. A 

comunidade consolidada (PNHR) apresenta um nível de capital social maior do que a 

comunidade incipiente, portanto, as interações poderão basear-se em confiança e 

reciprocidade, enquanto essas características são desafios maiores para as interações do 

PNHU. 

Outro dado importante a ser considerado é referente à característica demográfica 

e econômica do beneficiário, devendo ser analisada para evitar possíveis incongruências 

com as diretrizes de seleção da demanda do PMCMV. As variáveis levantadas da 

dimensão demográfica e econômica são: a idade, o sexo dos respondentes, o número de 

pessoas na UH, o número de anos morando na comunidade (previa ocupação da UH do 

PMCMV), a renda mensal e  os motivos pelos quais se candidatou para receber uma 

casa do PMCMV.  

Por último, as Regras em Uso são os códigos que regem sobre a diversidade de 

ações e interações, em um sistema democrático auto-organizado. Na análise dos 
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arranjos institucionais, se faz uma distinção entre as regras em papel (de jure) e as 

regras em uso (de facto), que são as regras entendidas pelas comunidades, mas que não 

tem uma representação jurídica (ANDERIES; JANSSEN, 2013). 

O conceito de regra é fundamental na análise institucional, pois as regras são o 

cerne da análise. Existem vários conceitos de regras
7
, porém de uma maneira geral, as 

regras são os códigos que regem a diversidade de ações e interações entre as pessoas.  

No IAD, as Regras em Uso, como variável independente, são as regras que 

influenciam a arena de ação, ordenam as relações entre os participantes, definem as 

formas de participação, especificando, o que os participantes devem, podem e não 

podem fazer. As Regras em Uso são as regras de jure (leis e regulamentações) e de 

facto (valores compartilhados) que estruturam a ação dos participantes. 

Neste estudo sobre a provisão do PMCMV, as Regras em Uso são compostas 

pela lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009 e as suas subsequentes alterações feitas ao 

longo dos anos. Esta tem por finalidade: “[...] criar mecanismos de incentivo à 

produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis 

urbanos e produção ou reforma de habitações rurais [...]” (BRASIL, 2009). Nesta lei, se 

definem diretrizes gerais do programa como a origem e quantidade orçamentária do 

programa, as condições para aprovar aos Estado e municípios a subvenção econômica, 

as condições para a seleção da demanda, os subprogramas PNHU e PNHR e as 

atribuições gerais dos agentes público e sociais, entre outros. 

As leis e regulamentos são a forma “legal” de participação de todos os agentes 

envolvidos no programa, desde o momento em que se pleiteiam recursos para 

desenvolver a proposta de um projeto habitacional até a finalização das obras e a 

entrega das UHs. Com o cumprimento desta lei e regulamentos, se assume que os 

objetivos do programa devem ser atingidos, embora se tenha demonstrado que existem 

desvirtuamentos da política pública em Ponta de Pedras (RANGEL, 2011).  

Por isto, analisar os arranjos institucionais (regras) definidos por cada 

subprograma, permite compreender os incentivos e desafios enfrentados pelos agentes 

envolvidos na implementação dos programas (que motivam comportamentos 

                                                           
7
 As regras podem ser regulações, instruções, princípios e preceitos que definem as formas de 

atuar das pessoas, identificando, o que está permitida para fazer frente uma situação, o que se 

deve fazer e aquilo que é proibido (BLACK, 1962; OSTROM, 2005). 
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oportunistas) e as diferenças entre os modelos PNHU e PNHR, que propiciaram menor 

e maior participação dos beneficiários, respetivamente. 

Para a análise dos arranjos institucionais presentes na provisão do PNHU e 

PNHR em Ponta de Pedras, por meio do IAD, foram incluídas as legislações e 

regulamentos específicos de cada subprograma. No estudo do PNHU, foram 

consideradas as leis e regulamentos até 2011 e para o PNHR até o ano 2012. Assim, 

foram incluídas na análise das regras em uso todas as formas de participação dos 

agentes envolvidos permitidas na legislação da época.  Como marcos legislativos para 

esta temática, utiliza-se na pesquisa a Portaria Interministerial no. 484 (de 28 de 

setembro 2009), na qual se define as condições necessárias para implementar (e 

executar) o PMCMV em municípios com populações menores a 50.000 habitantes para 

o caso do PNHU (BRASIL, 2009) e a Portaria Interministerial no. 406 (2011) como o 

manual operacional para definir as disposições do PNHR (BRASIL, 2012; CAIXA, 

2012).  

As principais diferenças dos dois subprogramas estão no item 1.4. Anexo I da 

portaria interministerial 406 (BRASIL, 2012) que define a obrigatoriedade no PNHR de 

criar duas comissões, conformadas por representantes dos beneficiários e da EO, para 

gerir a etapa de execução do projeto habitacional. A ausência deste item no marco 

regulatório do PNHU permite assumir que não foi obrigatória a criação de uma 

comissão similar para avançar no desenvolvimento do projeto. Esta característica por se 

só responsabiliza os beneficiários pelo monitoramento das obras realizadas e pela 

prestação de contas aos demais beneficiários, ou seja, pelo avanço da etapa de execução 

das obras. 

Outras diferenças discutidas entre o PNHU e o PNHR são as características dos 

propositores dos programas. Para o PNHR, o item 1 do anexo I da portaria 

interministerial 406 (BRASIL, 2011) estabelece como propositor do programa uma 

entidade pública ou privada sem fins lucrativos representativa do grupo dos 

beneficiários. Assim, o anexo I da portaria interministerial 484 (BRASIL, 2009b) 

estabelece que para o caso do PNHU destinado para o atendimento de municípios com 

populações entre 50 mil e 20 habitantes, são os Estados ou municípios os propositores 

do programa habitacional. 
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As principais características apresentadas do PNHU e do PNHR fazem com que 

no programa rural a participação cidadã seja necessária para implantar o projeto 

habitacional. Estes em conjunto com a EO, composto por grupos sem fins lucrativos 

representativos das comunidades, possibilita maior intervenção e controle do programa 

por parte das comunidades alvo da iniciativa habitacional. Já na segunda análise, o 

PNHU ao ser proposto pelo Estado ou município, está limitado ao modelo de gestão 

política vigente ao momento da implementação da política habitacional. Estas 

observações sobre as diferenças do programa permitiram estruturar uma hipótese para a 

pesquisa que será discutida a seguir na descrição da arena de ação. 

O elemento focal de análise do arcabouço IAD é a Arena de Ação por meio da 

qual se pode explorar, analisar e prognosticar as interações entre participantes numa 

determinada situação. A arena de ação refere-se ao “espaço” ao qual os participantes 

(com diversas preferências) interatuam, trocam bens e serviços, têm um argumento ou 

resolvem problemas, por exemplo (ANDERIES; JANSSEN, 2013).  

Para aplicar o IAD no estudo da provisão do PMCMV, se deve definir a situação 

de ação. A estrutura da Arena de Ação é formada pelos participantes e suas possíveis 

ações para um determinado fim (outcome). A Arena de Ação inclui as variáveis 

dependentes, sobre as quais, as condições biofísicas, os atributos das comunidades e as 

regras em uso (variáveis independentes) atuam contextualizando e estruturando as 

“regras do jogo”, por meio das quais as pessoas realizam as ações e obtêm os resultados 

esperados (ANDERIES; JANSSEN, 2013).  

Os participantes considerados no estudo são os agentes responsáveis em 

desenvolver o PNHU e PNHR em Ponta de Pedras, apresentados a seguir: 

 

 No caso do PNHU: beneficiários, Estados ou Municípios, Ministério das 

Cidades, ente financeiro, assistência técnica e empresa local (construtora); 

 No caso do PNHR: beneficiários, EO, ente financeiro, assistência técnica e 

empresa local (construtora). 

 

Nesta pesquisa, a situação de ação é estruturada pelas regras do PMCMV, as 

quais os participantes envolvidos devem seguir. A situação da ação é a provisão pública 

e a produção privada de habitação para pessoas em condição de déficit habitacional. 
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Portanto, as regras do programa estruturam a situação de ação de forma a atingir este 

objetivo. Para fornecer bens e serviços, como habitação, a situação de ação deve-se 

estruturar em duas etapas, a provisão e a produção. A provisão se refere a 

disponibilizar bens e serviços, isto inclui especificar, tipo e quantidade do recurso, os 

requerimentos para o seu acesso, seus efeitos e consequências, a organização e 

monitoramento de sua produção, por exemplo (OSTROM; SCHROEDER; WYNNE, 

1993; WEBFINANCE INC., 2018). A produção refere-se ao processo mais técnico de 

transformar insumos em produtos ou serviços (ACIR, 1987). 

Utilizando a linguagem do PMCMV, se considerou a etapa de provisão 

equivalente à implementação, a qual se define a quantidade de recursos disponíveis e a 

sua alocação por regiões geográficas, definição dos critérios técnicos, operacionais e 

documentais para as EO participarem da oferta pública, mecanismos para distribuição 

de informação, requisitos para a escolha dos beneficiários, o padrão dos 

empreendimentos habitacionais, critérios de avaliação das propostas projetos, critérios 

de elegibilidade das construtoras privadas e mecanismos de monitoramento da 

execução. Quanto à produção, na linguagem do PMCMV, é equivalente à etapa de 

execução das unidades habitacionais e diz respeito às atividades de construção, 

monitoramento e liberação das verbas à construtora privada contratada. 

Estruturou-se uma arena de ação destinada a análise da cada modalidade PNHU 

e PNHR. Tanto a arena de ação do PNHU como do PNHR são dividias em dois 

momentos ou etapas correspondentes, a implementação e execução dos subprogramas. 

Nesta pesquisa se deseja estudar apenas aqueles processos de implementação e 

execução aos quais os participantes locais têm controle. Isto é porque na escala local, os 

participantes do programa tiveram ingerência na implementação e na execução. Na 

implementação se analisou o processo de elaboração da proposta projeto que inclui a 

seleção do terreno e seleção dos beneficiários. Seguidamente, foram selecionados para 

análise os seguintes processos da execução: monitoramento das obras, modelo de 

pagamento das verbas pelos trabalhos realizados (a construtora e seus empregados) e 

esquema construtivo empregado. Dado que as duas modalidades do PMCMV já tinham 

sido finalizadas no momento da realização do trabalho de campo, o acompanhamento da 

etapa de implementação e de execução foram baseadas em depoimentos dos agentes 

envolvidos nestas etapas. 
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As Regras em Uso (regulamentos) para cada subprograma definem 

diferentemente o nível de participação dos participantes, principalmente dos 

propositores e dos beneficiários. A partir da análise dos diferentes arranjos 

institucionais, a seguinte hipótese foi formulada: As diferentes regras de participação 

acerca de quem pode ser a entidade propositora e o nível de controle na execução dos 

empreendimentos pelos beneficiários influenciam diretamente nos resultados do 

programa. Nesse sentido, para avaliar o impacto do nível de participação dos 

beneficiários sobre os resultados do PNHU e do PNHR, foi aplicado um questionário 

que permitisse levantar dados sobre a participação efetiva dos agentes durante os 

processos de implementação e execução dos empreendimentos. Novamente, essas 

questões foram levantadas de acordo com os depoimentos dos membros beneficiários 

do PNHU e do PNHR.  Exemplos das questões colocadas são: 

 

 Conhecimento dos beneficiários sobre quem implementou o programa; 

 Proporção de participação dos beneficiários nas reuniões técnicas-

informativas; 

 Participação dos beneficiários na construção da sua casa no programa; 

 Monitoramento dos beneficiários na construção de suas casas; 

 Existência de irregularidades na construção das casas dos beneficiários e; 

 Atendimento a reclamações dos beneficiários devido a problemas na 

construção de suas casas. 

 

Depois de unir e sistematizar as partes funcionais das VE e da AA, o arcabouço 

analítico permitiu modelar as interações ocorridas, avaliá-las e interpretar seus 

resultados com base em Critérios de Avaliação. O critério de avaliação dos resultados 

de ambos os subprogramas foram a satisfação percebida pelos beneficiários em relação 

as UHs do PNHU e PNHR.  

Propôs-se então quatro variáveis/ indicadores para avaliar os resultados do 

PNHU e PNHR: qualidade da casa na entrega, serviços de infraestrutura, capital social e 

satisfação em geral com a UH no momento atual. Os instrumentos de avaliação 

utilizados foram o compêndio de indicadores de bem-estar da OECD (OECD, 2011) e a 
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“Pesquisa de satisfação dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida” 

(INSTITUTO..., 2015).  

Define-se o bem-estar como nas condições materiais de vida das pessoas. Assim, 

esta foi medida em relação a sua percepção das características físicas das UHs que 

receberam por meio do programa e na qualidade percebida do acesso a alguns serviços.   

Este instrumento se complementou usando as variáveis propostas na pesquisa de 

satisfação do IPEA, as quais se centram em avaliar a satisfação dos beneficiários do 

PMCMV em relação às UHs propostas por meio deste.   

Foi então proposto quatro variáveis para medição dos resultados do PNHU e 

PNHR, estas são: 

 

 Qualidade da casa: aparência das UHs, investimentos feitos (pela própria 

família) para terminar a UH, modificações feitas na UHs e satisfação com a 

casa quando foi entregue;  

 Serviços de infraestrutura: relacionados à qualidade dos serviços de acesso e 

fornecimento d’água o acesso a equipamentos educacionais e médicos; 

 Capital social: amizade com a vizinhança, frequência de encontro 

(socialização) com os vizinhos e ajuda recebida dos vizinhos e; 

 Satisfação em geral com a UH no momento atual. 

 

Com as variáveis “qualidade da casa” se analisou a performance dos agentes 

encarregados de implementar e executar o PNHU e o PNHR, conforme objetivos do 

programa e do projeto habitacional. Com as seguintes variáveis se mensurou a 

percepção dos beneficiários com a sua forma de viver hoje (respeito ao acesso a 

serviços e capital social), como consequência dos resultados dos projetos habitacionais. 

Com a revisão anterior da literatura e a descrição da metodologia sobre como se 

utiliza o arcabouço IAD, se construiu o esquema resultante para o uso na análise do 

PNHU e PNHR (Figura 3 e 4). 
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Figura 3 -Arcabouço IAD para analisar o desenvolvimento do PNHU no município Ponta de Pedras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Figura 4 - Arcabouço IAD para analisar o desenvolvimento do PNHR no município Ponta de Pedras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).
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3.4 A importância da participação da sociedade civil beneficiária no 

desenvolvimento do PMCMV 

 

A teoria sobre participação de Arnstein (1969) explica que outorgar direito à 

participação da sociedade civil em processos econômicos e políticos permite redistribuir 

o poder de decisão que se encontra nas mãos de agentes privados ou servidores 

públicos. 

Existem oito tipologias de participação ordenadas conforme o grau de 

empoderamento e de decisão que a sociedade tem em um determinado processo, 

começando pelo primeiro escalão, estes são: manipulação, terapia, informe, consulta, 

parceria, poder de delegar e controle social. Estes níveis de participação se enquadram 

numa categoria maior: os primeiros dois níveis de manipulação e terapia entram como 

“não participativo”, já os níveis de informe, consulta e representatividade entram como 

“simbolismos” e por último os níveis de parceria, o poder de delegar e controle social 

entra como “poder cidadão” (ARNSTEIN, 1969). Na Figura 5 são apontados os tipos de 

participação. 

O primeiro e segundo nível, denominado de manipulação e de terapia, são 

formas de aparentar que os cidadãos se encontram envolvidos no processo de 

planejamento de uma ação, mas na realidade são formas de aplacar/ influenciar a 

“vontade popular” para implantar interesses alheios de uma determinada agenda política 

e para aliviar os problemas gerados por más decisões que afetaram a uma população 

determinada. 

Segundo Arnstein (1969) os níveis que são enquadrados como simbolismos são: 

informe, consulta e representatividade. Estes níveis são considerados a base para 

permitir a significativa participação da sociedade civil. O primeiro destes ocorre quando 

se informa à população alvo de uma iniciativa, seus direitos e responsabilidades. Aqui 

se permite a transmissão de informação em um só sentido, partindo dos agentes oficiais 

encarregados de promover uma ação até os beneficiários.  

Nesta mesma perspectiva o próximo nível referido como consulta, outorga à 

população os meios para comunicar as suas necessidades, preferências e ideias, embora 

esta deva ser acompanhada de formas de participação efetivas, caso contrário a “voz” da 

população pode não ser legitimada (ARNSTEIN, 1969).  
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Por último, por meio da representatividade, alguns membros seletos da 

população podem participar do processo de planejamento de uma ação. Esta forma de 

participação permite aos representantes de uma população intervir nos processos de 

tomada de decisões, mas somente permitem aconselhar sobre as suas preferências e 

necessidades para as pessoas que possuem o poder de decisão (ARNSTEIN, 1969). 

Nesse cenário, os representantes constituem uma minoria no processo de decisão. Por 

isto, para suas opiniões serem efetivamente consideradas, estas devem possuir 

fundamentação técnica para justificar a sua importância ou estarem apoiadas por 

movimentos sociais que pressionam para fazer cumprir as suas exigências.  

 

Figura 5 - Níveis de participação cidadã. 

 
Fonte: Adaptado de Arnstein (1969). 
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consideradas efetivas quando a população possui recursos monetários, técnicos e 

jurídicos que a respalde, ou seja, é como dizer que a população tem algo a oferecer que 

justifique a sua parceria.  

No seguinte nível, a sociedade civil possui o poder de se responsabilizar e de 

delegar ações (programas e projetos) por meio de seus representantes. Durante 

processos deliberativos a representação da população é majoritária.  

Por último, no nível de controle social a população se encarrega inteiramente dos 

processos de planejamento dos programas e da criação de políticas, sem a necessidade 

de agentes representativos. 

Dos níveis de participação acima descritos, fica esclarecido que à medida que se 

sobe níveis na escala de participação, a forma de associação da sociedade civil deve 

mudar. A associação cívica é de suma importância para que assuntos públicos possam 

ser tratados (URTEAGA, 2013). Para que estas associações funcionem corretamente 

devem existir formas de reciprocidade na sociedade e nas redes que permitam a eles se 

associarem, compondo o que se define como capital social. O capital social facilita 

coordenar as ações conjuntas da população para receber um benefício mutuo (BOEIRA; 

BORBA, 2006).  

A análise dos resultados da pesquisa se fundamentou na participação (ou não) 

dos beneficiários e respeito ao capital social presente nas suas comunidades de origem 

(pré-ocupação das UHs do PMCMV). Igualmente, se considerou a teoria de Arnstein 

para caracterizar as formas de associação dos beneficiários no desenvolvimento do 

PMCMV e determinar o impacto que fornece a forma de participação (nível de 

engajamento) dos beneficiários permitida no PNHR sob o PNHU. 

  

3.5 População e amostragem: métodos de coleta e análise de dados 

 

A população alvo deste estudo foram os moradores dos empreendimentos 

habitacionais resultantes do PNHU e PNHR no município Ponta de Pedras, PA. A 

unidade amostral na presente pesquisa foi o beneficiário do PMCMV. Assim, do total 

de beneficiários selecionados no momento de implementação do programa, foi 

escolhido uma porcentagem destes para fazer o levantamento dos dados no nível 

familiar (informação de todos os membros da família dos beneficiários, por exemplo, 
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como nível de educação, profissão e idade) e o nível da casa (como informações 

agregadas por exemplo, da etapa de implementação e execução das obras).  

O conjunto habitacional resultante do PNHU se denominou Vila Pedrolândia, 

sendo proposto neste um total 120 UHs destinadas 120 beneficiários (e suas famílias). 

Para a seleção de uma unidade amostral significativa dos beneficiários de Vila 

Pedrolândia, se levantou, especificamente, dados de 51 UHs equivalentes a 42,5% dos 

indivíduos beneficiados pelo programa.  

A seleção da amostra se fez por meio de uma seleção estandardizada aleatória. 

Para isto, foram numeradas todas as UHs e inseridas em uma base de dados no Excel, 

na qual utilizando o comando stratified random se gerou uma lista numerada 

aleatoriamente das UHs que foi usada para fazer as entrevistas. Tanto a numeração 

original como a aleatória foram alocadas sobre uma imagem do Google Earth (2017), da 

comunidade Vila Pedrolândia (Anexo F), utilizada como referência em campo. Ao 

utilizar este método para a seleção da amostra se evitou a aparição de “tendências” nos 

dados levantados pelo pesquisador. 

O empreendimento habitacional resultante do PNHR, denominado na presente 

dissertação como “Armazém”, consiste de 46 UHs, destinadas a 46 beneficiários e 

família. Neste caso, trabalhou-se com 100% das UHs. 

O método utilizado para a coleta de dados em campo foi o “formulário”, por 

meio do qual se realizaram as entrevistas diretas com os moradores dos 

empreendimentos habitacionais do PNHU e PNHR. A aplicação desses formulários foi 

submetida e respaldada pelo Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE) número 62203516.3.0000.5503, concedido ao projeto “Avaliando 

Desenvolvimento Sustentável na Amazônia: Desenvolvimento e aperfeiçoamento de um 

Sistema de Indicativos para Quatro Dimensões de Sustentabilidade”, desenvolvido pelas 

professoras Dra. Maria Angélica Toniolo e Dra. Sandra Maria Fonseca da Costa, 

pesquisadoras do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da UNIVAP (Anexo H). 

Desta feita, foram apresentados ao morador da UH um Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo G) e o Formulário a ser respondido (Anexo B). 

 Uma pesquisa exploratória in situ foi feita em janeiro 2017, na qual se construiu 

o núcleo do IAD, mediante entrevistas aos beneficiários do programa, ex-vereadores e 

servidores públicos. Em julho 2017 foi feita uma pesquisa quantitativa com os 



43 
 

 
 

beneficiários de ambos os empreendimentos habitacionais, coletando-se um total de 97 

questionários (46 para o PNHR e 51 para o PNHU). Igualmente foram entrevistados os 

informantes chave, incluindo líderes comunitários, pedreiros, ex-servidores públicos e 

vigias das obras. 

Foram entrevistados os membros do núcleo familiar maiores de 18 anos de 

idade. Dado o enfoque misto da pesquisa, foram utilizadas técnicas quantitativas e 

qualitativas para o levantamento de dados primários. A técnica quantitativa empregada 

foram questionários estruturados (perguntas fechadas). Estes se aplicaram para a 

obtenção dos Atributos das Comunidades, dos Critérios de Avaliação e das Variáveis 

Experimentais para testar a hipótese da pesquisa (avaliada na Arena de Ação).  

Já para o levantamento de dados qualitativos se utilizaram questionários 

semiestruturados (perguntas abertas). Estes se aplicaram principalmente para obter a 

descrição de como foram desenvolvidos ambos os empreendimentos habitacionais na 

realidade, incluídos os desvirtuamentos acontecidos durante o processo.  

O trabalho de campo foi complementado pelo registro fotográfico dos 

empreendimentos habitacionais de Vila Pedrolândia e Armazém, somando elementos 

para a análise dos resultados de ambos os modelos do programa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Utilizando o IAD, foi possível dar uma ordem lógica à análise das informações e 

das variáveis coletadas in situ relacionadas aos empreendimentos do PNHU e PNHR em 

Ponta de Pedras. Neste sentido são apresentas as Variáveis Exógenas, é descrita a Arena 

de Ação e serão apresentadas as variáveis usadas como Critérios de Avaliação dos 

resultados dos programas.  

Começou-se a explorar os resultados das Variáveis Exógenas com a localização 

geográfica do município Ponta de Pedras e dos empreendimentos habitacionais. Em 

seguida, se apresentaram os resultados dos Atributos das Comunidades. Estas variáveis 

permitiram fazer uma caracterização socioeconômica das comunidades a partir dos 

moradores das casas do programa. A caracterização se realizou para analisar o 

enquadramento dos moradores conforme as diretrizes do programa, e assim, a sua 

necessidade/ urgência de moradia. A partir desta caracterização, se indagou sobre a 

disposição dos beneficiários participarem das etapas de desenvolvimento do PNHU e 

PNHR. Por último, descreve-se as regras e restrições gerais do PMCMV (lei no. 11.977) 

para a realização do programa urbano e rural. 

Na Arena de Ação foram descritas as diretrizes especificas do PNHU e PNHR 

sob as ações que agentes envolvidos com o programa devem ou não realizar nas etapas 

de implementação e de execução. Isto permitiu esclarecer o impacto da participação dos 

vários agentes envolvidos. 

Uma vez compreendido como a participação dos agentes afetou o 

desenvolvimento dos programas, foram avaliados seus resultados com os Critérios de 

Avaliação e se discutiu a incidência da participação dos beneficiários como 

determinante para atingir os objetivos da política habitacional.  

 

4.1 O município Ponta de Pedras 

 

O município de Ponta de Pedras faz parte da sub-região do delta do rio 

Amazônia, PA (BRONDIZIO, 2008), localizado na Ilha de Marajó e caracterizado, 

principalmente, por dois macros ambientes: áreas inundáveis ou de várzea, ao oeste, e 
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áreas de campos ao leste. Ponta de Pedras está geograficamente situado na parte leste da 

Ilha de Marajó, onde predominam os campos naturais. 

Na atualidade, estima-se que a população total de Ponta de Pedras em 30.219 

habitantes (INSTITUTO..., 2017), sendo a população estimada das áreas urbanas e 

rurais respectivamente em 15.780 habitantes e 14.439 habitantes. 

O município se encontra a 60 km aproximadamente da capital Belém PA, sendo  

a única forma de se deslocar entre as duas cidades embarcações privadas ou públicas, 

sendo estas últimas subsidiadas pela prefeitura de Ponta de Pedras. O principal acesso 

ao município tanto de pessoas como de equipamentos e mercadorias é pelo porto 

público existente a frente da praça e da igreja principal, ao Sul de Ponta de Pedras 

(BRONDIZIO, 2008). Na Figura 6 se pode observar a localização geográfica do 

município Ponta de Pedras. 

Sobre as atividades econômicas do município, que acontecem nos períodos 

históricos pelos quais passou a região norte, estão: a exploração de borracha, o uso de 

produtos florestais, a extração do palmito, a produção de mandioca, a produção bovina e 

recentemente a produção intensiva do açaí.  

O açaí, que era durante muitas décadas apenas comercializado localmente, 

ganhou importância na economia global e impulsionou a intensificação de sua 

produção, a qual reflete nas dinâmicas locais das populações da região. Como 

consequência desta atividade econômica, entre os anos 1969 e 2010, a população urbana 

de Ponta de Pedras aumentou 520% (de 2.003 habitantes para 10.421 habitantes) e a 

área da cidade cresceu 1,3 km
2
 em relação à área inicial (COSTA et al., 2012).  

Como resultado deste crescimento populacional ocorreu um aumento no déficit 

habitacional do município, que, no ano 2000, registrava necessidade de 2.077 

domicílios, equivalente a 56% de um total de 3.710 domicílios pesquisados (PARANÁ, 

2010). 
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Figura 6 - Localização geográfica de Ponta de Pedras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Nos anos de 2009 e 2011, duas propostas do PMCMV foram aprovadas para 

Ponta de Pedras. A primeira denominada PNHU referente à Portaria Conjunta n
o
 472 

que define condições especificas para a oferta pública de recursos para os municípios 

com uma população limitada a 50 mil habitantes e não menos de 20 mil habitantes O 

segundo projeto do PMCMV proposto corresponde com o PNHR, referido à Portaria 

Interministerial no. 229, com a finalidade de possibilitar aos trabalhadores rurais, 

comunidades tradicionais e agricultores familiares o acesso à moradia. 

 

4.1.1 Localização geográfica do PNHU e PNHR 

 

O local de implantação do PNHU foi em um terreno localizado 

aproximadamente 8 km do centro do município de Ponta de Pedras,  fora das margens 

do considerado perímetro urbano (RANGEL, 2011). O principal e único acesso ao 

conjunto habitacional é pela rodovia Mangabeira, única via intermunicipal que conecta 
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o Sul com o noroeste do município. Na Figura 7 se observa a localização do PNHU 

(Vila Pedrolândia) em Ponta de Pedras. 

A localização geográfica do PNHR em Ponta de Pedras foi nucleada nas 

comunidades Armazém (36 UHs), Cajueiro (3 UHs), Vila Nova (4 UHs), Jagaraó (2 

UHs) e por último foi construída 1 UH em um terreno afastado de todas as outras 

comunidades e adjacente à rodovia Mangabeira. O maior conglomerado de UHs do 

programa, localizado na comunidade Armazém, se encontra a aproximadamente 15 km 

do centro do município na área rural. A comunidade Armazém possui duas vias de 

acesso, a rodovia Mangabeira e também o “rio Armazém”, o qual serve de rota 

secundária para embarcações. Na Figura 7 pode-se observa a localização do PNHR nas 

5 locações mencionadas. 

 

Figura 7.  Localização de Vila Pedrolândia e das Comunidades Armazém, Cajueiro e Vila Nova 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

  

A análise do impacto da variável “localização geográfica” na presente pesquisa 

se realizou na escala intramunicipal. As características geográficas, em ambos os casos 

de estudo é a mesma. Ou seja, as características bioclimáticas, as características do solo 

(terra firme) e as formas de acesso para ambos os empreendimentos são as mesmas. O 

impacto desta variável na escala intramunicipal afetou tanto a coordenação como o 

Centro de Ponta de 
Pedras 

Armazém 

Vila Nova 

Cajueiro 

Vila Pedrolândia 
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acesso à informação em relação à realização dos empreendimentos habitacionais. Os 

problemas relacionados à coordenação se referem à organização das atividades 

necessárias para produzir os empreendimentos habitacionais em Ponta de Pedras. 

Entrevistas realizadas com antigos membros das EO do PNHU e PNHR afirmaram que 

os processos que tiveram problemas de coordenação foram: 

 

 A Seleção da mão de obra empregada nos trabalhos de construção; 

 O transporte da maquinaria necessária para produção dos 

empreendimentos habitacionais e; 

 O transporte dos materiais de construção. 

 

Estes problemas de coordenação foram afetados principalmente pela distância e 

características de acesso ao município. 

Os problemas de acesso a informação, referem-se à capacidade de reunir e 

difundir informação entre os agentes envolvidos no programa. O principal processo 

afetado pelo acesso a informação foi: 

 

 O monitoramento da execução das obras. 

 

Foi registrado que este problema influenciaram nas atividades estratégicas 

(oportunistas) que ocorreram nos dois projetos habitacionais.  

O impacto que teve a localização geográfica nos empreendimentos PNHU e 

PNHR foram o mesmo. Embora, houvesse formas para a população beneficiaria do 

PNHR participar na localização das UHs, o mesmo não ocorreu com a localização dos 

terrenos no PNHU. Tal fato afetou os resultados finais do programa e está explicado no 

desenvolvimento da Arena de Ação deste trabalho.  

 

4.2 Atributos das comunidades e a arena de ação 

 

Para caracterizar a população da comunidade do Armazém e da Vila 

Pedrolândia, as seguintes variáveis demográficas foram pertinentes, idade e sexo da 

população total, número de pessoas por UH, sexo do chefe da família, nível de 
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escolaridade do chefe da família, renda por família, familiares com quem morava 

na sua antiga moradia emotivos para se candidatar no PMCMV. 

Como anteriormente mencionado, o empreendimento do PNHU, que originou a 

Vila Pedrolândia possui 120 UHs. Da amostragem em 51 UHs realizada a entrevista, 

residiam 178 pessoas, das quais 79 (46%) são homens e 92 mulheres (54%), a 

distribuição da idade das pessoas entre o sexo se pode observar na Figura 6. 

 

Figura 8 - Histograma da população de Vila Pedrolândia beneficiada pelo PMCMV. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Nota-se na Figura 8 maior distribuição na base do histograma, indicando que a 

maior população está na faixa correspondente a pessoas entre 0 e 9 anos de idade, que 

representam 30% da população (51 pessoas). O segundo grande pico se encontra entre 

os 20-29 anos, no qual se concentra 22% da população (37 pessoas).  

Na comunidade Armazém o projeto habitacional possui 50 UHs, totalizando 

nesta amostragem 115 pessoas. O número de homens representa 54% (61 pessoas) da 

população e as mulheres, 46% (53 pessoas).  Na Figura 9, se observa a distribuição da 

idade por sexo da população do Armazém. 

Pode-se observar um pico entre as idades de 30 até 39 anos, nesta faixa se 

concentra 27% da população de Armazém (31 pessoas) (Figura 9).  
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Figura 9 - Histograma da população da comunidade Armazém beneficiada pelo PMCMV. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Comparando a distribuição dos beneficiários, por idade, das duas comunidades, 

se observa que a população em Vila Pedrolândia é mais nova em relação à do Armazém, 

que possui no histograma uma base menor e uma concentração da população na metade 

da pirâmide (entre os 20 e os 39 anos de idade). Na Figura 10 se pode observar a 

distribuição dos moradores por idade nas duas comunidades comparadas. 

 

Figura 10 - Distribuição dos moradores por idade para Vila Pedrolândia e Armazém 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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A quantidade de mulheres em Vila Pedrolândia é maior do que em Armazém. 

Nas duas comunidades a maioria dos chefes de família são homens, representando 71% 

na Vila Pedrolândia e 85% no Armazém. Na Tabela 1 pode-se observar a porcentagem 

de homens e mulheres chefes de família. 

 

Tabela 1 - Sexo do chefe da família. 

Sexo do Chefe da Família Vila Pedrolândia (%) Armazém (%) 

Feminino 29 15 

Masculino 71 85 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

A média do número de pessoas por UH em Vila Pedrolândia é maior do que 

em Armazém, sendo 3,5 hab./UH em contraste com 2,5 hab./UH, respetivamente. Este 

resultado corresponde à tendência das populações novas terem famílias formadas por 

um maior número de pessoas. A Tabela 2 apresenta a distribuição do número de pessoas 

por UH em ambas comunidades. 

 

Tabela 2 - Número de pessoas por UH. 

Número de Pessoas na UH Vila Pedrolândia (%) Armazém (%) 

Até 2 20 54 

3-4 63 41 

Mais de 4 18 4 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Sobre a caracterização econômica das comunidades, a renda mensal da maioria 

das famílias nas duas comunidades é menor do que dois (2) salários mínimos
8
, 

correspondendo a 89% em Vila Pedrolândia e 78% para Armazém. As rendas destas 

comunidades provêm principalmente de atividades comerciais informais e por repasses 

de programas sociais como Bolsa Família e Seguro Defeso.  A Tabela 3detalha a renda 

familiar das duas comunidades. 

 

                                                           
8
 A renda mínima no momento do levantamento de dados em campo (do 1 até o 23 de julho 2017) era R$ 

937,00 segundo o decreto no. 8.948, de 29 de dezembro de 2016. 
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Tabela 3 - Renda familiar mensal de Pedrolândia e Armazém. 

Renda mensal familiar Vila Pedrolândia (%) Armazém (%) 

De 0-1 Salários Mínimos 65 48 

1-2 Salários Mínimos 24 30 

2-3 Salários Mínimos 6 4 

3-4 Salários Mínimos 2 0 

Mais de 4 Salários Mínimos 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Com a caracterização feita sobre o perfil dos moradores dos empreendimentos 

PNHU e PNHR, foi possível compará-los com as diretrizes para a indicação dos 

beneficiários estabelecida no art. 3
o
 da lei n

o
 11.977 do PMCMV. O foco disto foi 

conhecer o enquadramento dos moradores atuais dos empreendimentos habitacionais 

com aquilo exposto na legislação, demonstrando a necessidade real que as famílias 

selecionadas tinham por uma casa do programa, e com isto, a sua disposição de 

participar nos processos para implementar os empreendimentos habitacionais. 

O primeiro e principal critério para a seleção da demanda do programa é a 

confirmação da renda dos demandantes. Como já exposto, os dois modelos do programa 

foram destinados a atender a populações em Ponta de Pedras dentre da faixa 1. O PNHU 

estabelece um limite de 0 até 3 salários mínimos (renda bruta), enquanto, o PNHR 

permite a entrada de famílias com renda mensal bruta de até R$ 15.000,00 ao ano, sendo 

equivalente a 3 salários mínimos mensais. Na Tabela 3 se observou que 90% dos 

respondentes de Vila Pedrolândia possuem renda dentre dos limites do programa. No 

mesmo sentido, 84% dos beneficiários do PNHR também se enquadram na renda 

especificada nas diretrizes do PNHR. 

O segundo critério de atendimento do PMCMV são as famílias que residam em 

áreas de risco, insalubres o que, estejam desabrigadas em decorrência de desastres 

naturais. Neste ponto, nenhum dos entrevistados do PNHU tão pouco PNHR 

ressaltaram ter morado em uma área de risco previa ocupação das UHs do programa. 

Por isto, este requisito não se cumpriu para os beneficiários de ambos os modelos do 

programa. 

O terceiro critério para a seleção da demanda é o atendimento a mulheres 

responsáveis pela unidade familiar. Segundo se observou na Tabela 1, existe maioria de 
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homens chefes de família morando tanto em Vila Pedrolândia como no conjunto 

Armazém, atualmente. Contudo, em relação aos beneficiários selecionados, se registrou 

que para o PNHU, aproximadamente 24% dos beneficiários foram mulheres declaradas 

como chefe de família. Por meio dos dados levantados em campo se confirmou do total 

de mulheres beneficiadas entrevistadas, só 14% eram na realidade chefes da unidade 

familiar. Assim, é dizer que, aproximadamente, menos da metade das mulheres 

beneficiarias do PNHU não eram responsáveis pela unidade familiar.   

No caso do PNHR, se registrou que 54% dos beneficiários foram declarados 

como mulheres chefes de família, embora, as entrevistas realizadas demonstraram que 

na realidade só 15%  de mulheres são as responsáveis pela unidade familiar.  

Desta análise se concluiu que para ambos os modelos do PMCMV em Ponta de 

Pedras foram oferecidos cerca da metade das UHs a mulheres declaradas como chefes 

de família, porém, menos da metade destas mulheres são na realidade as responsáveis 

pelas suas respetivas famílias. Isto posto, se concluiu que este critério do PMCMV não 

foi implementado corretamente. 

Seguidamente, o quarto critério de atendimento esta dirigido às famílias de que 

façam parte pessoas com deficiência. Dos dados levantados se concluiu que só 4% dos 

beneficiários entrevistados em Vila Pedrolândia possuem em sua família uma pessoa 

com deficiência. Seguidamente, nos beneficiários do conjunto Armazém não foram 

registradas famílias de que façam partes pessoas com deficiência. Precisa-se de maior 

informação para discernir se este critério do programa foi implementado corretamente, 

porém, se concluiu que o atendimento a pessoas com deficiência foi uns dos critérios 

menos sucedidos no PNHU e PNHR em Ponta de Pedras. 

Segundo os dados apresentados, se esclarece que o perfil socioeconômico dos 

beneficiários entrevistados em Vila Pedrolândia e no conjunto Armazém é similar. 

Concluiu-se que os beneficiários do PNHU e do PNHR se enquadram nas diretrizes do 

programa, sendo que 96% destes (em ambos os empreendimentos) responderam que 

não tinham casa própria e que moravam em casa pertencente a membros de suas 

famílias. Dado estes resultados, tanto os beneficiários do PNHU como os do PNHR 

tinham uma mesma necessidade por moradia.  

Os atributos das comunidades em relação às diretrizes do programa são 

similares, com pequenas diferenças entre ambas as comunidades e que afetaram o 
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desenvolvimento da arena de ação. Para começar, se registrou que na média os 

beneficiários do PNHR têm 25 anos morando na área (comunidade Armazém, Cajueiro 

e Vila Nova). Por ser o PNHR proposto no mesmo terreno da propriedade principal dos 

beneficiários, estes não se afastaram de seus familiares e amigos, assim o 

relacionamento na comunidade se manteve. Igualmente, membros das comunidades de 

Armazém, Cajueiro e Vila Nova tem sido beneficiário de outros projetos trazidos pela 

Associação Familiar dos Trabalhadores e Trabalhadores Agroextrativista de Armazém 

(ASFTRAEA). Dado isto, se concluiu que tanto os beneficiários como os propositores 

do PNHR tinham experiência previa na implementação de programas sociais (p. ex. a 

associação de Armazém trouxe o programa de Pobreza e Meio Ambiente (POEMA) 

para a construção de um poço artesiano) característica que os ajudou no 

desenvolvimento das obras do PMCMV.  

No caso do PNHU, os beneficiários têm na média 15 anos morando no centro da 

cidade, sendo os beneficiários finais de deferentes bairros do centro de Ponta de Pedras, 

que não possuíam relacionamento entre eles. Isto significa que estas pessoas não tinham 

uma estrutura organizacional que os ajudasse a coordenar ações entorno da 

implementação do programa. Além disto, a tendência de gestão dos agentes políticos de 

Ponta de Pedras, em relação à população é promover uma administração centralista, 

com mínima ou nenhuma participação cidadã. 

A existência de algum tipo de relacionamento ou experiência cooperativa previa, 

das populações beneficiárias do PNHU e do PNHR, com os entes propositores 

(prefeitura de Ponta de Pedras e EO de Armazém) afetou tanto a etapa de implantação 

como a execução das obras. Especificamente, a comunicação de preferências, 

necessidades e reclamações entre beneficiários e propositores viu se afetada pelos 

atributos das comunidades.  Na etapa de implantação, a comunicação entre beneficiários 

e entes propositores repercutiu na seleção do terreno de implantação do projeto 

habitacional e nos acordos para construir as obras. Na etapa de execução os atributos 

das comunidades influíram no, processo de monitoramento das obras e na reclamação 

de irregularidades encontradas durante a construção ou depois de finalizada a 

construção dos empreendimentos. 
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Além disto, existem arranjos entre beneficiários e os entes propositores para 

responsabilizar estes últimos pelas suas ações. Apresentou-se aqui, na arena de ação 

características que impactaram nos resultados dos programas. 

 

4.3 Regras em Uso para a Implementação do PNHU e PNHR 

 

As regras em uso aqui descritas estruturaram os arranjos institucionais pelo qual 

se guiou a ação da prefeitura de Ponta de Pedras e a associação de Armazém para 

implementar e executar os programas habitacionais.  

Por meio dos marcos regulatórios apresentados, se organizaram as ações que 

legalmente, “se devem fazer”, “não se devem fazer” e as que “se podem fazer” para que 

os agentes envolvidos implementem o PMCMV. As ações apresentadas compõem o 

espaço onde interagem os agentes do programa. Dentre as etapas de implementação se 

analisou o processo de elaboração da proposta projeto que inclui a seleção do terreno, 

seleção dos beneficiários, elaboração dos trabalhos de viabilidade técnica, documental e 

jurídica. Na execução se analisou os processos de monitoramento das obras, processo 

construtivo, modelo de pagamento das verbas pelos trabalhos realizados (a construtora e 

seus empregados) e esquema construtivo empregado. 

A análise dos arranjos institucionais do PNHU requereu explorar vários marcos 

regulatórios que contém os procedimentos atendidos para prover moradia para as 

populações de baixa renda. O PNHU no município Ponta de Pedras está baseado 

numa legislação e regulamentação diferente, por ser este destinado a municípios com 

população entre 20 mil e 50 mil habitantes. Com a finalidade de permitir o acesso à 

moradia as populações de baixa renda (até três salários mínimos) nos considerados 

“pequenos municípios”, se desenvolveram ações integradas fundamentadas nos marcos 

regulatórios observados na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Marco regulatório do PNHU para a oferta pública de recursos para municípios de até 50 mil 

habitantes. 

Legislação/ Regulamento Assunto 

Lei n. 11.977/2009 de 07 

de julho 

 

Dispõe sobre as diretrizes do PMCMV, incluindo a 

disponibilização de recursos (observada disponibilidade 

orçamentária) destinada as operações em municípios de 

até 50 mil hab. 

 

Resolução n. 3.768/2009 

de 29 de julho 

 

Dispõe sobre as instituições financeiras e agentes 

financeiros do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) 

autorizados a operacionalizar o PMCMV em municípios 

de até 50 mil habitantes e para famílias com renda 

familiar mensal de até três salários mínimos. 

 

Portaria Interministerial n. 

484/2009 de 28 de 

setembro 

 

Define as condições necessárias para implementar o 

PMCMV em municípios de até 50 mil hab. 

 

Circular n. 3.473 de 23 de 

outubro 

 

Dispõe sobre a permissão de instituições financeiras na 

participação das operações de subvenção econômica 

com vistas à implementação do PMCMV 

 

Portaria Conjunta n. 

472/2009 de 18 de 

novembro 

 

Define as condições específicas à oferta pública de 

recursos do PMCMV em municípios de até 50 mil hab. 

 

Portaria SNH (Secretaria 

Nacional de Habitação) n. 

532/2009 de 18 de 

dezembro (alterada pela 

Portaria SNH n. 77/2010) 

Homologa o resultado da oferta pública de recursos do 

PMCMV para municípios com população até 50 mil 

habitantes 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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O marco regulatório que compõe ao PNHR foi proposto com a finalidade de 

subsidiar a produção ou renovação de imóveis para Agricultores Familiares e 

Trabalhadores Rurais. Na Tabela 5 observa-se o marco regulatório que estrutura o 

PNHR. 

 

Tabela 5 - Marco regulatório para a oferta pública de recursos no âmbito do PNHR. 

Legislação/ Regulamento Assunto 

Lei n. 11.977/2009 de 07 de 

julho 

 

Dispõe sobre as diretrizes do PMCMV, incluindo a 

disponibilização de recursos (observada 

disponibilidade  orçamentária ) destinada a 

operações em municípios de até 50 mil hab. 

 

Decreto n. 7.499/ 2011 de 16 

de junho 

 

Regulamenta os dispositivos da Lei n. 11.977/2009, 

particularmente sobre o PNHR 

 

Portaria Interministerial n. 

326/2009 (31 de agosto), 

462/2009 (14 de dezembro), 

181/2010 (19 de abril), 

406/2011 (2 de setembro), 

229/2012 (28 de maio) 

Dispõe sobre o PNHR integrante do PMCMV para o 

fim de atender a agricultores familiares e 

trabalhadores rurais 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Conforme o marco regulatório do PNHU, nos processos relacionadas à 

elaboração da proposta do projeto, participaram um total de quatro agentes: 

beneficiários, Ministério das Cidades, Estado ou municípios e os entes financeiros 

(agentes financeiros ou instituições financeiras do SFH). No Anexo B, se podem 

observar os artigos das leis e regulamentos revisados dentro do marco regulatório do 

PNHU, focados nas formas de participação dos agentes encarregados de implantar o 

programa. Nos processos antes citados, participam três agentes, a Entidade 

Organizadora (EO), entes financeiros e os beneficiários. Com base nestes marcos 

regulatórios, foram resumidas as formas de participação dos agentes envolvidos na de 

implementação do PNHU e PNHR. Na Tabela 6 pode-se observar a comparação das 
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formas de participação dos agentes em ambos os modelos do programa, na 

implementação. 

 

Tabela 6 - Participação dos agentes do PNHU e PNHR na fase de implementação. 

 PNHU PNHR 

Beneficiários 

 

Cadastrar-se no programa; 

Assinar contratação das obras. 

 

Cadastrar-se no programa; 

Assinar contratação das obras; 

(Pode) assistir a reuniões informativas; 

(Pode) assistir à conceição do projeto; 

Participa da criação da CRE; 

Delegar representante perante a CRE; 

Participa da criação da CAO; 

Delegar representante perante a CAO. 

 

Estados ou 

municípios (no 

caso do PNHU) 

Entidade 

Organizadora (no 

caso do PNHR) 

 

Elaborar proposta; 

Encaminhar proposta e projeto; 

Aportar contrapartidas; 

Assinar o TAC; 

Selecionar os beneficiários; 

Selecionar regime construtivo; 

(Pode) terceirizar etapa de 

execução; 

(Pode) contratar assistência técnica; 

Cadastrar os beneficiários; 

Facilitar a produção das UHs. 

 

 

Elaborar proposta de participação; 

Encaminhar proposta e projeto; 

(Pode) aportar recursos para projeto; 

Fazer parceria com entes financeiros; 

Selecionar os beneficiários; 

Selecionar regime construtivo; 

(Pode) terceirizar etapa de execução; 

(Pode) contratar assistência técnica; 

Convocar reuniões informativas; 

Anunciar os beneficiários finais; 

Chamar assembleia para formar CRE; 

Delegar representante perante a CRE; 

Chamar assembleia para formar CAO; 

Delegar representante perante a CAO; 

Chamar reunião para conceber projeto. 

 

Ministério das 

Cidades 

 

Selecionar e avaliar propostas; 

Encaminhar projeto para análise. 

 

- 

 

Ente financeiro 

 

Avaliar perfil dos beneficiários; 

Analisar projeto; 

Assinar o TAC; 

Contratar obra com beneficiários. 

Selecionar e avaliar proposta; 

Avaliar perfil dos beneficiários 

Analisar projeto; 

Fazer parceria com EO; 

Contratar obra com beneficiários. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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A ordem em que estas ações ocorrem é importante para conhecer o impacto que 

as mesmas têm nos resultados finais do programa.  

 

4.3.1 Processo “formal” de implantação do PNHU 

 

As formas de participação dos agentes para implementar o PNHU começam com 

a elaboração da proposta habitacional por parte dos Estados ou Municípios. A proposta 

habitacional contém, informação sobre o terreno selecionado para realização da 

construção, detalhes sobre o aporte obrigatório (contrapartidas) dos Estados ou 

municípios a respectivo ao projeto, o número de UHs que se desejam construir e se os 

Estados ou municípios possuem o projeto habitacional elaborado.  

Feita a proposta, é encaminhada ao Ministério das Cidades para a avaliação. Se a 

proposta for aprovada, o Ministério das Cidades divulga a relação dos municípios 

selecionados. Independentemente se os Estados ou municípios fizeram o projeto 

habitacional antes ou depois de ser aprovada a proposta para a sua elaboração, tem que 

que dar abertura ao cadastro e seleção dos beneficiários, selecionar o regime construtivo 

(empreitada global, autogestão assistida ou autoconstrução) e facilitar a produção do 

empreendimento por meio de exoneração dos impostos por exemplo. Segundo o anexo I 

ponto 5.3. f. e 7.6. da Portaria Interministerial no. 484 (2009) a sociedade civil  pode 

cadastrar-se com os entes estaduais ou municipais encarregados de propor o PMCMV. 

Após a aprovação da proposta habitacional e da elaboração do projeto 

habitacional por parte dos Estados ou municípios, o Ministério das Cidades se encarrega 

de enviar o projeto habitacional aos entes financeiros. Estes devem avaliar os aspectos 

técnicos, jurídicos e documentais do projeto habitacional, além disto, devem verificar se 

o perfil dos beneficiários se encaixa nas diretrizes do programa.  

Finalizado este processo, Estados ou municípios e os entes financeiros devem 

assinar o Termo de Acordo e Compromisso com o qual estes agentes se responsabilizam 

em cumprir suas funções durante a execução das obras. Com o termo se esta 

assegurando a existência das contrapartidas aportadas pelos Estados ou municípios, o 

cumprimento dos prazos previstos para a construção das obras, as penalidades pelo não 

cumprimento do termo e a proibição de cobranças de tarifas dos Estados, municípios ou 
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outras entidades organizadoras para cobrir custos de administração (análise de projetos, 

acompanhamento de obras e vistoria) no âmbito do Programa. 

Para finalizar a etapa de implementação, tanto os beneficiários finais como o 

ente financeiro devem contratar as operações para dar início a etapa de execução. 

A etapa de implementação descrita designa o que os agentes devem fazer para a 

provisão da habitação pública por meio do PNHU. Porém, pode-se observar na Tabela 6 

que nem todas estas ações são obrigatórias, existem duas ações “opcionais” que Estados 

ou municípios podem executar. Estas se relacionam com o regime construtivo 

selecionado, se for selecionado empreitada global, a execução do programa é 

terceirizada por alguma empresa de construção (contratada pelos Estados ou 

municípios). A assistência técnica pode ser contratada no caso de escolher o regime 

construtivo de autogestão assistida, na qual a participação dos Estados ou municípios na 

etapa de execução é maior (BRASIL, 2009).  

Do esquema de implementação do PNHU se destaca a importância dos Estados 

ou municípios na elaboração da proposta projeto habitacional e no levantamento do 

cadastro das pessoas, em situação de déficit habitacional. Existe uma participação 

mínima da sociedade civil, sendo condicionada apenas a se cadastrar no programa. Após 

aprovado o empreendimento e previamente à construção das obras, é permitida à 

população beneficiária mais uma oportunidade de participação, ao assinar a contratação 

das obras.  

 

4.3.2 Processo “formal” de implantação do PNHR 

 

O PNHR deve ser implementado por uma EO pública ou privado sem fins 

lucrativos, podendo ser uma associação, cooperativa, sindicatos e inclusive o poder 

público (Estadual ou municipal). A EO deve ser representativa para o grupo de 

beneficiários poder atuar no âmbito do PNHR. Para este poder pleitear recursos para a 

construção do programa em uma localidade, deve-se elaborar uma proposta de 

participação do PNHR. Esta proposta deve conter o projeto de arquitetura e engenharia, 

de trabalho técnico-social e documentação jurídica do empreendimento.  

Assim, o primeiro a se fazer para a implementação do PNHR é o cadastro e a 

seleção da demanda. Os beneficiários devem ter a relação de documentos necessários 
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em ordem e encaminhar à EO. Após isto, a EO encaminha a Estados ou municípios a 

informação dos beneficiários para ser registrada. Neste processo a EO convoca reuniões 

informativas com os beneficiários selecionados e se comunicam os critérios e condições 

para participar no programa, os detalhes do projeto habitacional e por último se criam a 

CRE
9
 e a CAO

10
. Tanto a CRE como a CAO devem estar conformadas por três 

membros, um (1) delegado da EO e dois (2) beneficiários das comunidades, eleitos por 

votação e em assembleia entre beneficiários e agentes da EO, sendo que os membros 

das comissões devem ser pessoas diferentes.  

Sobre o projeto de arquitetura e engenharia, a EO deve decidir o regime 

construtivo, a localização da implantação das UHs, o cronograma físico-financeiro e a 

planta, croqui e projetos complementares da edificação. 

Quando toda a documentação dos beneficiários, do projeto habitacional e da EO 

estiver reunida, este último se encarrega de encaminhá-la ao ente financeiro para 

avaliação. O ente financeiro participa na etapa de implementação ao avaliar e selecionar 

as propostas de participação. Se a proposta de participação for aprovada, é avaliado o 

projeto de engenharia e arquitetura e a documentação dos beneficiários finais. Feito isto, 

os agentes do ente financeiro apresentam o contrato do programa aos beneficiários para 

assinarem e começar as operações. Entretanto, ente financeiro e EO assinam o Termo de 

Cooperação e Parceria no qual são responsáveis pelas suas funções na etapa de 

execução. 

Os processos antes citados devem ser feitos para finalizar a etapa de 

implementação e começar a execução dos empreendimentos habitacionais. Na Tabela 6 

se observam 4 ações opcionais que os agentes podem realizar. No caso da EO, esta deve 

escolher um regime construtivo que envolva o uso de assistência técnica ou pode  

também escolher terceirizar a construção, ao se contratar uma construtora privadas. No 

caso dos beneficiários, dentro do marco regulatório revisado, é opcional a sua 

participação nas reuniões informativas e nas reuniões para detalhar o projeto 

habitacional, dada que estas são ações que podem ser realizadas exclusivamente pela 

EO. 

 

                                                           
9
 Comissão de Representantes do Empreendimento. 

10
 Comissão de Acompanhamento de Obras. 
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4.3.3 Principais diferenças nos processos de implantação “formal” entre o PNHU e 

PNHR 

 

As principais diferenças nos processos de implementação do PNHU e do PNHR 

estão no número de agentes envolvidos e nas formas em que estes participam. Por um 

lado, no PNHU participam 4 agentes enquanto no PNHR são 3 agentes. Pode-se 

observar que no caso do PNHR está ausente a participação do Ministério das Cidades 

como avaliador das propostas habitacionais com as quais se pede participar do 

PMCMV. Neste caso, as funções do Ministério das Cidades como avaliador ficam 

relegadas ao ente financeiro.  

Outra diferença entre a implementação dos dois modelos está nos entes 

propositores do programa. No PNHU são os Estados ou municípios os encarregados de 

reunir os requisitos necessários para participar do programa, já para o PNHR, são as 

entidades (públicas ou privadas) sem fins lucrativos as que cumprem esta função. 

A maior diferença que permitem os marcos regulatórios do PNHU e PNHR está 

na participação dos beneficiários. No programa urbano a participação destes é reduzida 

a se cadastrar e assinar o contrato de início das obras. Os beneficiários do programa 

rural também realizam estas atividades, além de poder participar das reuniões 

informativas para definir o projeto habitacional e organizar a etapa de execução. O fato 

das leis e regulamentos outorgar espaços de participação aos beneficiários pode permitir 

a eles acompanhar o desenvolvimento do projeto.  

Para finalizar, se observa que dentre as atribuições tanto dos beneficiários como 

da EO no PNHR está a criação da CRE e da CAO. A formação destas duas comissões é 

um requisito do programa rural para poder avançar à etapa de execução das obras e 

outorga aos representantes dos beneficiários a responsabilidade de gerenciar a etapa de 

exceção. Em oposição, o marco regulatório do PNHU não possui informação sobre a 

necessidade de criar estas comissões nem determina a função dos beneficiários na etapa 

de construção das obras. Deve-se esclarecer que essas comissões não são permanentes, 

sendo criadas para a implantação do programa que, com sua finalização são dissolvidas. 

Outras diferenças são as características dos propositores dos programas. Por um 

lado, no PNHR se estabelece como propositor do programa uma entidade pública ou 

privada sem fins lucrativos representativa do grupo dos beneficiários e por outro lado, 
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no PNHU destinado ao atendimento de municípios com populações entre 20 e 50 mil 

habitantes, são os Estados ou municípios os propositores do programa habitacional. 

Concluiu-se que existe uma diferenciação entre as formas de implementar o 

PNHU em comparação com o PNHR. Demonstra-se que o programa rural é inclusivo 

da população beneficiária em vários processos de implementação, em casos esta 

participação deve ser até obrigatória. Em caso contrário, o marco regulatório do 

programa urbano não especifica a necessidade da participação dos beneficiários. Resta 

então solucionar para o caso de Ponta de Pedras, como estas diferenças no 

desenvolvimento dos empreendimentos impactam nos resultados do programa e no 

bem-estar dos beneficiários. 

 

4.4 Regras em Uso para a execução do PNHU e do PNHR 

 

A execução do PMCMV se desenvolve no entorno da construção das unidades 

habitacionais. Esta etapa começa a partir do momento em que beneficiários e os entes 

financeiros assinam a contratação das obras. Com essa aprovação, os entes financeiros 

destinam a primeira parcela aos agentes encarregados de realizar a construção das obras 

(às empresas locais de construção, à assistência técnica e/ ou aos entes propositores).   

Tanto no PNHU como no PNHR a execução possui uma duração de 12 meses 

(com possibilidade de prorrogação, se justificada) e se encontra dividida por etapas, nas 

quais os agentes responsáveis participam e interagem para cumprir (principalmente) as 

diretrizes do programa. No anexo D e E se apresentaram os artigos dos marcos 

regulatórios da etapa de execução do PNHU e do PNHR, que designam as formas de 

participação dos agentes envolvidos nesta etapa.  

Com base nestes marcos regulatórios, na Tabela 7 foram resumidas as formas de 

participação dos agentes do PNHU e PNHR na execução. 
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Tabela 7. Participação dos agentes do PNHU e PNHR na fase de execução e principais diferenças. 

 PNHU PNHR 

Beneficiários do 

PNHU 

Beneficiários parte 

da CRE e CAO do 

PNHR 

 

- 

 

Gerir recursos financeiros da obra; 

Coordenar o conjunto da obra; 

Monitorar execução da obra; 

Prestar contas a beneficiários. 

 

Ente financeiro 

 

Solicitar liberação de verbas; 

Informa ao MC o avanço das obras; 

(Pode) verificar construção “in loco”. 

 

Liberar recursos; 

Informa ao MC o avanço das obras; 

Verificar informação. 

 

Ministério das 

Cidades 

 

Disponibilizar liberação das verbas; 

Verificar aplicação das verbas; 

Gerir, administrar e analisar obra. 

 

- 

 

Estado ou município 

(no caso do 

PNHU)/Entidade 

Organizadora (no 

caso do PNHR). 

 

(Pode) autoconstruir a obra; 

(Pode) assistir na construção da obra. 

 

(Pode) autoconstruir a obra; 

(Pode) assistir na construção da obra; 

Enviar relatório mensalmente; 

Gerir recursos financeiros da obra; 

Coordenar execução da obra; 

Monitorar execução da obra; 

Prestar contas a beneficiários. 

 

Assistência técnica 

 

(Pode) assistir na construção da obra. 

 

(Pode) assistir na construção da obra. 

 

Empresa local (Pode) construir a obra. (Pode) construir a obra. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

4.4.1 Processo “formal” de execução do PNHU 

 

A etapa de execução do PNHU tem quatro fases de desenvolvimento.  Em cada 

etapa são liberadas as parcelas de recursos conforme o cumprimento de cada fase. As 

principais funções dos agentes envolvidos na execução se repetem ao longo das quatro 

fases. São três os agentes envolvidos nesta etapa, Ministérios das Cidades, entes 

financeiros e, conforme o regime de construção, participam Estados ou municípios, 

empresas locais ou assistência técnica. 
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A fase de execução começa com o agente financeiro, esse solicita a liberação da 

primeira parcela (correspondente a primeira etapa de construção) ao Ministério das 

Cidades. Assim disponibiliza-se os recursos necessários e o ente financeiro contrata as 

operações com os agentes encarregados de construir as obras, dando inicia à etapa de 

execução. Na construção do empreendimento se deve seguir as especificações do 

projeto habitacional. Neste momento, as instituições ou agentes financeiros em função 

de operacionalizador do programa, além de se encarregar da gestão dos recursos, 

acompanhar a execução das obras “in loco”.  

Ao finalizar cada etapa de construção, o ente financeiro fornece ao Ministério 

das Cidades informação sobre o avanço, qualidade e eventuais ocorrências com as 

obras. Com base nessa informação, o Ministério das Cidades acompanha a execução das 

obras e verifica a correta aplicação das verbas.  

Finalizada a construção das obras, Estados ou municípios avaliam uma última 

vez os trabalhos realizados e declaram as UHs como “habitáveis”. Este agente organiza 

o sorteio das casas com os beneficiários, após o qual, estes podem ocupá-las. 

 

4.4.2 Processo “formal” de execução do PNHR 

 

A etapa de execução do PNHR possui quatro agentes envolvidos que são: os 

beneficiários, a EO, o ente financeiro e dependendo do regime de construção, a 

assistência técnica, empresa local ou a EO na construção das obras. 

A etapa de construção das casas começa após assinado a contratação das obras 

entre beneficiários e ente financeiro. Com isto, o ente financeiro libera as verbas ao 

agente encarregado de construir as obras para dar início à etapa de execução.  

Durante o início de cada etapa, a CRE acompanha a compra, recebimento e 

distribuição dos materiais de construção.  Depois de fiscalizar a compra dos materiais, a 

CAO acompanha e avalia a evolução das obras in situ e coordena o conjunto das obras 

com os outros agentes envolvidos.  

Na execução, é responsabilidade tanto da CRE como da CAO a prestação de 

contas em assembleia informativa com os beneficiários a quem representam. Após a 

culminação de cada etapa de construção, a CRE elabora a Planilha de Levantamento de 

Serviços a ser enviada as instituições ou agentes financeiros para avaliação dos avanços 
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das obras. Com isto a CRE declara a liberação das verbas para o pagamento da próxima 

etapa de construção das obras. Acabadas as obras, agentes Estaduais ou municipais 

avaliam pela última vez o empreendimento e declaram este como “habitável”, após isto, 

os beneficiários podem ocupar as casas. 

 

4.4.3 Principais diferenças nos processos de execução “formal” entre o PNHU e 

PNHR 

 

Comparando os processos de execução do PNHU e do PNHR destaca-se a 

participação dos beneficiários por meio da CRE e da CAO no programa rural. Com 

estas comissões, representantes da EO e da população beneficiária realizam o 

monitoramento das obras, autorizam a liberação dos recursos para a construção das 

obras e distribuem informação sobre o andamento do projeto na prestação de contas.  

Podem-se assim colocar que os arranjos institucionais do PNHR promovem 

controle comunitário na etapa de execução sob a forma da CRE e da CAO. Já sn 

legislação e regulamentação revisada do PNHU não se detalha as formas de operação da 

etapa de execução como no PNHR. No PNHU não é especificado qual agente além do 

ente financeiro estará encarregado de realizar o acompanhamento das obras. Igualmente, 

falta informação sobre as condições para liberar as verbas após culminada uma etapa de 

construção. Por último, se ressaltou a ausência de menção da função dos beneficiários 

nesta etapa.  

Dado isto, se concluiu que o programa rural obriga a participação da sociedade 

civil beneficiária enquanto o PNHU não. Com isto, não se descarta a possibilidade de 

existir cooperação entre Estados ou municípios e os beneficiários do programa, mas não 

resulta em um requisito obrigatório. 

Os arranjos institucionais estruturados destas regras em uso incentivaram ou 

restringiram as ações dos agentes envolvidos no monitoramento das obras e nos 

processos relativo à construção das obras. Esta análise da execução, do PNHU e do 

PNHR foi realizada na arena de ação.  
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4.5 Arena de Ação do PNHU e PNHR no município Ponta de Pedras 

 

Na seção anterior foram descritas as variáveis exógenas que influíram no 

desenvolvimento dos projetos habitacionais em Ponta de Pedras. Igualmente, detalhou-

se as regras em uso nos marcos regulatórios do PNHU e do PNHR utilizados para 

implementar e executar os programas habitacionais. Com estes marcos regulatórios se 

apresentaram os agentes envolvidos em cada etapa do programa e as suas formas de 

participação. Por último se estruturou a ordem dos processos na implementação e 

execução com a finalidade de entender como o PNHU e o PNHR promovem a habitação 

pública para as pessoas em situação de déficit habitacional. Os arranjos dos programas 

foram comparados e se concluiu que o PNHR obriga a participação dos beneficiários e o 

PNHU não. Com base nessa diferença, foi analisada a arena de ação da implementação 

e execução do programa urbano e rural conforme ocorreu realmente.  

Os processos que foram analisados na arena de ação na fase de implementação 

são, o cadastro dos beneficiários e a seleção do terreno para a construção das obras.  

Na execução foram analisados, os processos de monitoramento das obras e o 

processo de construção. Este último se refere à ordem de construção das UHs dada a 

existência de tempo, recursos finitos materiais, monetários e humanos. Também se 

refere ao modelo de pagamento segundo os trabalhos realizados em cada 

empreendimento habitacional. Nesses processos se analisou a estrutura dos incentivos 

ou restrições que os motivaram e o resultado que produziram. 

 

4.5.1 Etapa de implementação do PNHU no município Ponta de Pedras 

 

Na etapa de implementação do empreendimento a prefeitura de Ponta de Pedras 

elaborou a proposta habitacional e encaminhou para ser analisada pelo Ministério das 

Cidades. Como as entidades públicas devem aportar contrapartidas, especificadas na 

proposta, a prefeitura de Ponta de Pedras se comprometeu a providenciar os serviços de 

eletricidade e de água, assim como, a aquisição do terreno onde foi feita a construção. O 

terreno selecionado se encontra a aproximadamente 8 km afastado do centro da cidade. 

Agentes da prefeitura envolvidos nesse processo afirmaram que a escolha do terreno 



68 
 

 
 

beneficiou o próprio prefeito, uma vez que o terreno seria originalmente seu. Esse 

processo de seleção do terreno deveria seguir as diretrizes do Plano Diretor Participativo 

do município que especifica as áreas aproveitáveis para expansão do centro urbano, a 

pesar disto, Montoia (2010) apontou que o instrumento apresentou: 

 

[...] falta de participação da população; os artigos que não expressam 

claramente a realidade; artigos sem prazo claramente estabelecidos e 

ainda não cumpridos; artigos muito gerais para uma realidade que 

apresenta necessidades peculiares; ausência por parte do Poder 

Público de conhecimento da materialidade do município; e o 

descompromisso em realmente chamar à participação, [...] 

(MONTOIA, 2010, p. 132). 

 

Pode-se assim dizer, com base nesse autor, que o plano diretor funciona mais 

como fachada que como diretrizes para o planejamento do município, que em Ponta de 

Pedras não é cumprido nem imposta a sua aplicação (MONTOIA, 2010). Conclui-se 

então que a seleção deste terreno vai contra o art. 3
o 

e 5
o
 da lei 11.977 o qual se 

especifica que o PNHU deve ser localizado em áreas urbanas consolidadas ou em áreas 

de expansão. 

Após aprovada a proposta, agentes da prefeitura decidem o regime de construção 

das obras como “empreitada global”, sendo contratada, desta forma, a construtora 

privada “FCK Engenharia LTDA” para desenvolver o projeto habitacional e, 

subsequentemente, se encarregar de executar a construção do empreendimento. No 

projeto habitacional além de identificar os detalhes técnicos de engenharia e arquitetura 

da obra, é especificado o cronograma de execução das obras que seguem uma estrutura 

fixa proposta pelo Ministério das Cidades e considera as datas de operação 

contempladas pelos entes públicos.  

Concomitantemente, a prefeitura divulgou a abertura do cadastro dos 

beneficiários. Este processo teve um curto período de tempo, afetando a capacidade da 

população de Ponta de Pedras em se cadastrar no programa. Igualmente, após a 

aprovação da proposta habitacional, houve limitada divulgação por parte da prefeitura à 

população de Ponta de Pedras sobre a existência do programa e a abertura do processo 

de cadastramento da demanda. Confirmando o especificado por Rangel (2011) neste 

mesmo processo, funcionários da prefeitura na época afirmaram que a seleção dos 

beneficiários não seguiu os critérios estipulados pelo Ministério das Cidades.  
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Por parte da prefeitura, se constatou que houve manipulação na seleção dos 

candidatos favorecendo aos membros da equipe técnica da prefeitura, apadrinhados 

políticos, membros do partido político do prefeito e possíveis simpatizantes. Finalizado 

o projeto técnico e a seleção dos beneficiários, foram encaminhados e aprovados pelo 

ente financeiro com o qual a prefeitura assinou o TAC. A contratação das obras foi feita 

por parte dos beneficiários para início da etapa de execução. 

A pesquisa de campo permitiu esclarecer outros processos da fase de 

implementação, que o marco regulatório do PNHU não especifica, como a realização de 

reuniões informativas e a criação da Comissão de Acompanhamento de Obras (CAO). 

Um dos beneficiários e antigo empregado da prefeitura (na época de implantação do 

programa) afirmou que a prefeitura convocou reuniões informativas em conjunto com 

agentes representantes da construtora onde se apresentaram detalhes da localização e os 

técnicos do empreendimento habitacional aos beneficiários. Entrevista com os 

beneficiários em Vila Pedrolândia esclareceram que no total 82% dos beneficiários 

participaram das reuniões informativas e na média assistiram a 3 reuniões organizadas 

pela prefeitura em um total de 15, onde alguns deles afirmaram ter participado. 

A regulamentação do PNHU para municípios com população entre 20 mil e 50 

mil habitantes não possuem informação sobre a criação de uma comissão para o 

acompanhamento da execução das obras. Manuais operacionais do programa 

mencionam a importância e funções da comissão, mas sem menção de sua 

obrigatoriedade. A formação da CAO fica sob responsabilidade dos Estados ou 

municípios propositores e, se formada, deveria incluir um (1) dos funcionários 

envolvidos no programa como representante e dois (2) representantes dos beneficiários. 

Esta comissão, assim que formada deve acompanhar a construção das obras e,  

servir como elo comunicador entre a empresa construtora e as famílias beneficiadas para 

questões como os avanços e possíveis irregularidades na execução das obras. Deve-se 

mencionar também que a comissão seria criada para efeitos da implantação do PMCMV 

e após a sua culminação seria dissolvida. Os agentes da comissão estariam encarregados 

da realização das Planilhas de Levantamento de Serviços, especificando a culminação 

com êxito nas várias etapas de execução das obras e, assim, em conjunto com o ente 

financeiro aprovaria o pagamento ao agente construtor (PARÁ, 2017). Esta comissão 
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também teria o papel de, se no caso de existir problemas em alguma das etapas de 

execução, informar as irregularidades ao ente financeiro.  

Para a verificação da CAO formada pelo PNHU, conseguiu-se entrevistar a um 

dos membros da comissão, que afirmou que seus membros eram agentes da prefeitura e 

o Diretor da Secretaria de Assistência Social. Dado isto, conclui-se que uma comissão 

composta por representantes dos beneficiários e do poder público não foi criada, mas as 

suas atribuições foram adoptadas por três agentes do setor público envolvidos no 

desenvolvimento do programa. As formas de atuação destas pessoas com as atribuições 

da CAO influíram nos resultados da etapa de execução, explicadas na seguinte seção.  

Entre os processos descritos para a implementação do PNHU, a participação dos 

beneficiários se encontra restrita as regras do programa a duas atividades: cadastrar-se e 

assinar o contrato de início das obras com os entes financeiros (uma vez aprovado o 

projeto habitacional). Na prática, a população beneficiária não agiu diferente do 

especificado nas diretrizes para implementar programa, a única diferença com o 

especificado no marco regulatório foi a existência das reuniões informativas 

organizadas pela prefeitura e das quais os beneficiários participaram. Por último, a 

prefeitura poderia ter criado a comissão de acompanhamento formada por beneficiários 

e do agente público, outorgando a população civil o controle sobre a etapa de 

construção das casas, entretanto isso não ocorreu.  

A falta da definição da obrigatoriedade na participação dos beneficiários na 

regulamentação desta modalidade permitiu que o agente público tivesse maior controle 

sobre os processos para desenvolver o projeto habitacional e, como resultado, obtido 

não se permitiu a participação dos beneficiários no desenvolvimento do programa. 

 

4.5.2 Etapa de execução do PNHU no município Ponta de Pedras 

 

O maior problema do PNHU em Ponta de Pedras aconteceu na primeira etapa, 

segundo afirma Rangel (2011), após os primeiros meses de início da construção, foi 

realizada uma fiscalização pela prefeitura a qual se constatou o abandono da obra por 

parte da construtora. Na Figura 11 se observa que as casas tinham somente as fundações 

e paredes levantadas e algumas habitações com parte do teto construído. 

 



71 
 

 
 

Figura 11 - Abandono das obras do PNHU por parte da construtora FCK Engenharia LTDA após o 

começo das obras. 

 
Fonte: Rangel (2011). 

 

Segundo uma informação descrita por Rangel (2011), o início das obras 

começou no dia 19 de janeiro 2011 e foi repassado à construtora verbas equivalentes à 

construção de 18 (dezoito) UHs, sendo que deveriam ser feitas 20 (vinte) UHs por mês. 

Após 4 meses do início das obras nenhuma das casas tinham sido finalizadas, sendo que 

para este prazo deveria estar concluída no mínimo 60 (sessenta) UHs, equivalente ao 

50% das obras. 

Estas problemáticas poderiam ter sido solucionadas a tempo se houvesse um 

correto monitoramento das atividades desenvolvidas pela construtora. Cabia a 

prefeitura, dada a ausência de comissão de acompanhamento, suprir suas atividades e 

monitorar a etapa de construção. Agentes públicos que trabalharam no programa, 

afirmaram que a fiscalização das obras era realizada a cada 5 (cinco) dias, sendo assim, 

se pode concluir que estes evadiram de suas responsabilidades ao não comunicar o 

estado em que se encontravam as obras, uma vez que se pode observar após 4 meses, a 

má pratica aplicada pela construtora.  

Igualmente, pode-se corroborar a ausência da participação do ente financeiro na 

verificação do estado das construções no local. Como não existem meios formais, ou 

seja, regras estabelecidas pela lei para verificar a execução das obras, 96% dos 

beneficiários não participaram do monitoramento do processo construtivo. Quatro por 

cento (4%) dos que disseram haver monitorado, informaram somente ter passado pelo 

canteiro de obras e observaram o andamento do processo, sem inspecionar. Por isto, 

qualquer falha na construção só seria de conhecimento da população na etapa de entrega 

das obras. 
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 A falta de informação que beneficiários tinham sobre o processo construtivo, 

limitou a possibilidade de atuar no desenvolvimento do empreendimento habitacional e 

de comunicar e resolver as problemáticas com os agentes públicos, encarregados do 

monitoramento. A Tabela 7 demonstra que 100% da população beneficiaria do PNHU 

não teve envolvimento na construção de sua casa. A forma em que foi aplicado o PNHU 

em Ponta de Pedras não forneceu a participação dos beneficiários, embora, estes 

tivessem demonstrado algum interesse em participar, a distância e o deslocamento até o 

canteiro das obras dificultaria o monitoramento constante e ainda existiria o impasse 

destes não saber em qual casa ajudariam na construção, dado que, no PNHU a indicação 

das casas é feita por sorteio.  

Além da falta de monitoramento, o procedimento construtivo adotado gerou 

incentivos adversos para os pedreiros e seus ajudantes tirarem vantagem da execução 

das obras. O procedimento de construção das obras e o modelo de pagamento pelos 

trabalhos realizados foi acordado pelo ente financeiro e pelos agentes do poder público 

encarregados da CAO. Se confirmou com um dos membros da CAO do PNHU que o 

método construtivo poderia ter sido mudado por ele e os outros membros da comissão. 

Em primeiro lugar não foi acatada a construção de 20 (vinte) UHs por mês segundo aqui 

relatado, o procedimento aplicado foi outro e consistiu na construção das 120 (cento e 

vinte) UHs de uma única vez, começando pela fundação, alvenaria, telhado e instalação 

elétrica. Cada parte culminada tinha um valor a ser pago para os pedreiros sendo a 

fundação, a alvenaria (tecido) e o telhado os de maior valor (R$ 1.400,00).  

Esta forma de combinado por pagamento foi incentivo suficiente para os 

pedreiros levantarem as fundações e completarem a alvenaria rapidamente em várias 

UHs e cobrar maior parte do dinheiro em menor tempo de trabalho. Os pedreiros 

contratados eram de Ponta de Pedras e não possuíam vínculo com os beneficiários do 

programa, por isto, não houve uma forma de controle social que permitisse incentivá-los 

a desenvolver as obras corretamente. Além disto, um dos pedreiros do PNHU 

entrevistados declarou ter agido dessa forma devido aos baixos ingressos que ele e 

demais pedreiros receberiam pela construção das casas. O entrevistado afirmou que 

houve um corte do orçamento destinado para cada UH e o ajuste desse valor afetou o 

pagamento dos mesmos. 
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  Os procedimentos construtivos poderiam ter sido revisados pelos agentes da 

prefeitura e pelos beneficiários ao restringir o pagamento das obras até cumpridos certos 

requerimentos nos estágios de construção. Outra alternativa poderia ter sido o correto 

acompanhamento das obras obrigando aos trabalhadores fazerem as etapas restantes das 

casas com menor custo. Esta problemática foi resolvida por meio da contratação de 

outra empresa construtora, que desenvolveria as fases restantes de construção.  

Além disso, a finalização das obras foi problemática. Como as UHs foram 

entregues aos beneficiários em ano de eleições municipais, estas foram entregues sem 

estar finalizadas, faltando o reboco interno, as lajotas do piso e a finalização do foro. A 

Figura 12 mostra o interior de algumas das UHs entregues, as quais até e hoje 

continuam sem ser finalizadas. 

O Diretor atual da Secretaria de Assistência Social (que também ocupou o 

mesmo cargo durante a implantação do PNHU) assegurou que o projeto não previa a 

conclusão das casas, sendo a finalização de responsabilidade do beneficiário. Por outro 

lado, os beneficiários entrevistados alegaram que não tinham conhecimento desse 

arranjo e as casas tinham que ser entregues com o reboco interno e lajotado, conforme 

foi apresentado nas reuniões informativas. Rangel (2011) na sua pesquisa ressalta a 

incongruência dos responsáveis ao alegar que o projeto tinha sido cumprido: 

 

[...] os responsáveis pelo encaminhamento do Programa acreditavam 

que o projeto que prevê a construção das casas seguiu todas as etapas 

exigidas, e que o poder público local cumpriu com o seu papel 

(RANGEL, 2011, p. 138). 

 

Como as leis e regulamentos do PNHU não fornecem meios para o 

acompanhamento das obras e o atendimento de reclamações durante e após a entrega 

das UHs, o beneficiário não dispõe de instrumentos legais para comunicar 

irregularidades acontecidas durante a execução das obras. Ainda assim, a única forma 

que a população beneficiaria teria de estabelecer uma conexão com o ente financeiro, 

Ministério das Cidades e a prefeitura seria com a comissão que representa os 

beneficiários, mas esta não foi criada em conformidade com o regulamento. 

Em síntese se pode concluir que o processo de participação dos beneficiários na 

implementação e execução do PNHU foi mínima. Ainda que o marco regulatório do 

PNHU não permita a participação dos beneficiários durante a execução das obras, se 
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observou que existia um mecanismo para a sociedade civil beneficiaria participar do 

programa por meio da CAO, entretanto este não foi aplicado corretamente. 

 

Figura 12 - Estado do interior de UHs da Vila Pedrolândia sem o interior terminado após seis anos de ter 

sido entregue. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

4.5.3 Etapa de implementação do PNHR no município Ponta de Pedras 

 

A implementação do PNHR se difere consideravelmente da implementação do 

PNHU. Para começar, são as EO que funcionam como propositores do programa, neste 

caso, a associação de Armazém. A associação desenvolveu a proposta habitacional, 

cadastrou a demanda, fez parceria com construtora e o ente financeiro, convocou as 

reuniões informativas e promoveu a criação da Comissão de Representantes do 

Empreendimento (CRE) e da Comissão de Acompanhamento da Obra (CAO). Da 

informação obtida em campo, se concluiu que não houveram problemas durante a fase 

de implementação do PNHR em Ponta de Pedras. 

Em entrevista com o presidente atual da associação de Armazém foi informado 

que existiam intermediários que ajudaram a trazer a iniciativa habitacional do PNHR a 
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Ponta de Pedras. Entre esses estavam o diretor da Secretaria de Assistência Social do 

Município Ponta de Pedras, um Deputado Federal do Estado do Pará e um Senador do 

Governo Federal. Os agentes forneceram informação sobre a documentação legal que a 

associação de Armazém precisava ter para encaminhamento junto a proposta 

habitacional, a fim de pleitear recursos. Com isto, a associação elaborou a proposta 

habitacional e encaminhou à Caixa Econômica Federal (CEF) para avaliação. 

Depois de aprovada a proposta habitacional, a EO e a construtora contratada 

elaboraram o projeto habitacional. Ao mesmo tempo, a EO fez o cadastro dos 

beneficiários e foram feitas as reuniões informativas para a seleção dos representantes 

da CRE e da CAO. 

O cadastro dos beneficiários foi realizado com a ajuda da prefeitura de Ponta 

de Pedras para garantir a inserção das informações dos cadastrados no CADUNICO. Os 

agentes da EO afirmaram que a escolha dos beneficiários foi em função da necessidade 

de habitação dos membros das comunidades Cajueiro, Vila Nova e Armazém. Os 

agentes da EO afirmaram que além de conhecer a necessidade de moradia das pessoas 

destas comunidades, realizaram também visitas às pessoas consideradas para verificar 

suas condições financeiras e se realmente estavam necessitavam de uma moradia. A 

maior quantidade de beneficiários se encontra nas comunidades de Armazém, Vila 

Nova e Cajueiro, entretanto a modalidade PNHR permitiu o arranjo de outras 

comunidades, dessa forma, 3 famílias de outras localidades, da comunidade Jagarajó e 

da rodovia Mangabeira, conseguiram se cadastrar depois de serem informadas sobre a 

existência do programa.  

Após a seleção dos beneficiários, foram realizadas reuniões para a seleção dos 

membros da CRE e da CAO. As diretrizes do programa especificam que a escolha dos 

representantes dos beneficiários deve ser feita por votação, mas na prática os 

representantes da comunidade foram apontados pela EO. Foram escolhidas pessoas que 

já tinham realizado trabalhos em colaboração com a associação anteriormente. Os 

demais beneficiários deram o seu consentimento a favor daqueles que tinham sido 

designados.  

A criação das CAO e CRE é imprescindível para se observar o desenvolvimento 

do PNHR. Entrevistas realizadas com os agentes da EO demonstraram que o ente 

financeiro exigia a participação dos beneficiários nas comissões, caso contrário, não se 
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poderia avançar com a construção das obras. Igualmente, houve grande participação dos 

beneficiários nas reuniões informativas e disposição para o envolvimento em atividades 

adicionais do programa. Estas regras da modalidade do PNHR acabaram afetando 

substancialmente os resultados da etapa de execução do programa, discutido na seguinte 

seção. 

O próximo passo antes da finalização do projeto habitacional, foi a seleção do 

terreno onde foram construídas as casas. Em função das características do PNHR, a 

construção das UHs foi no próprio terreno dos beneficiários, que são moradores de 

Armazém, Cajueiro e Vila Nova. O PNHR contratado pela associação de Armazém foi 

para a construção de novas UHs (e não para requalificação de moradias existentes). Os 

moradores, por estarem próximos das obras, se encarregam de acompanhar os agentes 

da construtora na marcação dos pontos de GPS onde seria construída a sua casa. Nesta 

fase, as sugestões dos beneficiários foram levadas em consideração por parte dos  

agentes da construtora. Por fim, os beneficiários assinam a contratação das obras com o 

ente financeiro para dar início a sua execução. 

Após aprovação do projeto habitacional pelo ente financeiro, foram realizadas as 

reuniões informativas para comunicar as especificações aos beneficiários. No total, se 

levantou que 89% dos beneficiários participaram das reuniões realizadas pelos membros 

da EO. Em média, os beneficiários participaram 6 vezes de um total de 15 reuniões 

feitas (Tabela 8). Os beneficiários do PNHR confirmaram saber dos detalhes dos 

cronogramas de execução das obras e do projeto habitacional que lhes foi oferecido. 

 

4.5.4 Etapa de execução do PNHR no município Ponta de Pedras 

 

As obras do PNHR começaram após entrega da primeira parcela e, antes do 

início das obras, foi decidido o procedimento construtivo. O presidente atual da 

associação de Armazém e um dos seus membros relataram que os acordos feitos sobre o 

processo de construção do empreendimento e o esquema de pagamento pelas obras foi 

chave para o êxito do programa. Explicou-se que durante estas negociações, a 

construtora decidiu reduzir os custos do empreendimento ao contratar mão de obra 

local. Os pedreiros contratados todos de Armazém, Cajueiro e Vila Nova estavam em 

desacordo com o valor que se lhes ia pagar pelo empreendimento (modelo de 
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pagamento). Como uma alternativa a fim de formalizar um acordo, a EO concordou 

com a sociedade civil beneficiária a sua participação na execução das obras, a fim de 

reduzir os gastos dos pedreiros. Assim, os beneficiários além de fornecer alimentos para 

os pedreiros, participaram como ajudantes de pedreiros para a construção de suas 

respectivas casas.  

O fato da EO estar formada por membros da mesma comunidade com histórico 

de desenvolvimento de projetos nas mesmas facilitou o acordo sobre o envolvimento 

dos beneficiários na construção das casas. A ação da construtora sobre aumentar seu 

ganho reduzindo dinheiro investido nos pedreiros não é restringida pelo marco 

regulatório do programa, e tampouco é restringida a iniciativa da EO sobre poupar parte 

dos gastos do trabalho dos pedreiros ao combinar com a participação dos beneficiários 

na construção de suas casas. 

Membros da associação de Armazém e um dos pedreiros entrevistados 

informaram que o esquema de construção das casas consistia em dividir a execução em 

duas fases, em cada fase seriam construídas as metades das casas aprovadas 

correspondente a 23 UHs de um Total de 46 UHs.  As casas seriam construídas em 

grupos de onze, para isto foram contratados diferentes pedreiros para cada grupo de 

casas, de modo que, os pedreiros que trabalharam no primeiro grupo de onze casas não 

trabalhariam nas seguintes. Desta forma se distribuiu o número de casas a serem 

construídas por pedreiro, limitando a quantidade que este poderia ganhar por seu 

trabalho. Além disto, o pagamento das casas só poderia ser feito após a sua finalização, 

assegurando assim que os pedreiros realizassem o seu trabalho até o final.  

Durante a construção das obras do PNHR os membros da CAO realizaram a 

coordenação e monitoramento das obras. Concomitantemente, a CRE realizou a 

prestação de contas, acompanhou a chegada dos materiais de construção e realizou a 

planilha de levantamento de serviços a qual especificava a porcentagem de conclusão 

das obras para o conhecimento do ente financeiro e liberação de verbas da próxima 

etapa de construção. Os membros das comissões desempenharam as suas funções graças 

ao benefício direto ou indireto que estavam recebendo: por um lado estariam 

contribuindo nos trabalhos para a construção de suas próprias casas e também para as 

casas de familiares ou amigos que morassem em alguma das três comunidades. 
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 Além dos representantes dos beneficiários na CAO, os beneficiários 

monitoravam o desempenho dos pedreiros e o avanço das obras. Conforme os dados 

levantados o 89% dos beneficiários monitoraram a construção especificamente de sua 

casa, destes 78% afirmou ter acompanhado diariamente e o restante, 11%, 

semanalmente. Os dados levantados também sugerem que o 87% dos beneficiários 

ajudaram na construção de suas casas. Conforme mencionado, os beneficiários 

participaram como ajudantes de pedreiros, onde “batiam” massa, rebocando e também 

fazendo o telhado principalmente. Os beneficiários também forneciam refeições 

gratuitas aos pedreiros como forma de ajuda. Na Tabela 10 e 11 se observa a proporção 

de famílias que monitoraram e ajudaram na construção de suas próprias casas. 

O envolvimento dos beneficiários na construção diminuiu os custos de acesso a 

informação aos membros das comissões e da EO, ao comunicar o cumprimento ou não 

do cronograma de execução das obras. A participação dos beneficiários junto às 

comissões durante esta fase evitou que a construtora e os pedreiros evadissem de suas 

responsabilidades. 

Além das contribuições mencionadas dos beneficiários do PNHR, estes também 

confirmaram ter feito sugestões de reparos para os pedreiros durante a construção de 

suas casas.  Alguns beneficiários reclamaram de problemas com a estrutura do teto. 

Moradores indicaram que a estrutura do telhado de suas casas não estava completa, 

provocando a instabilidade das telhas (Figura 13). 
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Figura 13 - Estrutura do telhado nas UHs do PNHR. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Dezessete por cento (17%)  das UHs (8 UHs) apresentaram esta problemática. 

Após reclamação dos beneficiários junto a EO, os representantes comunicaram a 

construtora e exigiram as reparações necessárias. Entrevistas com membros da 

associação de Armazém no dia 4 de julho (2017) esclareceram que a construtora se 

negou inicialmente reparar as casas, e em contrapartida, a EO se negou a fazer a 

solicitação do último pagamento das verbas correspondente a 5% do orçamento do 

projeto caso a construtora não reparasse as casas. Para evitar uma denúncia e sanção da 

CAIXA (ente financeiro), a construtora realizou os reparos. Mesmo que somente 5 dos 

8 beneficiários reclamaram da irregularidade, todas as casas que apresentaram 

problemas com os telhados foram reparadas.  

A solução efetiva do problema de construção e do conflito entre moradores e 

construtora foi possível devido às características da comunidade, que facilitou o dialogo 

entre os beneficiários e ao mecanismo de governança do PNHR, que é capaz de 

estabelecer poder de barganha à EO (poder sobre o repasse de recursos financeiros) 

junto às construtoras e regulamenta as comissões que serão formadas exclusivamente 

por membros das comunidades onde foi implantado o empreendimento habitacional.  

As regras que estruturam o PNHR incentivam e permitem a participação dos 

beneficiários na execução do programa rural, o que influencia diretamente a qualidade 

das casas que foram entregues. 
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4.5.5 Comparação das estruturas que moldaram, a ação dos agentes do PNHU e 

PNHR e a participação dos beneficiários 

 

Nas seções anteriores foram exploradas as regras “de jure” do PNHU e do 

PNHR, comparando seu processo de implementação e execução conforme aconteceram 

em Ponta de Pedras. Apresenta-se descrito também as condições biofísicas e os 

atributos das comunidades que impactaram na arena de ação. Dados estes elementos, foi 

possível descrever os arranjos institucionais que incentivaram a ação dos agentes 

envolvidos no PNHU e PNHR em Ponta de Pedras neste estudo de caso. A comparação 

entre os arranjos do programa urbano e rural possibilitaram apresentar o impacto que 

tiveram na participação dos beneficiários. 

O primeiro processo analisado foi o cadastro da demanda. No PNHU os 

agentes envolvidos foram a prefeitura de Ponta de Pedras, ao Ministério das Cidades e 

ao ente financeiro que foi o Banco Família Paulista. Já no PNHR foram a associação de 

Armazém e a CEF como ente financeiro. Em ambos processos, os arranjos 

institucionais fornecidos pelas regras em uso designam quem “deve” realizar o cadastro 

da demanda (Prefeitura e associação de Armazém respetivamente) e quem “deve” 

avaliar essa seleção (MC e Banco Família Paulista e CEF respetivamente). Embora, não 

seja especificado quem “deve” realizar o monitoramento do processo no local.  

O único controle que se tem nos processos vem dos agentes avaliadores que 

baseiam a sua análise do cadastro dos beneficiários nas diretrizes generalistas impostas 

pelo MC. Existem registros como o CADMUT, CADIN RAIS, SIACI e informações da 

CEF que são utilizadas para verificar os dados dos beneficiários, embora levantamentos 

em campo coincidem com os achados de Rangel (2011) sobre a escolha de pessoas que 

não precisavam de uma casa e foram beneficiadas para o caso do PNHU. Ao conseguir 

uma forma de burlar as regras do programa, os agentes da prefeitura, que são os únicos 

encarregados do cadastramento in situ, atuaram de forma oportunista e puderam 

beneficiar a qualquer pessoa.  

Informações obtidas em campo e de Rangel (2011) permitiram confirmar que a 

escolha dos beneficiários foi utilizada como instrumento de barganha política dada as 

eleições que se aproximavam no ano 2012.  Dado isto, se concluiu que pela falta de 
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monitoramento dos agentes avaliadores do processo de cadastramento da demanda, não 

se tinha informação suficiente para discernir entre as pessoas que precisavam e os que 

não precisavam de uma casa. Frente essa liberdade a prefeitura incorreu na seleção 

adversa (adverse selection) dos beneficiários. 

No PNHR os arranjos institucionais igualmente estabelecem a EO como único 

responsável pelo cadastro da demanda, sendo a CEF encarregada apenas da avaliação da 

documentação entregue com o perfil dos cadastrados. Por isto, concluiu-se que nas 

regras do PNHR o mesmo incentivo de seleção adversa também existe. Analises 

subsequentes devem ser realizadas para verificar se houve desvirtuamentos na seleção 

da demanda pela associação de Armazém. 

Os arranjos institucionais do PMCMV para a seleção do terreno diferem para o 

PNHU e o PNHR. As regras do PNHU permitem a Estados ou municípios fazerem a 

doação do terreno para construção das obras. Sendo assim, a prefeitura de Ponta de 

Pedras forneceu o terreno para construção do projeto habitacional, mas, este não seguiu 

os critérios do PMCMV conforme foi apontado. O fato dos agentes da prefeitura 

poderem escolher um terreno fora do considerado perímetro urbano indicou um 

problema de acompanhamento por parte do Banco Família Paulista (avaliador do 

projeto habitacional que contem esta informação).  

Apontou-se por meio de entrevistas com um ex-agente da prefeitura envolvido 

no programa que o terreno comprado pela prefeitura para realizar a construção das obras 

era de propriedade do prefeito. Segundo o entrevistado este seria o verdadeiro motivo 

para a escolha do terreno. Com isto, ficou esclarecida a existência de comportamentos 

oportunistas na forma de corrupção (corruption) onde houve desvio de dinheiro do 

projeto para o benefício de uma figura política. 

Do mesmo modo que no caso anterior, é responsabilidade só da EO realizar a 

escolha do terreno no PNHR. Os arranjos do programa não fornecem meios para o 

monitoramento deste processo, embora a escolha do terreno para o PNHR foi afetada 

pela variável “atributos das Comunidades” e pelas regras que definem a EO. No marco 

regulatório do PNHR se destaca que a EO pode ser pública ou privada e exercerá as 

suas funções como representante das comunidades objeto do projeto habitacional. No 

estudo de caso, a EO foi a associação de Armazém formada por membros das 

comunidades Armazém, Vila Nova e Cajueiro que tem em média aproximadamente 25 
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anos residindo nestas comunidades. Essa associação possuía experiência prévia de 

trabalho em projetos sociais em conjunto com as comunidades.  

Assim, neste caso do PNHR, existiam canais efetivos de comunicação e de 

acesso a informação entre estas comunidades e a associação propositora. Isto permitiu a 

EO adquirir informação sobre a preferência dos beneficiários a cerca do local onde 

seriam construídas as suas casas. Conforme se apontou na descrição da arena de ação, 

os mesmos beneficiários acompanharam e indicaram a localização das residências com 

o GPS com o auxílio da assistência técnica da construtora. Estes escolheram um local 

perto de suas antigas casas e em consequência se gerou uma vantagem na etapa de 

execução do projeto habitacional. Caso a associação quisesse implantar as UHs em 

outros terrenos, esta tinha o poder de fazê-lo, entretanto foram respeitadas as 

preferências dos beneficiários. Concluiu-se que o arranjo do PNHR permitiu que os 

mesmos membros das comunidades por meio de associações, cooperativas, sindicatos, 

fossem os propositores do programa, se favorecendo das relações sociais existentes para 

fornecer a coordenação da localização do terreno. 

A seguir, a comparação entre os modelos de execução das obras do PNHU e do 

PNHR partem da seleção do modelo construtivo e do esquema de pagamento das 

obras. Como apresentado, o esquema construtivo e de pagamento pelas obras realizadas 

no PNHU foi desvirtuado, resultando no não cumprimento do projeto habitacional e na 

entrega sem conclusão das UHs.  

Constatou-se que o programa urbano possui uma estrutura para o 

acompanhamento da construção por meio da CAO. Contudo, houvesse o 

monitoramento por parte da CAO (formada por membros da prefeitura), esta atuou de 

forma oportunista e evadiu as suas responsabilidades (shirking) por não comunicar as 

irregularidades que estavam acontecendo na construção. Esses arranjos não propiciaram 

a participação dos beneficiários na execução das obras, uma vez que a prefeitura optou 

por terceirizar a construção do projeto habitacional.  

No caso do PNHR, também houve problemas com o modelo construtivo e 

esquema de pagamentos, entretanto devido ao relacionamento entre a associação de 

Armazém e os membros das comunidades, foi possível, acordar uma alternativa que 

viabilizasse a construção. O arranjo pelo qual se optou para executar o PNHR não 

incluía intervenção da sociedade civil, mas, a sua participação no monitoramento e na 
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construção não foi restringida. Na Tabela 8 é apresentado a percentual de participação 

dos beneficiários entrevistados no monitoramento da construção no PNHU e no PNHR.  

 

Tabela 8 - Participação dos beneficiários monitorando a execução de sua casa. 

Monitoramento da etapa de 

execução das obras elos 

beneficiários 

Pedrolândia (%) Armazém (%) 

Não 96 11 

Sim 4 89 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

O fato da EO ser formada por membros das comunidades alvo dos projetos 

permitiu efetuar uma transação com os beneficiários do programa de forma que 

favorecesse a construção das obras. Além disto, outras variáveis impactaram no 

monitoramento das obras. Por um lado, a localização dos empreendimentos do PNHR 

perto da residência original dos beneficiários permitiu que os mesmos estivessem 

presentes constantemente na construção de sua casa própria. No total 78% dos 

entrevistados em Armazém, Cajueiro e Vila Nova afirmaram monitorar diariamente a 

construção da própria casa. Somado a isto, as comissões CRE e CAO também formadas 

por beneficiários da sociedade civil estiveram presentes ao longo da execução.  

No PNHU não houve “transação” entre prefeitura e beneficiários que permitisse 

a estes últimos se envolverem no monitoramento. Embora, o fato de Vila Pedrolândia 

estar afastado da área urbana tenha afetado o acesso a informação por parte dos 

beneficiários sobre o estado de construção das casas e limitou a possibilidade do 

envolvimento dos mesmos voluntariamente no monitoramento das obras. 

Os arranjos antes descritos entre beneficiários e ente propositor afetou 

igualmente a construção das casas. Na Tabela 9 se observa a porcentagem de 

entrevistados que participaram da construção da casa do PMCMV.  
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Tabela 9 - Participação dos beneficiários na construção de suas casas. 

Participação dos 

beneficiários na construção 

de sua casa 

Pedrolândia (%) Armazém (%) 

Não 100 13 

Sim 0 87 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Além da participação dos beneficiários, se deve considerar o fato de que os 

pedreiros contratados para trabalhar no PNHR eram parte da mesma comunidade e 

dessa forma tinham a obrigação de realizar as suas funções corretamente 

(accountability). No caso do PNHU os pedreiros contratados não tinham essas 

responsabilidades com os beneficiários das casas, além dos beneficiários não possuírem 

meios de monitoramento direto sobre aqueles responsáveis pelo mal desenvolvimento 

da sua casa. O acesso ou a falta de informação dos beneficiários sobre a obra afetou a 

possibilidade dos mesmos identificarem possíveis irregularidades.  

No PNHR os beneficiários identificaram irregularidades na construção de suas 

casas, no caso contrario, os beneficiários do PNHU não saberiam dos problemas com a 

construção de Vila Pedrolândia até receberem suas casas. Na Tabela 10 observa-se a 

porcentagem de pessoas que apontaram irregularidades com a construção das obras no 

PNHU e no PNHR. 

 

Tabela 10 - Irregularidades na execução das obras percebidas pelos beneficiários do PNHU e PNHR. 

Irregularidades percebidas 

pelos beneficiários durante 

a construção das casas 

Pedrolândia (%) Armazém (%) 

Não 4% 72 

Sim 0 17 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Nesta seção se mostrou como os diferentes arranjos do PNHU e do PNHR 

permitiram as irregularidades na implementação e na execução das obras. Igualmente 

apresenta-se como o PNHR viabilizou a participação dos beneficiários além da CRE e 
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da CAO para realizar a execução das obras. A seguir, se mostraram os resultados das 

duas modalidades do programa segundo as variáveis selecionadas nos critérios de 

avaliação. 

 

4.6 Critérios de Avaliação dos Empreendimentos PNHU e PNHR em Ponta de 

Pedras 

 

Comparando os resultados, em relação ao bem-estar do ponto de vista dos 

beneficiários das duas iniciativas habitacionais, se conclui que o envolvimento dos 

beneficiários foi fundamental para o melhor desempenho do programa rural quando 

comparado ao desempenho do programa urbano. A seguir, apresenta-se quatro 

indicadores de bem-estar das duas modalidades do programa: estado da casa na data de 

entrega, satisfação com UH na data de entrega, percepção da qualidade dos serviços e 

capital social. A Tabela 11 compara os resultados do indicador estado da casa na data de 

entrega entre as modalidades PNHU e PNHR. 

 

Tabela 11 - Estado das UH na data de entrega, para o PNHU e PNHR. 

Compleição da UH Pedrolândia (%) Armazém (%) 

Completa 8 100 

Quase completa 92 0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Na Tabela 11 se observa que 100% das casas do PNHR foram entregues 

finalizadas, segundo as especificações do projeto apresentado aos beneficiários nas 

reuniões informativas. Por outro lado, 92% das pessoas morando no empreendimento do 

PNHU afirmaram que a casa se encontrava incompleta no momento da entrega. Destas 

famílias, 78% tiveram que investir seu próprio dinheiro para poder completar a sua casa. 

Além dos problemas anteriormente citados (falta de reboco, piso e forro) outros 

problemas estruturais e de acabamento comuns encontrados nestas moradias foram: 

paredes fissuradas, piso desnivelado, teto com furos, tampa da fossa séptica e vaso 

sanitário quebrados. A Figura 14 e 15 comparam uma casa do PNHU com outra do 

PNHR. Embora a foto seja de 2017, são exemplos de como foram entregues aos 

beneficiários na finalização dos empreendimentos habitacionais. 
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Figura 14. Casa do PNHR em 2017. 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

Figura 15. Casa do PNHU em 2017. 

 
Fonte: Autor (2017). 

  

O estado de cada casa na entrega aos beneficiários influenciou o nível de 

satisfação dos moradores nos projetos. Oitenta e nove por cento (89%) dos beneficiários 

do PNHR responderam estar muito satisfeitos com o estado da casa, enquanto somente 
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vinte e cinco por cento (25%) do programa urbano estavam muito satisfeitos com as 

casas. Se compararmos os resultados somando os satisfeitos com os muito satisfeitos, 

49% dos beneficiários do PNHU estavam contentes com a casa, demonstrando que é 

inegável o valor que a mesma tem para os moradores de Vila Pedrolândia, que apesar do 

seu mal estado, se consideram felizes por ter sua “casa própria” (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Satisfação dos moradores do PNHU e PNHR no momento da entrega da casa. 

Satisfação com a casa no 

momento que foi entregue 
Pedrolândia (%) Armazém (%) 

Muito insatisfeito 6 0 

Insatisfeito 12 0 

Neutral (nem satisfeito ou 

insatisfeito) 
29 0 

Satisfeito 24 11 

Muito satisfeito 25 89 

Não respondeu 4 0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

O terceiro indicador é a qualidade de alguns serviços que poderiam ter sido 

afetados pelos novos empreendimentos. Primeiro, foi analisado o serviço de água nos 

empreendimentos habitacionais, dada a responsabilidade da prefeitura e da EO em 

fornecer tal serviço na declaração das contrapartidas oferecidas. Em Pedrolândia, 

quando houve a entrega das casas aos beneficiários, o abastecimento de água não era 

suficiente para a quantidade de pessoas morando no conjunto, o que determinou que a 

prefeitura iniciasse a construção de outro poço artesiano e caixa de armazenamento, mas 

os trabalhos nunca foram concluídos.  

Além disto, os moradores relataram que a manutenção do poço não é feita 

regularmente e as vezes a água está suja. Na atualidade, a maioria dos moradores de 

Vila Pedrolândia declararam que o serviço de água no local é “bom” e “muito bom”, 

apesar de ter inconvenientes com o abastecimento. A Tabela 13 mostra a percepção dos 

moradores em relação à qualidade da provisão de água em Pedrolândia e Armazém. 
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Tabela 13 - Percepção dos moradores sobre a qualidade da provisão de água em Armazém e Vila 

Pedrolândia. 

Qualidade do serviço de 

provisão de água 
Pedrolândia (%) Armazém (%) 

Muito ruim 0 0 

Ruim 2 7 

Neutro 18 2 

Bom 45 33 

Muito bom 33 59 

Não respondeu 2 0 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

O PMCMV, na sua regulamentação, atribui à Prefeitura, a responsabilidade de 

facilitar o acesso aos serviços básicos, como acesso à escola e assistência médica. No 

caso do PNHR, a percepção dos moradores em relação às mudanças no acesso a estes 

serviços não se alterou, uma vez que as casas foram construídas em terrenos adjacentes 

as casas principais dos beneficiados, não fazendo diferença a relação da localização do 

terreno com os equipamentos e serviços já disponíveis. No PNHU, se decidiu construir 

o empreendimento compostos por múltiplas unidades numa área em comum e a escolha 

do terreno foi feita pela prefeitura, afetando o acesso dos moradores a estes serviços. A 

percepção que os beneficiários de Vila Pedrolândia têm sobre o acesso ao serviço 

médico e escolar se pode observar na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Percepção sobre o acesso a assistência médica e escola. 

 

Percepção do acesso à 

assistência médica 

Percepção do acesso ao serviço 

escolar 

 

Pedrolândia (%) Armazém (%) Pedrolândia (%) Armazém (%) 

Muito ruim 12 4 4 0 

Ruim 8 11 0 2 

Neutro 49 4 8 0 

Bom 25 65 27 22 

Muito bom 6 9 12 9 

NR/ NA 0 7 49 67 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 



89 
 

 
 

Por último, mudanças no capital social das comunidades antes e depois do 

PMCMV podem expressar as variações na estrutura social dos beneficiários, ocasionada 

pelo programa. Em Pedrolândia, apesar do período de adaptabilidade na nova 

comunidade desde 2011, quando os beneficiários se mudaram para o novo local, ainda 

se registra menor proporção de famílias que tem amizade com os seus vizinhos em 

relação as suas comunidades de origem. Ainda assim, a amizade entre vizinhos na Vila 

Pedrolândia é estimada como alta, considerando que estes moravam antigamente com 

suas famílias ou próximas a elas e passaram a morar com pessoas de outros bairros e 

comunidades. Conforme a Figura 16, em Pedrolândia 80% das famílias consideram que 

possuem amizades com os seus novos vizinhos. 

 

Figura 16 - Percentagem de moradores que dizem ter amizade com seus vizinhos na Vila Pedrolândia em 

comparação à vizinhança anterior. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Por outro lado, 98% das famílias beneficiadas pelo programa no Armazém 

afirmaram ter amizades com os seus vizinhos. Resultado que não surpreende, uma vez 

que não houve deslocamento dos beneficiários de seu local de origem para outro local. 

Isso estimula a reflexão sobre privilegiar a inserção de empreendimentos do PMCMV 

em áreas adjacentes de onde as pessoas já moram, não só na área rural como também 

nas cidades. 

Além dos laços de amizade entre os vizinhos, a maioria destas famílias 

socializam diariamente (se reúnem para conversar, se visitam, passeiam, cozinham 

juntos e vão para igreja dentre, entre as mais comuns). Esta tendência se mantém para a 

maioria das famílias tanto do Armazém quanto de Pedrolândia, que afirmaram 

interagirem com os seus vizinhos diariamente. Na Tabela 15 se observa a frequência em 

que os moradores dos empreendimentos do PNHU e PNHR socializam entre si. 

94% 

80% 

70%

80%

90%

100%
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Tabela 15 - Frequência em que os beneficiários do PNHU e PNHR socializam com os seus vizinhos. 

Vezes que beneficiários socializam com os vizinhos Pedrolândia (%) Armazém (%) 

Diariamente 61 69 

Semanalmente 37 27 

Mensalmente 2 4 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Para medir o impacto das interações entre as famílias residentes, perguntou-se 

sobre a ajuda recebida de vizinhos em tempos de necessidade. A Tabela 16 demonstra 

que a maioria dos beneficiários de Armazém tem recebido algum tipo de ajuda dos 

vizinhos em tempos de necessidade, enquanto, menos da metade dos beneficiários de 

Vila Pedrolândia tem recebido ajuda dos vizinhos. 

 

Tabela 16. Porcentagem de famílias que receberam ajuda em tempos de necessidade dos seus vizinhos. 

Ajuda recebida dos 

vizinhos em tempos de 

necessidade 

Pedrolândia (%) Armazém (%) 

Não 65 11 

Sim 35 89 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Nas dimensões analisadas se observou que o maior contraste nos resultados de 

ambos os modelos do PMCMV está no acabamento das casas. Assim, concluiu-se que 

os arranjos institucionais presentes na provisão do PNHU resultaram na construção 

incompleta das UHs, enquanto os arranjos do PNHR incentivaram a construção 

adequada das casas. Foi possível concluir que a participação dos beneficiários no PNHR 

permitiu produzir melhores resultados na construção das UHs do que no modelo PNHU 

o qual se restringiu a participação dos beneficiários.  

Contudo, a pesar do contraste nos resultados físicos dos empreendimentos 

habitacionais, quase da metade da população de Vila Pedrolândia declarou estar 

“satisfeita” e “muito satisfeita” com a casa recebida, evidenciando o valor que estas 

pessoas atribuem a fato de ter uma moradia própria, superior aos próprios detalhes 

técnicos e arquitetônicos do projeto. Isto não implica que o estado das UHs não 
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ocasionasse problemas ao longo prazo para os beneficiários, dado que, a maioria deles 

teve que investir dinheiro próprio para resolver os problemas relacionados à construção 

das UHs. 

O serviço de água foi qualificado pela maioria dos beneficiários do PNHU e do 

PNHR como “bom” e “muito bom”, apesar do empreendimento Vila Pedrolândia ter 

problemas de abastecimento e de limpeza da água armazenada no poço. Sobre o acesso 

ao serviço médico se constatou que a percepção dos beneficiários do PNHR indicam 

que para os mesmos o acesso é “bom”, enquanto a percepção dos entrevistados do 

PNHU é ainda pior uma vez que foram afastados dos equipamentos usados para 

atendimentos médicos que existem no centro de Ponta de Pedras. Por último, a 

percepção com relação ao acesso ao serviço escolar em ambos os empreendimentos é 

similar e as pessoas que frequentam os serviços alegam não ter problemas para ter 

acesso aos equipamentos relacionados. 

Por último, com a análise do capital social presente nas comunidades, se 

ressaltou que a confiança que existe entre vizinhos de Vila Pedrolândia é menor do que 

em Armazém. Os laços de relacionamento em Armazém foram mantidos ao construir o 

projeto do PNHR nas mesmas comunidades de origem dos beneficiários. Segundo 

apresentado anteriormente, este foi um componente fundamental para permitir a 

participação e coordenação da ação dos beneficiários na execução do empreendimento 

habitacional. 

Estes dados servem de base para o entendimento sobre a dependência que os 

moradores de ambas as comunidades tem com os outros vizinhos e como isto influiu no 

desenvolvimento dos projetos habitacionais. Para os moradores de Armazém, Cajueiro e 

Vila Nova, o arranjo do PMCMV exigia tanto a participação dos beneficiários como da 

liderança local na associação de Armazém. Tal relação entre beneficiários e liderança 

local norteou as regras informais para a implementação do projeto habitacional. A 

estrutura de dependência que os membros das comunidades compartilham permitiu à 

associação de Armazém o acesso à informação sobre a necessidade real de moradia nas 

comunidades. Também a frequência diária de encontro entre beneficiários e a 

participação constante dos beneficiários na execução da casa própria facilitou o 

intercambio de informação sobre os avanços das obras e facilitou notificar possíveis 

irregularidades acontecidas. 
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Por último, a experiência associativista da comunidade de Armazém, adquirida 

na implementação de projetos no passado, permitiu construir acordos com os membros 

das comunidades (p. ex. ajuda com a construção da casa própria) para sobrepor aos 

desafios encontrados na fase da execução das obras, como a problemática ocorrida com 

a construtora do empreendimento. 

Em Vila Pedrolândia, a falta de relação entre beneficiários e a prefeitura de 

Ponta de Pedras permitiu estabelecer regras informais que acabaram afetando 

negativamente o desenvolvimento do projeto habitacional. A participação dos 

beneficiários no projeto (através da CAO) foi eliminada a partir da seleção de agentes 

da prefeitura como membros da comissão. Como consequência, a seleção de 

beneficiários não cumpriu com o especificado no programa e não houve formas de 

controlar aos agentes da prefeitura, que atuaram em nome da comissão e revelaram 

comportamentos oportunistas. Entre estes comportamentos ressaltam: a falta de 

monitoramento da etapa de construção, desvio dos materiais de construção e dificuldade 

de acesso a informação sobre o avanço das obras. 

Em suma, o modelo rural do MCMV teve resultados melhores do que o projeto 

do PNHU aplicado em Ponta de Pedras.  
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5 CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES PARA A POLÍTICA HABITACIONAL 

 

As modalidades apresentadas do PMCMV aplicadas no município Ponta de 

Pedras diferem principalmente nas características das entidades propositoras (prefeitura/ 

associação sem fins lucrativos), nos incentivos aos quais estão expostos (como agentes 

do processo ou como meros figurantes), no âmbito da atuação de suas propostas (escala 

municipal/ comunal) e no padrão dos procedimentos construtivos utilizados (construção 

de todas as UHs num mesmo tempo/ construção por etapas das UHs).  

Os resultados obtidos nesta pesquisa sugerem que estas diferenças fazem com 

que um agente propositor esteja incentivado ou não a executar a construção das obras 

conforme as especificações do projeto habitacional e, deste modo, atingir maior ou 

menor  qualidade do estado físico nas UHs finalizadas. Na análise comparativa entre um 

programa rural e urbano do PMCMV em Ponta de Pedras, PA conclui-se que o bem-

estar dos beneficiários foi maior para o PNHR do que o PNHU.  

Identifica-se aqui, portanto, que os arranjos institucionais de ambas as 

modalidades (urbano e rural) do PMCMV permitem a entrada de incentivos adversos, 

especificamente na seleção da demanda e do terreno para efetuar a construção das obras 

e no monitoramento da execução dos trabalhos de construção. Constata-se também que 

o engajamento da sociedade civil beneficiada de Armazém, Cajueiro e Vila Nova 

contribuiu para o êxito na seleção do terreno, bem como no monitoramento das obras 

para seu correto desenvolvimento.   

No caso do PNHR, a existência de  uma CRE e CAO formada por representantes 

dos beneficiários contribuiu para fazer cumprir as funções dos agentes relacionados com 

a construção do empreendimento. Nota-se, neste caso que, a experiência de 

implementação de projetos por parte da associação de Armazém viabilizou o dialogo 

entre beneficiários e construtora a fim de estabelecer acordos fora do marco regulatório 

do programa, para fornecer ajuda durante a construção das UHs.  

Já no caso do PNHU, a falta de uma comissão responsável com as suas funções 

de monitoramento efetivamente exercidas, facilitou o descumprimento de objetivos 

dentro do projeto habitacional, culminado em desvirtuamentos do programa, 

procedimentos construtivos e formas de pagamento pelos trabalhos realizados na 

construção que afetaram diretamente os resultados finais deste programa. Tais fatores 
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poderiam ser superados se houvesse um incentivo para a participação dos beneficiários 

no desenvolvimento do programa. 

Dos resultados obtidos, fica claro que o programa habitacional que incluiu os 

beneficiários no desenvolvimento do projeto e teve participação mínima dos entes 

públicos locais, foi mais eficiente em cumprir os objetivos definidos pelo PMCMV em 

relação ao que não permite ou incentiva a participação dos beneficiários, centralizando 

o controle do programa no ente público local. Assim, os arranjos institucionais das 

modalidades PNHU e PNHR aplicadas no município Ponta de Pedras produzem 

resultados diferentes em termos do bem-estar dos beneficiários pós-ocupação. 

Embora, existem outras diferenças entre ambas as modalidades do PMCMV que 

provocaram estes resultados, a participação dos beneficiários certamente influiu no 

correto desenvolvimento do programa rural sobre o urbano, como no caso da 

obrigatoriedade em criar comissões (CRE e CAO) compostas por beneficiários do 

PNHR para gerir a execução das obras. Dado isto, a principal contribuição da pesquisa 

na área de políticas habitacionais está em reconhecer a necessidade de criação de grupos 

como a CAO e a CRE para o correto desenvolvimento do PMCMV.  

A partir do identificado nesta pesquisa, deve-se predominar nos membros destas 

comissões de monitoramento uma estrutura de valores comum em relação a 

compreensão da importância e necessidade por uma moradia (de qualidade). Caso 

contrário, a ação de uma comissão que pretenda tirar vantagem da construção das UHs 

poderia ter como resultado a execução de um empreendimento em condições similares a 

Vila Pedrolândia.  

Na perspectiva de políticas públicas, esta pesquisa tem como finalidade 

contribuir com o reconhecimento de que existem outros mecanismos efetivos para 

implantação de políticas sociais. No caso analisado do PNHR, foi a uma associação sem 

fins lucrativos, entidade diferente do “Estado”, que promoveu a distribuição de 

benefícios socioeconômicos às populações socioeconomicamente vulneráveis. 

Além da discussão elaborada sobre políticas públicas e os arranjos institucionais 

do PMCMV, esta dissertação observa também o processo de construção do espaço no 

município de Ponta de Pedras. Santos (1988) argumenta sobre a importância das 

relações sociais frente ao paradigma de desenvolvimento atual (Técnico-cientifico-

informacional), no qual se devem retomar os direitos participativos da sociedade civil 
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para legitimar os seus direitos e produzir espaço. Estas formas de participação seriam 

consideradas como um conjunto de práticas reguladas por regras tácitas, aceitas pelas 

comunidades onde foram implantados os programas habitacionais (HOBSBAWM, 

1984).  

No caso das populações de Armazém, Cajueiro e Vila Nova, a existência de 

determinados valores e normas de comportamento possibilitou a eles se coordenarem 

junto aos entes propositores para desenvolver o projeto habitacional. Para este feito, 

observa-se como fundamental a continuidade das relações sociais do passado, caso que 

o poder público de Ponta de Pedras não consegue recriar. Os resultados desta pesquisa 

evidencia, ao longo dos 4 indicadores de análise, que as UHs criadas por meio do 

PNHR foram incorporadas tanto na trama das comunidades como na dinâmica 

socioeconômica preexistente em Armazém, Cajueiro e Vila Nova. No contrário, a 

implantação do PNHU repete o modelo de periferização apresentados por outras 

implementações dos projetos de PMCMV no país. 

Para a comunidade de Ponta de Pedras, espera-se contribuir com o mapeamento 

das formas de implementação de projetos sem a necessidade de intervenção do poder 

público local. Ressalta-se aqui o benefício do PNHR como uma ação da própria 

população, reivindicando e atendendo suas necessidades. Os resultados esclarecem que 

a forma de participação em parceria entre ente propositor e beneficiários no desenho, 

implantação e execução do programa tem um impacto decisivo na performance do 

mesmo, tanto na eficiência (redução de custos) como no bem-estar e satisfação dos 

beneficiários. Portanto, se recomenda que nos futuros programas habitacionais os 

espaços de implementação dos empreendimentos para a população devam ser 

institucionalizados em todas as etapas do processo. 

Por último, as contribuições metodológicas da pesquisa permitiram discutir e 

avaliar a aplicação do arcabouço Institucional Analysis and Development (IAD) para o 

estudo da provisão pública de habitação, por meio do Programa Minha Casa Minha 

Vida.  

O IAD permitiu a análise das interações entre os agentes envolvidos e a estrutura 

dos incentivos que influenciaram suas ações. Consequentemente, permitiu identificar os 

desvirtuamentos do programa e os respectivos resultados e, com isto, além de explicar 
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os motivos dos desvirtuamentos do programa, permitiu elucidar os arranjos 

institucionais para garantir projetos bem-sucedidos. 

Nesse sentido, adaptar o IAD para ser utilizado na análise dos arranjos 

institucionais do PMCMV possibilitou a seleção de um estudo de caso para levantar as 

características específicas de seus arranjos institucionais, as variáveis exógenas típicas 

de cada localidade a estudar e a estrutura de incentivos e resultados (em respeito aos 

objetivos do programa). 

O método apresentado é o primeiro esforço de analisar os arranjos institucionais 

presentes na provisão do PMCMV, no nível local, no município Ponta de Pedras, PA. 

Os resultados obtidos por meio da aplicação do IAD permitiram questionar uma de 

muitas condições necessárias do PMCMV para satisfatoriamente atender o déficit 

habitacional presente nas populações brasileiras enquadradas na faixa 1 e recomendam-

se aqui estudos subsequentes no sentido de aprimorar o método. 
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ANEXO A: QUESTIONÁRIO 

 
QUESTIONÁRIO BEM-ESTAR 

 

 

 

 

Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, laboratório de 

estudo das cidades. 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO DA PROPIEDADE 

 

- Data (dia, mês, ano) |__|__|__|__|__|__| 

- Entrevistador(a): _______________ 

- Comunidade: __________________ 

QUESTIONÁRIO: No.:_______ 

Celular (opcional em caso de smartphone)  

___________________________________________ 
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ATRIBUTOS 

 

1. Nome do (s) entrevistado(s):______________________________________________. 

 

2. Quem é o beneficiário do programa? ______________________________________. 

 

3. O beneficiário mora na casa? Sim__; Não__. 

 

4. Se a resposta for não, explique a razão: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

5. Quem mora na casa? _____________________________________________________. 
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Composição da Unidade Domestica 

6. Quantas pessoas moram nesta casa? ____. 

 Id. 7. Nome 8. 

Idade 

9. Relação de 

parentesco  

(Ver código) 

9. Estado civil  

(Ver código) 

10.Nome do 

conjugue (Id.) 

11. Nível 

escolar 

12. Principal 

ocupação 

(Ver código) 

13. Onde 

trabalha ou 

estuda 

14. Permanente 

(P) ou 

Temporário (T)? 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

(Escrever primeiro os dados do chefe da família e depois, escrever o parentesco segundo a relação com ele) Obs.: deixar o campo “Relação de parentesco” em 

branco.Códigos para questão 6: Depois de escrever o parentesco adicionar com uma A na célula se é considerado agregado. 

Códigos para questão 7: 1= solteiro; 2= casado/amasiado/unido; 3= separado/divorciado; 4= viúvo. 

Códigos para questão 8: Indicar o código da pessoa com quem esta relacionado. 

Códigos para questão 10: 1= agricultura (açaí, roca, etc.); 2= pesca; 3= comercio; 4= trabalho doméstico; 5= estudante; 6= aposentado 7= serraria;  8=outro (escreva). 
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Composição da Renda Familiar e Uso dos Recursos Naturais 

 

15. Quais são os tipos de produção desta unidade doméstica no último ano? Indique quais são 

para consumo ou comercialização: 

1. 

Id 

 2. Tipo de produção 3. Sim/ Não 4. Para consumo (1), 

comercialização (2) 

ou os dois (3)? 

1 (Pesca) Peixe   

2 (Pesca) Camarão   

3 (Cria) Porco   

4 (Cria) Galinha   

5 (Cria) Pato   

6 Caça (tatu, etc.)   

7 Roça (milho, feijão, mandioca, etc.)   

8 Açaí   

9 Quintal (frutas, temperos, ervas medicinais)   

10 Floresta (madeira, óleos, etc.):   

11 Outros:   

 

16. Nesta casa no último ano alguém recebe: 

 Quantas pessoas?  

a. Salario regular: b.  

c. Diárias/ Bicos:  d.  

e. Aposentadoria:  f.  

g. Bolsa Família: h.  

i. Cesta básica: j.  

k. Seguro defeso l.  

m. Outro auxilio: n.  

 

17. Se recebe outro auxilio, qual? _____________________________________________. 

 

18. Neste último ano, quais foram as principais fontes de renda da família? (Anotar em ordem de 

importância, incluir produtos, emprego, benefícios sociais, bicos e outros).  

1. __________________________;      2.   ________________________  ; 

3. __________________________;      4.    ________________________; 

5. __________________________;      6.    ________________________. 
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19. Qual é a renda mensal total dafamília hoje? _________. 

20. Quais são os principais gastos da família em ordem de valor? (*Ver código) 

Este último ano 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

(*1= transporte para ir ao trabalho;2= transporte para irà escola; 3= alimentação;  

4= educação; 5= agua; 6= luz; 7= aluguel, 8= reparações da casa, etc.) 

 

CAPITAL SOCIAL 

Redes Sociais (Passado/ atributo) 

 

21. Onde o senhor (a) morava (Comunidade/ Bairro) antes de se mudar nesta casa? ___________. 

 

22. Quanto tempo você morou naquele lugar? __________. 

 

23. Com quem você morava? _______________________________________________________. 

 

24. Antes de se mudar para esta casa, a família foi membro (participava) de algumtipo de: 

Associação  Mutirão   Igreja  Outro  NS/NR  

 

(Exemplo: mutirão de açaí ou para a construir as casas, organização de eventos com a igreja, 

organização de quadrilhas nas festas juninas e/ ou blocos de carnaval) 

25. Se outro, detalhar: _______________________________________________. 

 

26. Em relação as organizações que a família fazia parte, detalhe... 

Id. a. Quais? (Nomear) b. Quem 

participava? (Id) 

c. Frequência com 

que se reuniam? 

d. Como se beneficiava desta 

organização? 

1     

2     

3     

4     

5     

7     



107 
 

 
 

(Na pergunta “b. Quem participa” usar a identificação das pessoas da primeira tabela) 

Redes sociais (atual/ Resultados) 

 

27. Há quando tempo reside no domicilio atual? __________. 

28. Na atualidade a família é membro (participa) de algum (a):  

Associação  Mutirão   Igreja  Outro  NS/NR  

 

(Exemplo: mutirão de açaí ou para a construir as casas, organização de eventos com a igreja, 

organização de quadrilhas nas festas juninas e/ ou blocos de carnaval) 

 

29. Se outro, detalhar: _______________________________________________. 

 

30. Em relação as organizações que a família faz parte hoje, detalhe... 

Id. a. Quais? (Nomear) b. Quem 

participa? (Id) 

c. Frequência com 

que se reúnem? 

d. Como se beneficia desta 

organização? 

1     

2     

3     

4     

5     

7     

 (Na pergunta “b. Quem participa” usar a identificação das pessoas da primeira tabela) 

 

Confiabilidade (atual/ Resultados) 

 

31. Você tem amizade com seus vizinhos? Sim__; Não__. 

 

32. Se sim, quantas vezes você socializa com os seus vizinhos? 

Diariamente ____; Semanalmente ____; Mensalmente ____.  

(Escreva o número de vezes que socializam) 

33. Quais são as três atividades mais frequentes que você faz com os seus vizinhos 

1- __________________________________________; 

2- __________________________________________; 

3- __________________________________________. 

 

34. Em tempos de necessidade alguma vez ajudaram a você? Sim__; Não__. 
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35. Se sim, detalhe que em que atividades seus vizinhos ajudaram a vocês: ___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

36. Avalie a sua relação com seus vizinhos:     1      2       3      4 

 

(1= muito ruim; 2= ruim; 3= bom; 4= muito bom) 

 

 

ARENA DE AÇAO/ HIPOTESIS 

Participação (Implementação) 

 

37. Como você soube do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)? ______________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

38. Por qual motivo você se candidatou para receber uma casa do PMCMV? 

 

Não tinha casa própria  A casa onde vivia estava lotada  

    

A antiga comunidade era muito violenta/ insegura  Oportunidade  

    

Serviços precários (agua, luz, telefone, etc.)  Doenças presentes na comunidade anterior  

    

Dificuldades financeiras  Queria formar uma família própria  

    

Pessoas com deficiência na família  Outros  

 

 

39. Em caso de outros, detalhe: _____________________________________________________. 

 

40. Quais pessoas e/ ou grupos foram responsáveis por implementar o projeto? _______________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

41. Você participou de qualquer reunião sobre a implementação do projeto com aqueles 

organizadores? Sim__; Não__. 

a. Se sim, de quantas reuniões participou? ___. 

 

42. Você tinha algum papel/ responsabilidade na implementação do projeto? Sim__, Não__.     

a. Se sim, qual? _______________________________________________________. 

43. Os organizadores tinham/ criaram uma comissão (**CRE) para gerir os recursos liberados pelo 

banco? Sim__; Não__; NS__. (Se não, ir para pergunta quarentásseis (46)) 
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a. Se sim, esta comissão tinha algum beneficiário? Sim__, Não__; NS__. 

i. Se sim, quem escolheu eles e como? (Eleito por outros beneficiários?) _________ 

__________________________________________________________________.  

ii. Qualquer beneficiário podia se candidatar? _______________________________ 

iii. Se for eleito por outros beneficiários, você participou da votação? Sim__; Não__.  

iv. Se não, porque? ____________________________________________________. 

b. Se existia esta comissão, o senhor (a) conhecia a alguém trabalhando lá? Sim__; Não__.  

i. Se sim, qual era a sua relação com essa pessoa? *(ver exemplo) ______________.  

*(Exemplo questão b.i=  familiar, amigo, conhecia) 

c. De quantas reuniões desta comissão o senhor (a) participou? _____. 

 

44. Os organizadores tinham/ criaram uma comissão (**CAO) para acompanhar o progresso da 

construção das obras e permitir o intercâmbio de informação com os beneficiários do projeto? 

Sim__; Não__; NS__. (Se não, ir para pergunta quarenta sete (47)) 

a. Se sim, esta comissão tinha algum beneficiário? Sim__; Não__; NS__. 

i. Se sim, quem escolheu eles e como? *(Eleito por outros beneficiários?) ________ 

__________________________________________________________________. 

ii. Qualquer beneficiário podia se candidatar? _______________________________. 

iii. Se for eleito por outros beneficiários, você participou da votação? Sim__; Não__. 

iv. Se não, porque? ____________________________________________________. 

 

b. Se existia esta comissão, o senhor (a) conhecia a alguém trabalhando lá? Sim__; Não__.  

i. Se sim, qual era a sua relação com essa pessoa? *(ver exemplo) ___________.  

*(Exemplo questão b.i= familiar, amigo da infância, conhecia só pelo nome, companheiro de 

trabalho, outros) 

c. De quantas reuniões desta comissão o senhor (a) participou? _____. 

 

 

Participação, Monitoramento e Renegociação (Construção) 

 

45. Você sabia o modelo de sua casa antes de que a construção começara? Sim__; não__. 

 

46. Se sim, como você conseguiu esta informação?  _____________________________________. 

 

47.  O senhor (a) observou o processo de construção desta casa? Sim__; Não__. 

a. Se sim, quantas vezes você observou a construção de sua casa? ___________________. 

b. O senhor (a) ajudou na construção de sua casa? Sim__; não__. 

i. Em que ajudou? _______________________________________________________. 

ii. O senhor percebeu irregularidades na construção desta casa?  Sim__; Não__. 

**(CRE= Comissão de Representantes de Empreendimento; CAO= Comissão de Acompanhamento de Obra). 
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iii. Se sim, quais? _________________________________________________________. 

iv. Se sim, o senhor denunciou essas irregularidades? Sim__; Não__. 

v. Se sim, com quem? _____________________________________________________. 

vi. Suas demandas foram atendidas? Sim__, não__. 

vii. Se sim, que medidas foram tomadas para resolvê-las? _________________________. 

 

48. Como o senhor avaliaria o desempenho das comissões (EO, CRE, CAO) participantes da 

construção de sua casa? ____.  

 

(1= muito ruim; 2= ruim; 3= bom; 4= muito bom) 

49. No futuro, vocês voltariam a apoiar eles na realização de um outro projeto? Sim__; Não__. 

 

RESULTADOS DE CRITERIOS DE AVALIAÇÃO 

Habitação 

 

50. Na sua opinião quando você recebeu esta casa a construção era: 

Completa__; Quase completa__; Nem perto de compleição__.  

 

51. Se a casa era “quase completa” ou “nem perto de compleição”, sua família completou com seu 

dinheiro próprio? Sim__; não__. Se não, quem completou? ____________________________. 

 

52. Os cômodos (peças) da casa estão bem distribuídos? Sim__; Não__. 
 

53. Considera que a casa atual e pequena em relação ao número de pessoas que moram nela? 
Sim__; Não__. 

 
54. Expandiram ou modificaram a sua propriedade? Sim__; Não__. 

 

55.  Se sim, o que você fez?___________________________________________________ 
 

56.  Quais são os equipamentos presentes nesta casa?  

 
Nenhum  Geladeira  Fogão a gás  

      

Aparelho DVD  Parabólica  Celular  

      

Aparelho de som  Máquina lava roupa (elétrico)  TV  

      

Computador  Micro-ondas  Carro  

      

Moto  Frízer  Outros  
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Outros: _______________________________________________________________. 
 

57. Avalie sua satisfação com a casa no momento que foi entregue?  

(1= muito ruim; 2= ruim; 3= bom; 4= muito bom) 

Localidade 

 

58. Como a agua chega na sua casa e como ela é tratada? 
 

Como chega a agua: Fonte: Tratamento: 

Encanada  Poço artesiano  Filtro  

Outro:  Poço manual  Agua tratada  

  Outro:  Outro:  

 
 
59.  Avalie a qualidade de serviço de agua:  

 
(1= muito ruim; 2= ruim; 3= bom; 4= muito bom) 

 
60. Para onde vai o esgoto? 

 

Na natureza  Fossa séptica  Rede de esgoto  NS/ NR  Outro  

 

61. Outro, detalhar: ________________________________________________________. 
 
62.  Como as famílias cuidam do lixo? 

 

Não cuidam  Jogado em rio/ na natureza  Enterrado  Queimado  

        

Reciclagem  Coleta comunitária  Coleta municipal  NS/ NR  

        

Outro        

 

63.  Outro, detalhar: _______________________________________________________________. 
 
64.  Avalie sua satisfação com a qualidade do saneamento  

básicona comunidade: 
 

(1= muito ruim; 2= ruim; 3= bom; 4= muito bom) 

 
65.  Existe algum tipo de problemática com o serviço de eletricidade? Sim__; Não__. 

 

1      2      3      4 
 

1      2      3      4       
 

1      2      3      4       
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66.  Se sim, quais são? _______________________________________________________. 

67.  Durante quanto tempo por dia a energia aqui? _______________________________. 

 
68.  Avalie sua satisfação com a qualidade de serviço  

elétrico nesta comunidade: 
 

(1= muito ruim; 2= ruim;3= bom; 4= muito bom) 

69.  Aqui tem escola? Sim__; Não__. 
 
70.  Se não, em qual comunidade fica a escola de seus filhos? _______________________. 

 
71.  Até que nível? ________________________________. 

 

72.  Avalie sua satisfação com o serviço  
escolar: 

(1= muito ruim; 2= ruim; 3= bom; 4= muito bom) 

 
73.  Aqui perto tem posto de saúde ou hospital? Sim__; Não__. 

 
74. Se não, a qual o senhor (a) costuma ir onde fica? ______________________________. 

 
75.  Avalie sua satisfação ao acesso dos equipamentos de saúde: 

 

(1= muito ruim; 2= ruim; 3= bom; 4= muito bom) 

 
76.  Existem problemas de crimines e violência na comunidade? Sim__; Não__. 

 
77.  Avalie a segurança nesta comunidade: 

 

(1= muito ruim; 2= ruim; 3= bom; 4= muito bom) 

 
78.  O que você considera que esta comunidade precisa ter? ________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

Saúde 

 

79. Quantas horas por dia você trabalha? ________. 
 

80. O que você faz no seu tempo livre? ________________________________________________. 
 

81.  Aqui perto tem áreas de recreação tanto para adultos como para crianças? Sim__; Não__. 
 

82.  Em geral, como você percebe sua saúde agora: 
 

(1= muito ruim; 2= ruim; 3= bom; 4= muito bom) 

1      2      3      4       
 

1      2      3      4      
 

1      2      3      4       
 

1      2      3      4      
 

1      2      3      4       
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Perspectivas para o Futuro 

 

83.  Alguém neste imóvel tem intenção de mudar no futuro, Sim__, Não__. 
 
84. Se sim, quais seriam as principais razões que o levariam a desejar sair desse imóvel? 

 
a. Tem duas famílias morando aqui ___; 
b. Falta de vagas em creches e escola fundamental ___; 
c. Falta de atendimento nos serviços básicos de saúde ___; 
d. Segurança pública insuficiente: falta de policiamento,  
área violenta, muitos assaltos e furtos, etc. ___; 
e. Dificuldade de uso de transporte e locomoção ___; 
f. Gastos com a moradia: pagamento de IPTU, contas de água, luz, condomínio, etc. ___; 
g. Gastos com transporte ___; 
h. Problemas de relacionamento com vizinhos/ falta de entrosamento no bairro ___; 
i. Outro motivo ___________________________________________________________. 
 

 
85.  Você tem intenções para doar as casas para seus filhos ou a outro parente? Sim__; Não__. 

 
86. Qual seria o melhor futuro para seus filhos e os restantes de sua família? _________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 

87.  Em geral o senhor (a) está mas feliz hoje nesta casa que na sua casa anterior? _____. 

(1= pouco satisfeito; 2= satisfeito; 3= muito satisfeito) 

 

88. Por quê? _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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ANEXO B: REVISÃO DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES 

ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PNHU 

 

É competência dos beneficiários: 

 

 Cadastrar-se no PMCMV quando feita a abertura deste processo pelos 

estados ou municípios (Anexo I, item 5.2 seção “h” da Portaria 

Interministerial 484/2009). A documentação entregue pelos beneficiários 

deve comprovar o seu enquadramento nas diretrizes do programa; 

 Depois de aprovado o projeto habitacional, assinar a contratação das obras 

(ou não) com os entes financeiros (Anexo I, item 5.2 seção “e” da Portaria 

Interministerial 484/2009). O contrato das obras assinado pelos 

beneficiários deve conter o cronograma de execução e conclusão das obras 

(Anexo I, item 12.2 da Portaria Interministerial 484/2009). 

 

Na qualidade de proponentes do programa, é atribuição dos estados ou 

municípios: 

 

 Elaboração da proposta (Formulário de Cadastramento de Proposta) (Anexo 

I, item 7 da Portaria Interministerial 484/2009); 

 Apresentar a proposta e projeto ao Ministério das Cidades para fins de 

participação no programa (Anexo I, item 5.3 seção “a” da Portaria 

Interministerial 484/2009); 

 Aportar contrapartidas para complementar a subvenção econômica (na 

forma de recursos financeiros, infraestrutura básica e terreno para a 

construção das obras), igualmente, deve promover medidas facilitadoras 

para a produção das UHs (desoneração tributária, licenças para viabilizar 

projetos complementares) (Anexo I, item 5.3 seção “b, c, e” da Portaria 

Interministerial 484/2009; Anexo II, item 2 da Portaria Interministerial 

484/2009); 
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 Assinar o Termo de Acordo e Compromisso (TAC) junto aos entes 

financeiros, se comprometendo com as atribuições aqui citadas (Anexo I, 

item 5.3 seção “d” da Portaria Interministerial 484/2009); 

 Promover o cadastro e seleção dos beneficiários do programa segundo as 

diretrizes de elegibilidade da demanda (Cadastro feito no CADMUT
11

 e 

CADUNICO
12

) (Anexo I, item 5.3 seção “f” da Portaria Interministerial 

484/2009)  

 Selecionar o regime de construção das obras (mutirão e autoconstrução, 

administração direta ou autogestão assistida com utilização preferencial de 

mão de obra de micro, pequenas e médias empresas locais; e empreitada 

global, preferencialmente por micros, pequenas e médias empresas locais) 

(Anexo I, item 12.3. da Portaria Interministerial 484/2009); 

 Dependendo se o regime se construção for por autogestão assistida ou 

empreitada global, se poderá contratar assistência técnica ou empresas 

locais para participar da etapa de execução (Anexo I, item 12.3. da Portaria 

Interministerial 484/2009). 

 

Os entes financeiros (Instituições Financeiras ou Agentes Financeiros do SNH) 

como operacionalizadores do programa participam ao:  

 

 Analisar o perfil dos beneficiários no cadastro elaborado pelos estados ou 

municípios e subsequentemente aprovar aos beneficiários finais (Anexo I, 

item 5.2 seção “b” da Portaria Interministerial 484/2009).  

 Analisar a viabilidade técnica, jurídica e documental do projeto habitacional 

(Anexo I, item 5.2 seção “c” da Portaria Interministerial 484/2009). 

 Assinar o TAC com os proponentes (Anexo I, item 5.2 seção “d” da Portaria 

Interministerial 484/2009). 

                                                           

11
Cadastro Único (CADUNICO) de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e 

extrema pobreza, utilizadas pelo poder público para implementação de políticas públicas capazes de 

promover a melhoria da vida dessas famílias (Caixe Econômica Federal, s.d.). 

12
Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT) é o cadastro para registro das informações dos contratos 

de financiamento habitacional, ativos e inativos, firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação 

- SFH e dos programas habitacionais e sociais do governo federal(Caixa Econômica Federal, s.d.). 
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 Contratar as obras com os beneficiários do programa (Anexo I, item 5.2 

seção “e” da Portaria Interministerial 484/2009). O contrato das obras 

assinado pelos beneficiários deve conter o cronograma de execução e 

conclusão das obras (Anexo I, item 12.2 da Portaria Interministerial 

484/2009). 

 

Por último, o Ministério das Cidades tem dentre suas competências: 

 

 Selecionar as propostas apresentadas pelos estados ou municípios, com 

vistas à análise de viabilidade pelos entes financeiros (Anexo I, item 5.1 

seção “c” da Portaria Interministerial 484/2009). 
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ANEXO C: REVISÃO DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES 

ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PNHR 

 

As formas de participação dos possíveis beneficiários no programa são: 

 

 Se possível, assistir das reuniões informativas feitas pela EO nas quais se 

apresentam as condições para participar no programa (Anexo I, item 6.1.1. 

seção “c” da Portaria Interministerial 406/2011); 

 Registrar-se no programa, trás a abertura do processo de cadastramento da 

demanda feito pela EO (Anexo I, item 8.1 da Portaria Interministerial 

406/2011); 

 Se possível, participar das reuniões feitas pela EO para a conceição do 

projeto habitacional (Anexo I, item 2 da Portaria Interministerial 406/2011); 

 Contratar as operações com os entes financeiros trás aprovada a proposta 

projeto (Art. 5
o
, item III da Portaria Interministerial 406/2011); 

 Se possível, participar da eleição dos membros da Comissão de 

Representantes (CRE) e da Comissão de Acompanhamento de Obras 

(CAO) por meio de votação direta (Anexo I, item 1.4. seção “h” da Portaria 

Interministerial 406/2011); 

 Dois beneficiários devem formar parte da CRE nos labores de gestão dos 

recursos financeiros e na prestação de contar aos demais beneficiários. 

Igualmente, dois beneficiários devem formar parte da CAO sendo 

responsáveis, por coordenar e monitorar as obras, ao igual, pela prestação 

de contas aos demais beneficiários (Anexo I, item 1.4. seção “h” da Portaria 

Interministerial 406/2011). 

 

A Entidade Organizadora formada por cooperativas, associações, etc. sem fins 

lucrativos participam no PNHR da seguinte forma: 

 

 Elaborar a proposta para participar no programa e encaminhá-la aos entes 

financeiros (Anexo I, item 1.4. seção “a” da Portaria Interministerial 

406/2011); 
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 Convocar assembleia informativa para divulgar informação sobre as 

condições de participação a possíveis beneficiários sobre o programa 

(Anexo I, item 1.4. seção “f” da Portaria Interministerial 406/2011). 

 Uma vez aprovada a proposta, as EO se responsabilizam por selecionar a 

demanda com ajuda dos gestores públicos (estaduais ou locais), que ajudam 

a registrar os no CADUNICO e CADMUT; 

 Divulgar (por meios de comunicação do município) a relação de 

beneficiários (Anexo I, item 1.4. seção “d” da Portaria Interministerial 

406/2011). 

 Convocar assembleia com os beneficiários finais para a conceição do 

projeto habitacional (Anexo I, item 2 da Portaria Interministerial 406/2011). 

 Quando necessário, aportar recursos adicionais para a produção ou reforma 

das UHs (Anexo I, item 1.4. seção “e” da Portaria Interministerial 

406/2011). 

 Formar a CRE e a CAO com os beneficiários. Igualmente, deve participar 

com um representante para cada comissão (Anexo I, item 1.4. seção “h” da 

Portaria Interministerial 406/2011). 

 Selecionar um regime para a construção das obras (autoconstrução assistida, 

mutirão assistido, autogestão com administração direta ou empreitada 

global) (Anexo I, item 3.2. da Portaria Interministerial 406/2011). 

 Dependendo se o regime se construção for por autogestão assistida ou 

empreitada global, se poderá contratar assistência técnica ou empresas 

locais para participar da etapa de execução (Anexo I, item 3.2. da Portaria 

Interministerial 406/2011). 

 Apresentar o projeto técnico de engenharia e arquitetura, de Trabalho 

Técnico Social (TTS) e documentação jurídica do empreendimento (Anexo 

I, item 2 da Portaria Interministerial 406/2011); 

 Formalizar parceria com o ente financeiros trás aprovados os projetos de 

engenharia, arquitetura e de TTS (Art. 5
o
, inciso VI da Portaria 

Interministerial 406/2011). 
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O ente financeiro encarregado de operacionalizar o PNHR foi Caixa Econômica 

Federal (CEF), esta participa do programa das seguintes formas: 

 

 Analisar o perfil dos beneficiários (Anexo I, item 8.2. da Portaria 

Interministerial 406/2011); 

 Aprovar as propostas de participação encaminhadas pelas EOs que desejam 

participar no programa (Art. 5
o
, item I da Portaria Interministerial 

406/2011). 

 Analisar documentos jurídicos, os projetos de engenharia, arquitetura TTS 

do empreendimento (Art. 5
o
, item II da Portaria Interministerial 406/2011).  

 Formalizar parceria com a EO trás aprovados os projetos de engenharia, 

arquitetura e de TTS (Art. 5
o
, inciso VI da Portaria Interministerial 

406/2011). 

 Contratar as operações junto com os beneficiários finais do programa (Art. 

5
o
, item III da Portaria Interministerial 406/2011). 
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ANEXO D: REVISÃO DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES 

ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNHU 

 

É responsabilidades dos entes financeiros como operacionalizadores do PNHU 

na etapa de execução, as seguintes atribuições: 

 

 Solicitar ao Ministérios das Cidades liberar pagamento do valor de produção 

das UHs (segundo cronograma de execução) e dos custos de 

acompanhamento das obras (Anexo I, item 5.3 seção “f” da Portaria 

Interministerial 484/2009); 

 Fornecer ao Ministério das Cidades mensalmente informações sobre a 

execução das obras contendo a sua medição e eventuais ocorrências que 

pudessem atrasar as obras (Anexo I, item 13 seção “b” da Portaria 

Interministerial 484/2009); 

 A critério do Ministério das Cidades, acompanhar e verificar a produção das 

obras “in loco” (Anexo I, item 13 seção “d” da Portaria Interministerial 

484/2009). 

 

Corresponde ao Ministério das Cidades: 

 

 Disponibilizar recursos aos entes financeiros conforme o cronograma de 

execução das obras com a finalidade de complementar o valor de produção 

das UHs (Anexo I, item 11.1. da Portaria Interministerial 472/2009); 

 Verificar a correta aplicação dos recursos por parte dos entes financeiros 

para realizar as operações entorno à execução das obras (Anexo I, item 5.1 

seção “g” da Portaria Interministerial 484/2009); 

 Gerir, acompanhar e analisar a execução das obras ao igual que os seus 

resultados finais (Anexo I, item 5.1. seção “h” da Portaria Interministerial 

484/2009). 
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Estados ou municípios poderão trabalhar diretamente na construção do projeto 

habitacional se, o regime de construção selecionado para desenvolver as obras for por 

“autoconstrução” ou por “autogestão assistida”. Igualmente, se o regime de construção 

fosse “empreitada global” ou “autogestão assistida” a construção das obras será 

desenvolvida por assistência técnica (junto a estados ou municípios) ou empresas 

locais contratadas (Anexo I, item 12.3. da Portaria Interministerial 484/2009). 
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ANEXO E: REVISÃO DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES 

ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNHR 

 

Os beneficiários participam na construção das obras da seguinte forma: 

 Gerir os recursos financeiros do projeto e na prestação destas informações 

com os outros beneficiários por meio da CRE. Igualmente, os beneficiários 

devem coordenar e monitorar a construção das obras mediante a CAO e 

difundir informações relacionadas com os beneficiários restantes (Anexo I, 

item 1.4. seção “h” da Portaria Interministerial 406/2011). 

Corresponde à EO participar nas seguintes atividades, 

 Fornecer aos entes financeiros e aos beneficiários, sempre que solicitadas, 

informações sobre as ações desenvolvidas referentes aos recursos de 

subvenção e financiamento repassados (Anexo I, item 1.4. seção “g” da 

Portaria Interministerial 406/2011); 

 Mensalmente encaminhar relatório sobre a evolução das obras aos entes 

financeiros (Seção II parágrafo único da Portaria Interministerial 194/2013); 

 Gerir os recursos financeiros do projeto e na prestação destas informações 

com os beneficiários por meio da CRE. Igualmente, devem coordenar e 

monitorar a construção das obras mediante a CAO e difundir informações 

relacionadas aos beneficiários (Anexo I, item 11 da Portaria Interministerial 

406/2011). 

Os entes financeiros estão encarregados de, 

 Liberar recursos para a execução física das obras, desembolsada de acordo 

ao cronograma físico-financeiro (Anexo I, item 1.4. seção “h” da Portaria 

Interministerial 194/2013); 

 Acompanhar a execução das obras (Art. 9
o
 item IV Portaria Interministerial 

194/2013); 

 Disponibilizar ao Ministério das Cidades informações que permitam o 

acompanhamento das obras e sua avaliação (Subseção IV item VII da 

Portaria Interministerial 194/2013). 
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ANEXO F: NUMERAÇÃO ALEATÓRIA DAS UHS EM VILA PEDROLÂNDIA 

(PNHU) 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 
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ANEXO G: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Dados de identificação 

Título do Projeto: “Avaliando Desenvolvimento Sustentável na Amazônia: Desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de um Sistema de Indicativos para Quatro Dimensões de Sustentabilidade” 

Pesquisador Responsável: Profa. Dra. Maria Angélica Toniolo 

Equipe executora: Maria Angélica Toniolo, Sandra M. F. Costa, Nathan Vogt, Eduardo Brondízio, 

Andrea Siqueira, Valmore Eduardo LugoJagemberg e Raquel Henrique. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D), 

Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) 

Telefones para contato: (12) 39471124 (Maria Angélica Toniolo) 

 

Nome do voluntário: __________________________ 

Idade:  ____ anos     R.G. __________________________ 

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa tendo como titulo “Avaliando 

Desenvolvimento Sustentável na Amazônia: Desenvolvimento e aperfeiçoamento de um Sistema de 

Indicativos para Quatro Dimensões de Sustentabilidade”, de responsabilidade da pesquisadora Prof. Dra. 

Maria Angélica Toniolo, do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade do Vale do Paraíba 

(UNIVAP), São Jose dos Campos, São Paulo. 

 

O objetivo desta pesquisa é avaliar os processos e impactos na qualidade de vida das pessoas que fizeram 

parte das iniciativas habitacionais no Município Ponta de Pedra (PA). O tema do estudo são as iniciativas 

“Minha Casa Minha Vida” e o bairro “NellaRamella”. As informações para esta pesquisa serão coletadas 

mediante entrevistas com as pessoas relacionados à implantação dos dois empreendimentos e com as 

lideranças locais que têm conhecimento sobre o assunto. Sua participação é voluntária, você não receberá 

pagamento nem terá qualquer tipo de despesa com a pesquisa, e tem plena autonomia para decidir se quer 

ou não participar, bem como encerrar sua participação a qualquer momento.   

Os resultados relacionados com a sua colaboração nesta pesquisa poderão contribuir na formulação e no 

planejamento de programas e políticas públicas que promovam a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade.  

 

Sua participação pode envolver riscos para você, tais como desconfortos em relação às perguntas ou 

mesmo em relação à forma de abordagem do entrevistador, que pode causar algum incômodo. Nesse 

caso, você pode se recusar a responder qualquer questão que lhe ofereça constrangimento e/ou 

desconforto e, se desistir de participar, pode fazê-lo a qualquer momento. Sua colaboração será anônima, 

isto é, seu nome não será revelado em nenhum momento e o material produzido na pesquisa será 

armazenado em local seguro, garantindo seu sigilo e privacidade. A qualquer momento, durante a 

pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação 

e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito pelos meios de contato explicitados neste Termo.  

 

Para maior esclarecimento você pode contatar ao responsável Profª. Dra. Maria Angélica Toniolo, e-mail: 

angelica.toniolo@univap.br e telefone: (12) 3947-1124. Este protocolo de pesquisa foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIVAP, co-responsável por garantir e zelar pelos direitos do 

sujeito da pesquisa, por meio do Processo nº XXXXXXXXX.. Este CEP pode ser contatado pelo telefone 

3947-1111. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ fui informado 

e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Ponta de Pedras, Pará, _____ de ____________ de  _______ 

 

 

Nome e Assinatura da pessoa 

 

Nome e Assinatura do responsável pelo consentimento 

 

 

Testemunha 

 

Testemunha 
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ANEXO H: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 


