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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho teve como objetivo verificar se o programa habitacional é garantia de 
efetivação do texto constitucional atinente ao direito à moradia e habitação, 
restauração da dignidade da pessoa humana e inclusão social. No que tange à 
metodologia, a presente pesquisa enquadrou-se como de natureza descritiva e 
bibliográfica, a partir de um método de abordagem hipotético-dedutivo. Como 
instrumento de coleta de dados utilizou-se um questionário aplicado a 1.793 
servidores militares da 3ª RPM e submetida à análise quantitativa. Os resultados 
mostram que menos da metade dos servidores possuem imóvel próprio, porém, 
ainda não estão quitados. Constatou-se que os servidores recorrem ao 
financiamento para aquisição do imóvel, o que, de certa forma, pode comprometer o 
orçamento familiar. Verificou-se que os programas que os servidores mais utilizam 
para financiar o imóvel é o “Programa Habitacional Promorar” e da CEF. Infere-se 
também que há um percentual elevado de efetivos da unidade 3ª RPM que não 
possuem imóvel próprio. Pôde-se perceber claramente que os servidores preferem 
residir em imóvel alugado ou residir com parentes. Comprovou-se que não há 
fragilidade no que tange ao imóvel invadido, indicando um forte traço de que os 
servidores das unidades da 3ª RPM conhecem os valores de disciplina da sociedade 
no que tange à moradia. Verificou-se que o percentual de servidores das unidades 
da 3ª RPM que residem em habitações inadequadas, ou de qualidade inferior em 
aglomerado subnormal é baixo. Sendo assim, torna-se fundamental o Governo 
repensar o processo de exclusão social e de desenvolvimento de novos programas 
habitacionais ou a manutenção necessária para que a PMMG possa minimizar este 
tipo de risco social à que é submetida, que é não ter acesso à moradia digna. Por 
fim, pode-se afirmar que o programa habitacional Promorar parcialmente garante a 
efetivação do texto constitucional atinente ao direito à moradia e habitação, 
restaurando a dignidade da pessoa humana e inclusão social. Tais garantias, 
mesmo quando não praticados em sua totalidade pelo Governo, tiveram sua 
aplicabilidade atestada. 
 

Palavras-chave: Programa Habitacional; Moradia; Dignidade da Pessoa Humana; 
Inclusão Social. 
 

 



 

ABSTRACT 
 
   
   
This work had as objective verifies the housing program it is effectuation warranty of 
the text constitutional regards to the right to the home and house, restoration of the 
human person's dignity and social inclusion. In what it plays to the methodology, to 
present research it was framed as of descriptive and bibliographical nature, starting 
from a hypothetical-deductive approach method. As instrument of collection of data 
was used a questionary it applies 1.793 military servers of 3ª RPM and submitted to 
the quantitative analysis. The results show that less of the half of the servers possess 
immobile own, however, they are not still paid off. It was verified that the servers 
appeal to the financing for acquisition of the property, which, in a certain way, it can 
commit the family budget. It was verified that the programs that the more servers use 
to finance the property are the "Housing Program Promorar" and of CEF. It is also 
inferred that there is a percentage one high of cashes of the unit 3ª RPM that don't 
possess immobile own. It could be noticed clearly that the servers prefer to reside in 
rented property or to reside with relatives. It was proven that there is not fragility in 
what it plays to the invaded property, indicating a fort line that the servers of the units 
of 3ª RPM know the values of discipline of the society in what it plays to the home. It 
was verified that the percentage of servers of the units of 3ª RPM that reside in 
inadequate houses, or of inferior quality in subnormal agglomerate is low. Being like 
this, becomes fundamental the Government it to rethink the process of social 
exclusion and of development of new housing programs or the necessary 
maintenance so that PMMG can minimize this type of social risk to the one that it is 
submitted, that is not to have access to the worthy home. Finally, it can be affirmed 
that the “Housing Program Promorar” partially guarantees the effectuation of the text 
constitutional regards to the right to the home and house, recuperating the human 
person's dignity and social inclusion. Such warranties, same when not practiced in 
your totality by the Government, they had your attested applicability.   
   
Key Words: Housing Programs; Housing; Dignity of the Human Person; Social 
Inclusion.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde os tempos remotos, o homem sempre buscou a moradia com objetivo 

de proteção de sua família ou pequenos grupos. No contexto histórico, verifica-se a 

utilização de cavernas como abrigo, evoluindo-se pelas construções rústicas até 

obras arquitetônicas, em que visa ao equilíbrio da utilidade prática e artística. Entre 

as necessidades básicas do ser humano, encontra-se o direito à moradia, inclusive 

este sendo elevado à garantia constitucional. Ocorre que, com a desigualdade social 

existente, tal regra encontra dificuldade para sua efetivação. 

 

No momento atual, o déficit habitacional é uma realidade que o Estado 

enfrenta. A riqueza está concentrada em uma parcela mínima de pessoas, 

acarretando um desequilíbrio social latente. Grande parte da população não possui 

meios para efetivarem o direito básico de moradia.  A carência de recursos para 

obtenção da casa própria impõe ao Estado exercer a função social prevista na 

Constituição Federal, promovendo o direito à moradia, por meio de programas 

habitacionais.  

 

Inserida neste contexto, encontra-se a Polícia Militar do Estado de Minas 

Gerais (PMMG) que aponta problemas em relação a uma parcela considerável de 

integrantes que se encontram carentes em relação ao Direito Habitacional. Muitos 

não possuem residência própria ou vivem em condições de risco. Desta forma, faz-

se necessário que o Estado intervenha para busca do bem estar social, promovendo 

programas habitacionais aos militares para que isso proporcione melhor qualidade 

de vida a seus integrantes e familiares. Como conseqüência, isso traz reflexos 

positivos na prestação de serviços de segurança pública ao Estado de Minas Gerais, 

uma vez que o membro integrante da Polícia Militar ao lhe garantir todos os direitos 

fundamentais previstos na Carta Magna, como o Direito à Moradia, tornou-o apto 

estruturalmente e psicologicamente para realizar o seu efetivo trabalho na 

sociedade, ou seja, o direito a dignidade da pessoa humana foi respeitado. 

 



14 

 

 

O programa habitacional para servidores militares tem como sustentação a 

função social prevista na Constituição Federal (CF), entretanto, está deve ser 

observada na perspectiva econômica e social. 

 

Pretende-se neste trabalho, apontar reflexões teóricas e práticas em torno da 

necessidade de manutenção de programas habitacionais destinados aos servidores 

militares. A utilização de pesquisa será indispensável para identificar o déficit 

habitacional dos integrantes da 3ª RPM e, por conseguinte, comprovar a 

necessidade de alocação de mais recursos financeiros do Governo do Estado de 

Minas Gerais para investimento neste setor como forma de desenvolvimento social e 

econômico. 

 

 Para a instituição, o tema se mostra importância uma vez que se efetiva a 

função social propiciando o direito à moradia e bem estar social dos membros 

existentes. O assunto está ligado à melhoria da Qualidade de Vida (QV) e à saúde 

psicológica do policial militar, com reflexos relacionados ao desempenho das 

atividades profissionais dos integrantes da PMMG, criando melhores condições de 

trabalho no âmbito da segurança pública, resultando na elevação da qualidade dos 

serviços públicos prestados. 

 

 A finalidade desta investigação também consiste na verificação se o programa 

habitacional é garantia de efetivação do texto constitucional atinente ao direito à 

moradia e habitação, restauração da dignidade da pessoa humana e inclusão social, 

além da valorização do ser humano dentro da Instituição. 

 

 Adicionalmente, espera-se que o estudo possa trazer contribuições à 

sociedade em geral no que tange aos reflexos para o desenvolvimento econômico, 

como instrumento de viabilização e circulação de riquezas em diversos setores 

ligados à questão habitacional. 
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2 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

 

 

2.1 Conceitos essenciais 

 

Torna-se importante explicar a origem das expressões dignidade e pessoa, 

antes de conceituar dignidade da pessoa humana. 

 

O termo dignidade deriva do latino “dignitas”, que significa respeitabilidade, 

prestígio, consideração, estima, nobreza, excelência, ou seja, “qualidade daquilo que 

é digno e merece respeito ou reverência” (ALMEIDA JÚNIOR, 2004, p.9). Segundo 

esse autor, esse termo frequentemente é utilizado para indicar uma relação de 

superioridade ou ascendência, seja no âmbito pessoal, seja no social. 

 

Enquanto dignidade expressa uma qualidade ou atributo de um determinado 

indivíduo, o termo dignificação exprime um processo de busca ou de aprimoramento 

da dignidade desse mesmo indivíduo. Este processo de dignificação terá 

necessariamente como pressuposto as concepções de sujeito acerca do que 

considera como uma “vida digna”, definição que, “nas sociedades contemporâneas, 

com sua multiplicidade de valores culturais, de visões de mundo e de mundo e de 

posicionamentos morais, não se apresentará de maneira unívoca” (ALMEIDA 

JÚNIOR, 2004, p.11). 

 

A dignidade, também integrada na autodeterminação, encerra a possibilidade 

de o homem orientar a sua conduta apenas pelas leis que institui (ABBAGNANO, 

1982). 

 

O fundamento da dignidade encontra-se na teoria de Kant, segundo qual: “o 

homem, e, de uma maneira geral, todo ser racional, existe com fim em si mesmo, 

não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade” (CANOTILHO, 

2010, p. 45).  

 

Por sua vez, o termo pessoa é conhecido como: “a expressão latina persone 

que se referia à máscara teatral utilizada para amplificar a voz dos autores, 
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passando depois a designar a própria personagem representada” (ALMEIDA 

JÚNIOR, 2004, p.12). 

 

 Essa palavra acabou incorporada à linguagem jurídica, filosófica e teológica, 

servindo para designar cada um dos seres humanos. Nesse sentido, Maritiain (1997) 

esclarece: 

 
Que o homem é uma pessoa, um elemento individual na natureza, como um 
átomo [...]. É assim de algum modo um todo, e não somente uma parte, é 
em si mesmo um universo, um microcosmo, no qual o grande universo pode 
ser contido por inteiro devido ao conhecimento, e pelo amor pode dar-se 
livremente a seres que são como outras tantas encarnações de si próprio 
(MARITIAIN, 1997, p.16-17). 

 

  

Com a evolução do Ocidente, esses conceitos foram aperfeiçoados, tendo 

sua primeira positivação de fato e universal na “Declaração dos Direitos do Homem” 

de 1789, que em seu artigo 1º dispõe: “Todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e em direito. Dotados de razão e de consciência, devem agir 

uns para com os outros em espírito e fraternidade”. Vê-se, pois, que em torno do 

conceito “vida digna”, está a dimensão corpórea, psíquica e moral do indivíduo 

(BONAVIDES, 2001, p. 516). 

 

 A Constituição da República do Brasil de 1988, em seu artigo 1º Inciso III, 

consagra o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil, configurada como Estado Democrático de Direito. 

Este princípio, segundo Miranda (2000, p.169), deve-se aplicar a toda e qualquer 

pessoa que esteja sob jurisdição brasileira: 

 

A dignidade da pessoa é da pessoa concreta, na sua vida real e quotidiana, 
não é de um ser ideal abstrato. É o homem ou a mulher, tal como existe, 
que a ordem jurídica considera irredutível e insubstituível e cujos direitos 
fundamentais a Constituição enuncia e protege. Em todo homem e em toda 
mulher estão presentes todas as faculdades da humanidade (MIRANDA, 
2000, p.169). 
 

 

 Tepedino (2004, p.49) entende que o legislador constituinte, ao fixar como 

fundamento da República a dignidade da pessoa humana, elegeu uma “Tábua 
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Axiológica”, que irá validar todo o “Ordenamento Jurídico” constitucional e 

infraconstitucional: 

 
A prioridade conferida à cidadania e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, 
I e III, CF), fundamentos da República, e a adoção do princípio da igualdade 
substancial (art. 3º, III), ao lado da isonomia formal do art. 5º, bem como a 
garantia residual estipulada pelo art. 5º, d 2º, CF, condicionam o intérprete e 
o legislador ordinário, modelando todo o tecido normativo infraconstitucional 
com a tábua axiológica eleita pelo constituinte (TEPEDINO, 2004, p.49). 
 

 
 Vê-se, pois, que o princípio da dignidade humana na esfera constitucional, 

está no centro do sistema jurídico, servindo para compor as normas dando-lhes 

direção traçada pelo “Ordenamento Jurídico”, este, integrado e construído com base 

nos valores sociais. As normas do “Ordenamento Jurídico”, entendidas as regras e 

princípios como tais, devem ser harmonizadas pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

 

No pensamento de Nobre Júnior (2000), o princípio da dignidade da pessoa 

humana traz três implicações: 

 
reverência à igualdade entre os homens (art. 5º, I, CF); b) impedimento 
à consideração do ser humano como objeto, degradando-se a sua 
condição de pessoa, a implicar na observância de prerrogativas de 
direito e processo penal, na limitação da autonomia da vontade e no  
respeito aos direitos da personalidade, entre os quais estão inseridas as 
restrições à manipulação genética do homem; c) garantia de um 
patamar existencial mínimo (NOBRE JÚNIOR, 2000, p.240). 
 

 

Os direitos humanos positivados nas Constituições, explícita ou 

implicitamente são imprescindíveis à realização da dignidade humana. 

 

 Ressalta-se, entretanto, que a proteção e defesa da dignidade da pessoa 

humana alcançam importância neste novo século, principalmente em virtude dos 

avanços tecnológicos e científicos experimentados pela humanidade que 

potencializam cada diretriz estabelecida pelo capitalismo globalizado dos séculos XX 

e XXI, que não prioriza soluções para as questões sociais e humanitárias. A sua 

primazia é o aspecto econômico que sobrepõe a qualquer outro (FIGUEIREDO, 

2000). 
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 Diante disso, o princípio da dignidade da pessoa humana deve ter sentido de 

normatividade e cogência. Por isso, é preciso dar tratamento adequado aos 

instrumentos de efetivação dos direitos que poderão realmente garantir a dignidade 

do trabalhador e valor social do trabalho, como estabelece a Carta Maior 

(FIQUEIREDO, 2000). 
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3 DIREITO À MORADIA  

 

 

3.1 Conceituações e importância de moradia  

 

 Antes de aprofundar no estudo sobre direito à moradia, torna-se importante 

conceituar o termo moradia. Fernandes (2003, p. 22) considera a moradia como: 

 
 
[...] digna, ou seja, é aquela que é sadia, segura, acessível, e de preço 
viável, que inclua serviços básicos, instalações e áreas de lazer, e que 
esteja livre de qualquer discriminação no que se refere à habitação ou à 
garantia de posse. 

 

Já para Saulo, Cardoso e Menezes (2005), moradia digna deve ser construída 

em uma terra urbanizada, que tenha saneamento ambiental, infraestrutura segura, 

equipamentos urbanos de convivência, lazer e de cultura, próximo das escolas, 

postos de saúde e  local de trabalho, e com acesso para outras áreas da cidade.  

 

A CF estabelece ainda, que é dever do Estado, nos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário promover: 

 

[...] programas de construção de moradias e melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico (artigo 23, inciso IX). O direito à 
moradia também faz parte das necessidades básicas dos direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais, que devem ser atendidas pelo salário 
mínimo (artigo 7º, seção IV) – (MORAIS; GUIA; PAULA, 2006, p.323). 

 

 

Segundo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2006), o acesso a 

condições de moradia adequadas é um importante componente da: 

 

[...] qualidade de vida da população e pode ser averiguado a partir de 
atributos como: espaço adequado ao tamanho das famílias, disponibilidade 
de serviços de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos, 
segurança da posse e preços compatíveis com os níveis de renda da 
população (IPEA, 2006, p.1). 

 

 

A noção de o que vem a constituir uma moradia adequada, conforme Morais, 

Guia e Paula (2006, p.324) é o ponto de partida para a construção de indicadores de 
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direito à moradia. A ONU sobre os Direitos Econômicos e Sociais identificou seis 

componentes básicos para que uma moradia possa ser considerada minimamente 

adequada:  

 
1) Segurança nos direitos de propriedade - que garanta a proteção contra 
os despejos forçados; disponibilidade de serviços, equipamentos e infra-
estrutura - tais como água, esgoto, coleta de resíduos sólidos, energia para 
cocção, iluminação, dentre outros; 
2) Disponibilidade a preços acessíveis - para que o preço da moradia seja 
compatível com o nível de renda da população e não comprometa a 
satisfação de outras necessidades básicas das famílias. 
3) Habitabilidade - no sentido de fornecer aos seus moradores espaço 
adequado, protegendo-os de fatores climáticos e garantindo a sua 
segurança física. 
4) Acessibilidade - a todos os grupos sociais, levando em conta as 
necessidades habitacionais específicas de idosos, crianças, deficientes 
físicos, moradores de rua, população de baixa renda, entre outros. 
5) Localização - que possibilite o acesso ao emprego, a serviços de saúde e 
outros equipamentos sociais  
6) Adequação cultural - de modo a permitir a expressão das identidades 
culturais (GUIA; PAULA, 2006, p..324) 
 

 

Essa definição de moradia é similar à adotada na Agenda Habitat, no § 60, 

que assim dispõe: 

 
 

Moradia adequada significa mais do que ter um teto sobre a cabeça. 
Significa também privacidade adequada; espaço adequado; acessibilidade 
física; segurança adequada; segurança da posse; estabilidade e 
durabilidade estrutural; iluminação, calefação e ventilação adequadas; infra-
estrutura básica adequada tal como serviços de abastecimento de água, 
esgoto e coleta de lixo, qualidade ambiental e fatores relacionadas à saúde 
apropriados; e localização adequada no que diz respeito ao local de 
trabalho e aos equipamentos urbanos: os quais devem estar disponíveis a 
um custo razoável [...] Fatores relacionados ao gênero e à idade [...] devem 
ser considerados (MORAIS; GUIA; PAULA, 2006, p.324). 
 
 
 

Estudo realizado pela Fundação João Pinheiro – FJP (2000) sobre o déficit 

habitacional cita dois pressupostos para a questão de moradia, quais sejam: 

a) uma sociedade profundamente hierarquizada e extremamente desigual -  

não se deve padronizar as necessidades de moradias para todos os 

extratos de renda, uma vez que grande o desafio enfrentado quando se 

trabalha com índices sociais numa realidade dessa natureza. A adoção da 

padronização no tratamento da questão pode facilitar a tomada de decisão 

do poder público, porém, dificulta a busca de solução efetiva do problema 
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da moradia. Dentro de uma perspectiva sociológica, reflete o dinamismo e 

a complexidade de uma realidade socioeconômica. Desta forma, 

demandas habitacionais não são apenas diferentes para os diversos 

setores sociais, mas também variam e se transformam com a própria 

dinâmica da sociedade. 

b) discussão do tema habitacional interagida com outras questões 

recorrentes e complementares – é inadequada uma abordagem setorial 

que busque reduzir a complexidade da moradia a um déficit habitacional. 

Diante disso, nas grandes metrópoles brasileiras os programas de 

regularização fundiária, vinculados a melhorias urbanas, têm sido um 

instrumento de política habitacional fundamental na luta de um contingente 

de moradores de favelas e de bairros clandestinos em busca da 

integração sócio-econômica. 

 

Segundo a UN-Habitat (2010, p.2), “a falta de moradia não é a única forma 

pela qual as pessoas têm negado o seu direito à moradia adequada”. Dados do UN-

Habitat revelam que: 

 

[...] mais de um bilhão de pessoas, um terço da população mundial, vivem 
em assentamentos precários e favelas, sem acesso a serviços básicos e 
sem condições de vida adequadas. O impacto dessas precárias condições 
de vida e a consequente falta de reconhecimento legal ou administrativo vão 
além da privação material e ambiental impostas aos moradores das favelas. 
Viver em assentamentos não regularizados deixa os moradores sem o 
usufruto de um amplo espectro de outros direitos humanos, civis e políticos, 
ou econômicos, sociais e culturais (UN-HABITAT, 2010, p. 2). 
 

 

Pode-se dizer que é importante a moradia adequada para todos, indivíduos, 

famílias e comunidades. A moradia e as questões a ela ligadas são de interesse de 

todos e “estão constantemente no centro das atenções públicas. Apesar disso, 

bilhões de pessoas vivem em condições inadequadas de moradia no mundo, 

inclusive nos países ricos” (UN-HABITAT, 2010, p.1). 

 

O direito a uma moradia adequada está vinculado a outros direitos 
humanos. Sem um lugar adequado para se viver, é difícil manter a 
educação e o emprego, a saúde fica precária e a participação social fica 
impedida. Apesar da centralidade da habitação na vida de todas as 
pessoas, poucos direitos humanos têm sido tão freqüentemente violados 
quanto o direito à moradia (UN-HABITAT, 2010, p.1). 
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Diante do exposto, pode-se dizer que os países devem incluir e integrar o 

direito à moradia adequada ao planejamento urbano e às políticas habitacionais, em 

todos os níveis de Governo. 

 

 

3.2 Perspectivas econômicas e sociais e a responsabilidade do Estado  

 

Em 1948, o direito à moradia surge na “Declaração Universal dos Direitos 

Humanos”, de forma não tão precisa, no artigo XXV, 1, que dispunha: 

 

Art. XXV: 

1. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à 
sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de 
seu controle (FERREIRA FILHO, 2004, p.188). 

 

 Essa previsão tornou-se mais real no “pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais”, acordado em 1966, estabelecendo no artigo 11 

que os Estados-partes no presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um 

nível de vida adequado para si próprio e para a sua família, inclusive moradia 

adequada. 

 

 O direito à moradia, no Brasil, foi introduzido na CF por meio da Emenda 

Constitucional (EC) nº 26, de 14 de fevereiro de 2000, alterando a redação do artigo 

6º, que menciona os direitos sociais, situado no Título II, estabelecendo os direitos e 

garantias fundamentais do cidadão. 

 

 Desta forma, o tratamento constitucional dado à moradia é de direito 

fundamental social, dotado, portanto, de compromisso social, em que a 

concretização é complexa, dado o problema relacionado aos custos e à 

aplicabilidade de suas normas. 

 

 Nesse sentido, Rocha (2000) coloca que a introdução de direitos sociais nas 

Constituições: 
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A Constituição não ficou infensa a essa transformação. Nem poderia, sendo 
ela, como é, a estratificação jurídica do modelo político adotado por uma 
sociedade. [...]. O Constitucionalismo liberal cedeu lugar ao 
Constitucionalismo social. Nasceu a Constituição Social. Seu conceito se 
estabelece pelo conjunto de princípios e regras que integram o direito que 
reconstrói a igualdade jurídica.  Por esta as discriminações são superadas 
para que a condição política igual faça possível a paz social e o bem-estar 
individual e coletivo. Os direitos sociais, cuja entronização no sistema 
constitucional erige-o à condição de fundamentais ao indivíduo e ao Estado, 
passaram a compor o próprio sistema normativo positivado no novo cenário 
político e jurídico adotado (ROCHA, 2000, p.8). 

 

 

 Os direitos sociais, segundo Amaral (2001, p.101), incorporaram “o quadro 

dos direitos fundamentais a partir da Primeira Guerra Mundial e se expressam de 

ações positivas do Estado para garantir a sua efetivação”. Segundo esse autor, os 

direitos fundamentais investem “o indivíduo em um status jurídico no qual lhe é 

facultado formular pretensões perante o Estado que podem dirigir-se a uma 

abstenção estatal (negativa) ou a uma ação do Estado (positiva)”. 

 

 Desta forma, é de responsabilidade do Estado o ônus de disponibilizar os 

meios materiais e implementar as condições  que possibilitem o efetivo exercício das 

liberdades fundamentais e sociais, partindo do princípio de que o indivíduo necessita 

de uma postura ativa dos “Poderes Institucionalizados” para obter o pleno acesso à 

igualdade material, que surge do Estado Social (AMARAL, 2001). 

 

 Verifica-se, a partir dos conceitos mencionados, que o direito à moradia é 

essencialmente um direito social e sua sindicabilidade plena condiciona-se a ações 

positivas do Estado, isto é, um agir estatal no sentido de proporcionar moradia à 

coletividade titular de direito. 

 

 No entanto, o direito à moradia, como direito fundamental social, tem alguns 

obstáculos à sua efetividade. Pode-se citar o custo dos direitos sociais que 

envolvem prestações positivas do Estado e a falta de densidade da norma 

constitucional que estabelece direitos sociais, com muitos conceitos vagos e 

incompletos (BONAVIDES, 2001). 

 

 A despeito da previsão do artigo 5º, §1º da CF, que afirma que as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, mas sabe-
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se que a mera positivação desse preceito não resolve o problema da efetividade do 

direito à moradia. Assim coloca Piovesan (2002, p.108): 

 

o Princípio da Aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais 
investe os Podres Públicos na atribuição constitucional de promover as 
condições para que os direitos e garantias fundamentais sejam reais e 
efetivos. 

 

 

  Miranda (apud FERREIRA, 2010, p.1) ao abordar a aplicabilidade dos direitos 

sociais leciona sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, salientando que 

certas normas: 

 

[...] não consentem que os cidadãos ou quaisquer cidadãos as invoquem já 
(ou imediatamente após a entrada em vigor da Constituição), pedindo aos 
tribunais o seu cumprimento só por si, pelo que pode haver quem afirme 
que os direitos que delas constam, máxime os direitos sociais, têm mais 
natureza de expectativas que de verdadeiros direitos subjetivos. 
 

  

Gallo (2010, p.1542) coloca que o direito humano à moradia é um: 

 
 
[...] direito fundamental, garantido constitucionalmente, que precisa ser 
implementado por meio de políticas públicas habitacionais sólidas, como 
modo de amenizar as históricas diferenças sociais no Brasil, garantindo o 
bem-estar de todos e a preservação do meio ambiente. 

 

Fica evidente que o direito a moradia é um direito fundamental, uma vez que 

foi positivado pela Constituição Brasileira, cabendo ao Estado protegê-lo e implantá-

lo por meio de leis e políticas públicas. 

 

Pode-se dizer que o direito à moradia sempre esteve vinculado com o 

princípio da dignidade da pessoa humana, com o direito à vida, entre outros, 

reconhecendo o seu status de direito fundamental, com todas as conseqüências a 

ele inerentes, envolvendo também direito a prestações (CANOTILHO, 2010). 

 

Com relação ao direito a prestações, entende-se como a tarefa que o Estado 

tem de alocar, segundo Sarlet (2001, p. 7): 
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[...]os meios materiais e de implementar condições para o efetivo exercício 
das liberdades fundamentais, pois os direitos fundamentais a prestações 
objetivam, em última análise, a garantia não apenas da liberdade-autonomia 
(liberdade perante o Estado), mas também da liberdade por intermédio do 
Estado, partindo da premissa de que o indivíduo, no que concerne à 
conquista e manutenção de sua liberdade, depende em muito de uma 
postura ativa dos poderes públicos (SARLET, 2001, p.7). 

 

 

Vê-se, pois, que os direitos a prestações ensejam uma postura ativa do 

Estado, gerando obrigação de entregar ao seu povo prestações de natureza jurídica 

e material. Quanto ao direito à moradia envolve o direito a prestações, fomentando a 

distribuição de bens e serviços aos indivíduos que não tem acesso à moradia digna, 

ao essencial, que é ter um lugar para dar acolhimento para si e para sua família. 
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4 SISTEMA HABITACIONAL  

 

 

4.1 O sistema habitacional no Brasil  

 

No Brasil, a construção de moradias não acompanha o crescimento da 

população. É importante destacar que desde a promulgação da CF de 1988, a 

questão habitacional deixou de ser responsabilidade da União e passou a ser 

responsabilidade dos Estados e Municípios, o que vem resultando em vários 

programas habitacionais difundidos pelo país. Ocorre que muitos foram paralisados 

por falta de recursos financeiros. 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(2008), 34,2% dos municípios brasileiros não tem acesso à água potável, 17 milhões 

de pessoas vivem em domicílios superlotados e 35 milhões em residência sem 

tratamento de esgoto. 

 

Assim sendo, dados do IBGE estimam que no período de 2007 a 2008, 

faltavam no Brasil cerca de 7,2 milhões de moradias, sendo que no período de 1997 

à 1998, esse déficit era de 6,2 milhões.  Em razão destes dados conclui-se que parte 

considerável os brasileiros não possuem moradia digna, residindo em favelas ou 

localidades precárias. 

 

Diante do exposto, verifica-se que o problema habitacional no Brasil, estende-

se por décadas. As tentativas de se solucionar o impasse estão ditadas no país há 

anos. Sobre esta questão Azevedo e Andrade (1992, p.6) colocam que “a criação, 

em 1946, da Fundação da Casa popular e a do Banco Nacional de Habitação (BNH) 

em 1964, são as duas mais conhecidas iniciativas no período que ilustram a 

tentativa de equacionar o problema habitacional”. 

 

Os autores ainda abordam sobre a “Fundação Casa Popular” e os “Institutos e 

Caixas de Aposentadorias e Pensões”. 
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Instituída pelo Decreto- Lei nº 9.218 de 1946 a Fundação Casa 
Popular foi o primeiro órgão de âmbito nacional, voltado 
exclusivamente para provisão de residências á população de baixo 
poder aquisitivo. 

Os Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões, antes dela, 
através carteiras prediais, vinham atuando na área 
fragmentariamente, pois atendiam apenas associados (AZEVEDO; 
ANDRADE, 1992, p.19). 

 

Desta forma, iniciou-se o delineamento de um programa habitacional no 

Brasil, o qual enfrenta uma problemática há alguns anos. 

 

Os primeiros programas habitacionais no Brasil surgiram no ano de 1953, 

período em que, por necessidade, o governo começou a pensar na criação do 

Banco Hipotecário, passando posteriormente para a implantação da Carteira 

Hipotecária, que permita empréstimo ao cidadão que já possuía lote. Na época, 

pensava- se também na mudança do sistema, incentivando a reformas, ampliações 

e construção aos proprietários do lote (LEFEBVRE, 2001, p.163). 

 

Em 1966, foi criado o “Serviço Federal de Habitação e Urbanismo”, por meio 

da Lei nº 004.380 de 1964, sendo amplamente divulgada no meio político brasileiro, 

uma vez que tal serviço servia como apoio significativo a “Fundação Casa Popular”. 

Contudo, o projeto não teve tanta receptividade quanto parecia ter.  

 

O governo de Jânio Quadros deu ênfase à compra da casa própria, durante 

os seus sete meses de mandato (31 de janeiro a 25 de agosto de 1961). No governo 

do Presidente Juscelino Kubitschek iniciou-se a construção das primeiras unidades 

residências de Brasília e de Minas Gerais. Havia uma preocupação constante do 

Presidente Juscelino Kubitschek, pois existia uma crescente migração do homem do 

campo para as cidades, gerando uma corrida incessante por emprego. Assim, 

Azevedo e Andrade (1992, p.43) descrevem: 

 

O diagnostico da crise era ampla e abrangente. Realçava-se de um 
lado a estrutura agrária arcaica e inpesta que expulsava o homem do 
campo, e, de outro a industrialização incipiente, incapaz de absorver 
os contingentes de migrantes rurais.  
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No ano de 1964, com o golpe militar de 31 de março, o governo de João 

Goulart se extingue. Com isso, o sistema de habitação não resiste e sofre crises. Na 

tentativa de solucionar o problema, busca-se a adoção de medidas econômicas, 

como o congelamento de aluguéis, todavia, isso acarretou na cobrança de ágio 

pelos proprietários, contribuindo, consequentemente, para o aumento da inflação.  

 

Verifica-se que no contexto histórico brasileiro que houve diversas tentativas 

de se solucionar o déficit habitacional no país. Nesse sentido, Azevedo e Andrade 

(1992, p.16) colocam que “a criação, em 1946, da Fundação da Casa Popular e a do 

Banco Nacional de Habitação em 1964 são as duas mais conhecidas iniciativas no 

período que ilustram a tentativa de equacionar o problema habitacional”. 

 

 O Banco Nacional de Habitação surge como uma esperança para a criação 

de um novo sistema habitacional em 21 de agosto de 1964, por meio da Lei nº 

4.591. Com isso, o mercado imobiliário assegurava o comprador garantias 

fundamentais, tornando as relações de compra e venda mais estáveis. 

 

 Outro fator de relevância é o que tangencia as intenções iniciais dos projetos 

habitacionais, sendo desejo primordial dos Governos minimizar pontos onde havia 

falhado até então. O Estado mostrou-se alheio para com os menos favorecidos, e 

acabou por desviar do caminho social, passando a seguir o caminho político. Ao 

fato, a relação política viu-se complicada quando observam-se que as desigualdades 

sociais eram acentuadas e não combatidas, tendo em vista que poucos conseguiram 

um financiamento junto ao BNH.  

 

 Assim sendo, todas as medidas tomadas foram em vão e os resultados 

insatisfatórios, refletindo negativamente na sociedade. Considera, ainda, que o BNH 

permitiria apenas ao cidadão comprar unidades já construídas, o que para muitos 

representava a aquisição de um bem muito longe de sua realidade financeira, 

mesmo que pregando a venda de imóveis para os de baixa renda, poucos eram os 

que conseguiam e se mantinham no compromisso. (VASCONCELOS; CÂNDIDO 

JÚNIOR, 1996, p. 13-15). 
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 Verifica-se, portanto, que o problema de sistema habitacional não se resumia 

a escassez de moradias ou condições de habitabilidade, e sim pela baixa renda de 

grande parte da população, que se via impossibilitada de assumir compromissos 

financeiros. 

 

 Percebe-se que todas as políticas adotadas, desde as primeiras idéias, 

contemplavam uma pequena parcela da população possibilitada em assumir 

responsabilidades como um financiamento. Desta forma, o Brasil sofreu com as 

conseqüências da falta de planejamento, causa primordial da questão, culminando 

com a formação de favelas, através de um crescimento acelerado e desordenado. 

(VASCONCELOS; CÂNDIDO JÚNIOR, 1996, p. 13-15). 

 

 Diante do exposto pode-se dizer que há decadência do sistema de 

financiamento habitacional brasileiro, devido a desequilíbrios que se correlacionam 

diretamente com o desenvolvimento urbano e com os erros de intervenção do 

Governo. 

 

4.1.1 Programa habitacional Minha Casa Minha Vida1  

 

A CEF disponibilizou, a partir de abril de 2009, aos Estados e Municípios, o 

termo de adesão ao Programa “Minha Casa, Minha Vida”. A Caixa também forneceu 

“o modelo de instrução de doação de terreno às prefeituras. Dentre aquelas 

construtoras e os movimentos sociais interessados em participar, teriam que 

apresentar propostas nas 78 superintendências regionais da Caixa” (CEF, 2010, p. 

1-2). 

 

O programa que utiliza Recursos do Fundo de Arrendamento Residencial 

(FAR) é um programa do Governo Federal em: 

 

[...] parceria com os estados e municípios, gerido pelo Ministério das 
Cidades e operacionalizado pela CEF. A finalidade do pograma é a 
produção de unidades habitacionais, que depois de concluídas são 

                                                 
1 As informações sobre o programa habitacional “Minha Casa Minha Vida” estão baseadas nos 
relatórios internos da Caixa Econômica Federal de (2009) e complementados com os dados 
disponíveis no site da instituição: www.cef.gov.br. 
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vendidas sem arrendamento prévio, às famílias que possuem renda familiar 
mensal até R$1.395,00 (CEF, 2010, p.1). 

 

 

O programa tem por meta a construção de 1 milhão de casas. Serão 

priorizadas as cidades com: 

 

[...] mais de 100 mil habitantes e, eventualmente, com mais de 50 mil 
habitantes. O valor do imóvel variará de acordo com o porte do município. 
Para as famílias de 3 a 10 salários mínimos, os limites máximos de valores 
de imóveis variam de R$ 80 mil a R$ 130 mil. Já para os que ganham de 0 a 
3, os valores serão definidos pelo Ministério das Cidades (CEF, 2010, p.1). 

 

 

O investimento total estimado para o programa é da ordem de R$ 60 bilhões, 

sendo R$34 bilhões em subsídios. A estimativa é que esses recursos gerem: 

 

[...] cerca de 800 mil novos empregos em 2009, 1,6 milhão de novos postos 
de trabalho em 2010 e 1,1 milhão em 2011. Esses novos empregos 
representam novas famílias em condições de adquirir suas moradias e esse 
processo se retroalimenta, ou seja, gera novos empregos e novas 
demandas (CEF, 2010, p.1). 

 

 

Segundo a Caixa, está prevista a construção e venda de: 

 

[...] 400 mil unidades habitacionais, localizadas nas capitais estaduais e 
respectivas regiões metropolitanas, região metropolitana de Campinas/SP e 
Baixada Santista/SP, Distrito Federal e municípios com população igual ou 
superior a 50 mil habitantes, no triênio 2009/2011 (CEF, 2010, p.1). 

 

 

A distribuição orçamentária foi feita nas 27 Unidades Federativas do Brasil, 

tendo como base o estudo do déficit habitacional dos municípios que compõem 

essas unidades.  No caso de contratação do orçamento disponibilizado, são 

priorizados para fins de contratação os projetos que apresentam:  

 

[...] maior contrapartida/participação dos Estados e Municípios; menor valor 
de aquisição das unidades habitacionais; empreendimentos em regime de 
loteamento; existência prévia de infra-estrutura (água, esgoto e energia); e 
atendimento a regiões que recebam impacto de grandes empreendimentos 
de infra-estrutura (usinas, hidrelétricas, portos) (CEF, 2010, p.1). 
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A CEF ressalta, ainda, que o programa é operado integrado com outras 

modalidades de financiamento administradas pela instituição, ampliando, desta 

forma, o volume de recursos ofertados.  

 

Quando houver manifestação de doação de terrenos no âmbito do programa 

“Minha Casa Minha Vida” por parte do poder público, deve ocorrer a referida doação 

ao FAR, o qual promove a construção de unidades habitacionais destinadas ao 

público-alvo do programa.  

 

Ressalta-se, ainda, que além das boas condições de financiamento, o 

programa contribui para o crescimento do setor da construção civil, gerando vagas 

para profissionais de diversos níveis e aquecendo o mercado de materiais de 

construção. Além disso, proporciona “investimentos para o Brasil, em especial para 

as construtoras que têm ações na Bolsa de Valores. Por isso, beneficia não apenas 

quem vai trabalhar no setor, mas toda a economia” (PEREIRA, 2010, p.2). 

 

4.2 O sistema habitacional da Polícia Militar de Minas Gerais  

 

4.2.1 Programa Habitacional da Fundação Tiradentes  

 

A Fundação Tiradentes, entidade autônoma, com personalidade jurídica, foi 

instituída no ano de 1967, pela Lei 4.440, consoante publicação no Diário do 

Executivo, quarta-feira, 03 de março daquele ano. 

 

Esta Fundação tinha como escopo literis: Art.2º: planejar, executar e 

administração de casas e moradias para locação e venda, que se destinarão ao uso 

ou aquisição por parte de elementos integrantes da Polícia Militar [...]” (LEI Nº 4.440 

DE 1967). 

 

Ressalta-se, ainda, que a Fundação Tiradentes tinha, concomitantemente, a 

finalidade de edificar, para a “Unidade Federativa Estadual de Minas Gerais”, sede 

físicas de quartéis para abrigar destacamentos Policiais Militares, conforme registro na 

mesma Lei, em epígrafe: “Art. 2º: Parágrafo único - A Fundação terá [...] finalidade a 

construção, para o Estado de quartéis [...] Polícia Militar [...]”(LEI Nº 4.440 DE 1967). 
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A Fundação Tiradentes firmou uma parceria com a PM com a finalidade de 

administrar suas residências funcionais implantando, desta forma, o “Projeto Moradia”. 

O auxílio moradia “é um direito garantido ao PM previsto na legislação”. O objetivo da 

Fundação é “proporcionar assistência social que compreende, entre outras coisas, o 

serviço habitacional” (FUNDAÇÃO TIRADENTES, 2010, p.1). 

 

O Projeto Moradia beneficiará o policial militar dando condição de afixá-lo em 
várias regiões do Estado, haja vista algumas dificuldades em colocar um 
policial militar em determinada região ou município por não terem uma casa 
para morar ou para ser alugada, e com as construções dessas casas 
funcionais a Fundação Tiradentes facilitará a designação do policial para sua 
determinada região (FUNDAÇÃO TIRADENTES, 2010, p.2). 

 

Quanto à legislação, esta amparou a “Fundação Tiradentes” em vários 

aspectos, proporcionando uma autonomia de gestão com poderes diversificados, bem 

como a formação de um patrimônio rentável com dotação orçamentária especial. 

 

Definiu a Lei nº 4.440, que eram funções do “Comandante Geral da Polícia 

Militar”, em exercício, o cargo de Presidente, e ao Comandante-Geral e Estado Maior, 

o de Secretário, cabendo a Prestação de Contas, anual, pela entidade, ao Tribunal de 

Contas do Estado. 

 

A Fundação Tiradentes com deficiência na área habitacional tinha como 

propósito, quando da permanência dos servidores militares destacados em frações, 

oferecer casas próprias, facilitando-lhes essa permanência e acomodação dos 

familiares. Desta forma, o impasse nunca seria resolvido uma vez que cada reforma de 

militar ou passagem para a reserva, um novo caso seria registrado. Ou seja, o militar 

proprietário, deixando sua condição de atividade, seria substituído por outro, que 

deverá enfrentar o mesmo problema, não atingindo assim os objetivos na solução dos 

problemas habitacionais naquele contexto. (FUNDAÇÃO TIRADENTES, 2010). 

 

Fica evidente, no referido diploma legal, que ao “extinguir-se a Fundação”, 

entidade jurídica, “o seu patrimônio reverterá ao Estado de Minas Gerais”, previsão 

ratificada no parágrafo terceiro, do artigo IV da Lei nº 4.440 de 1967, que a definiu. 
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 No ano de 1990, após duas décadas, a Lei nº 10.222, autorizou a extinção 

dessa Fundação, definindo que seu patrimônio reverterá ao Estado, como também, 

anteriormente previu nos termos da Lei que a instituiu no ano de 1967. 

 

4.2.2 Programa Habitacional Lares Geraes2  

 

O Decreto Estadual nº 44.245, de 22 de fevereiro de 2006, regulamenta o 

“Programa Habitacional Lares Geraes” no âmbito do Fundo Estadual de Habitação 

(FEH), alterado pelo Decreto Estadual nº 44.837, de 18 de junho de 2008.  

 

O programa “Lares Geraes” foi criado pelo Governo de Minas, por intermédio 

da Cohab-MG, em 2005. O objetivo é reduzir o déficit habitacional do Estado, 

oferecendo: 

 
[...] habitações às famílias mineiras que ganham até três salários mínimos e 
não têm condições de adquirir a sua moradia própria. As casas dos 
Conjuntos Habitacionais da Cohab-MG têm dois quartos, sala, banheiro, 
cozinha e área de serviço coberta e o terreno permite que elas sejam 
ampliadas. Os mutuários que pagam as parcelas das casas em dia recebem 
da Companhia um desconto na prestação. O valor das prestações é de, em 
média, 25% da renda familiar e não pode ultrapassar esse percentual 
(COHAB-MG, 2010, p.2). 

 

 

O combate à pobreza e inclusão produtiva é o objetivo do “Lares Geraes -  

Habitação Popular” - um dos programas estratégicos do Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG) do Governo de Minas. 

 

O “Lares Geraes” é desenvolvido em parceria com as prefeituras, que fazem 

a doação dos: 

 

[...] terrenos para a construção dos conjuntos habitacionais e se 
responsabilizam pelas obras de infra-estrutura completa (água, luz, rede de 
esgoto e pavimentação).  Em alguns municípios, há também parceria com o 
governo federal, por meio do Ministério das Cidades (COHAB-MG, 2010, 
p.2). 

                                                 
2 As informações sobre o “Lares Gerais” estão baseadas nos dados disponíveis no site da instituição 
Companhia de Habilitação (COHAB) de Minas Gerais: www.cohab.mg.gob.br, complementados pelas 
informações do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais (FAHMEMG) e 
Programa Habitacional Lares Geraes – Segurança Pública (PLSP). 
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Com obras de edificação de conjuntos habitacionais em 257 municípios 

mineiros, o programa “Lares Geraes – Habitação Popular” “beneficiou 16,5 mil 

pessoas durante 2009, quando a Cohab-MG atendeu à demanda por construção de 

casas populares em 100 municípios” (COHAB-MG, 2010, p.1). 

 

O programa “Lares Geraes” construiu 21 mil casas, já entregues ou ainda em 

construção em diversas regiões do Estado de Minas Gerais. Segundo o a Cohab-

MG (2010), “nos primeiros quatro meses de 2009 foram entregues 3.800 novas 

casas. A previsão é chegar ao final de 2010 com um total de 5.200 moradias 

entregues à população” (COHAB-MG, 2010, p.2). 

 

O custo final médio de “um imóvel é de R$ 22 mil, mas as famílias 

beneficiadas arcarão apenas com a metade desse valor, pagando prestações no 

valor máximo de 25% do salário mínimo (COHAB-MG, 2010, p.2). 

 

A viabilização do programa só tem sido possível devido à integração de 

esforços entre o Governo de Minas e os municípios, por meio de: 

 

[...] convênios de parceria. Aos municípios compete doar o terreno 
urbanizado e executar as obras de infraestrutura urbana. Para realizar os 
empreendimentos, a Cohab/MG utiliza os recursos do FEH, alocados do 
orçamento do Estado. No exercício de 2009, a dotação do FEH para a 
construção de casas populares foi de R$ 129,2 milhões (COHAB, 2010, 
p.3). 

 
 

Quanto à parceria entre a Cohab-MG e os municípios é baseada no processo 

de seleção dos candidatos à casa própria, sendo estes encarregados de 

supervisionar o processo, que obedece a critérios “rigorosos” de pontuações 

estabelecidos pela instituição.  

Dentre os instrumentos que formalizam a parceria entre Cohab-MG e 

municípios destaca-se a prefeitura. Assim que a prefeitura manifesta interesse em 

receber um conjunto habitacional, ela é convidada a: 

 
 
[...] assinar um “Protocolo de Colaboração Mútua e Parceria”, que 
estabelece as condições básicas a serem cumpridas para prosseguimento 
das negociações. No ano de 2009, a Cohab-MG assinou 355 desses 
documentos com prefeituras que se comprometeram a observar os pré-
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requisitos que as credenciam a beneficiar-se do “Lares Geraes - Habitação 
Popular” (COHAB-MG, 2010, p.2). 

 
 

Atento à realidade brasileira, o programa “Lares Geraes - Habitação Popular” 

contempla as mulheres “chefes” de família com tratamento preferencial durante o 

processo de seleção de candidatos à casa própria.  

 

No ano de 2009, dentre os mutuários que receberam seus imóveis 
constavam como titulares de financiamento 50% de mulheres. Este número 
suplanta a média nacional de mulheres chefes de família e apontam na 
direção de um melhor atendimento, em Minas Gerais, às demandas sociais 
dessa categoria da população (COHAB-MG, 2010, p.2). 

 

Beneficiam-se também na seleção para a casa própria as Pessoas 

Portadoras de Deficiência (PPD) física que utilizam cadeira de rodas. Uma vez 

comprovada “a deficiência locomotora, eles têm direito a receber uma casa de maior 

dimensão e adaptada ao seu deslocamento, além de barras que facilitam o uso do 

banheiro. Até 2010, a Cohab-MG já entregou 81 dessas casas especiais “(COHAB-

MG, 2010, p.2). 

 

O “Lares Gerais” é também um programa habitacional voltado para o 

financiamento de moradias a servidores da área de segurança pública com juros 

diferenciados. Envolve, também, a concessão de moradias funcionais aos policiais 

em situação de risco, por um período de até dois anos. 

 

Em função da criação do Fahmemg, lançado no dia 21 de maio de 2010, as 

metas físicas e financeiras do PLGSP foram alteradas. Até maio deste ano, foram 

concedidas: 

 
[...] 32 cartas de crédito, que totalizaram R$ 2.407.121,42, superando a 
meta de R$ 494.850,00 para esse período. Quanto ao programa de 
financiamento de unidades habitacionais para servidores, em função da 
crise de crédito, seis bancos privados se desinteressaram em participar dos 
financiamentos, o que impediu até agora sua implementação (FAHMEMG, 
2010, p.6). 

 

 

Cabe destacar, entretanto, que a construção de conjuntos habitacionais para 

a população de baixa renda em áreas menos valorizadas leva o poder público a: 
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[...] escolher terrenos distantes, fora da malha urbana da cidade. O cidadão 
recebe uma moradia com infraestrutura precária, e, além disso, ainda terá 
de arcar com os custos de transporte, o que consome aproximadamente 
22% do salário mínimo, considerando-se apenas uma viagem por dia 
(GUIMARÃES; LESSA, 2010, p.13). 
 

 

Porém, se as diretrizes do “Plano Diretor” ou do “Estatuto da Cidade” fossem 

cumpridas, “haveria outras áreas propícias para projetos habitacionais em terrenos 

mais próximos ao centro urbano. Os planos de ordenamento urbano promovem a 

justiça social, mas a força do poder econômico tem sido superior ao bem-estar 

coletivo” (GUIMARÃES; LESSA, 2010, p.13). 

 

4.2.2.1 No âmbito da segurança pública 

 

Com relação ao “Programa Lares Geraes - Segurança Pública (PLGSP)”, a 

partir de 16 de fevereiro de 2010, passou a atender apenas  “os membros da Polícia 

Civil do Estado, uma vez que os servidores militares passaram a ter programa 

habitacional próprio, por meio do Fahmemg que foi criada pela Lei nº 17.949 e 

regulamentado pelo Decreto nº 45.028, de abril de 2009 (FAHMEMG, 2010, p.6). 

 

No âmbito da PM, a aquisição da casa própria por meio do PLGSP ocorre da 

seguinte forma: 

a) Por convocação dos militares ativos e inativos que se inscreveram no 

período de 16/03/2006 a 31/03/2006, num total de 13.372 inscritos. 

b) As convocações ocorrem de acordo com o orçamento financeiro liberado 

para o programa anualmente. 

c) Após serem convocados, os militares comparecem à Cohab-MG, onde 

realizam a entrega de cópia de documentos pessoais para análise. Em 

seguida, é procedida uma verificação da margem disponível na folha de 

pagamento do convocado para estabelecer valor da carta de crédito a ser 

liberada, a qual poderá atingir o valor máximo de R$75.000,00. 

d) A partir dessa fase, conta-se 90 dias para localização do imóvel pretendido 

e a respectiva documentação (baixa e habite-se, INSS, registro e 

certidões). 
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e) Destina-se à: (ART. 3º e §§, DECRETO Nº 44.245 ); aquisição; construção 

em lote próprio; reforma e melhoria; e implantação de conjuntos 

habitacionais (ARTS.8º E 9º DO DECRETO Nº 44.245 e §§). 

f) Para o financiamento não há contrapartida, ou seja, não é exigido valor de 

entrada, sendo 100% financiado. 

g) Prazo para parcelamento do financiamento: até em 360 meses (ART. 10º, 

INCISO III). 

h) Juros que variam de 3% a 8% a.a. (ART 10º, INCISO IV, ALÍNEAS A a G). 

i) O comprometimento da renda é de 25% da renda mensal (ART. 10º, 

INCISO V), observando a utilização da renda familiar (ART. 10º, INCISO I, 

ALÍNEA A), e observando os descontos obrigatórios legais e/ou judiciais 

(ART. 10, INCISO I, ALÍNEA B). 

j) Sistema de Amortização Crescente (SACRE) - (ART. 10º , INCISO VIII ). 

Este sistema é usado para o cálculo do valor das prestações a 

metodologia do Sistema de Amortização Constante (SAC) anual, sem 

levar em conta o valor da Taxa de Referência (TR). Com a inclusão, 

posteriormente, do valor da TR nos cálculos, este sistema resulta em uma 

amortização variável. A denominação é inadequada, pois com um valor da 

TR baixo, este sistema pode resultar até em uma amortização 

decrescente. O sistema Sacre foi desenvolvido com o objetivo de permitir 

maior amortização do valor emprestado, reduzindo-se, simultaneamente, a 

parcela de juros sobre o saldo devedor. 

k) Após efetivação do financiamento, se ocorrer inexistência de margem 

consignável, o agente financeiro emitirá boleto avulso em nome do 

beneficiário (ARTS. 13, § 1º e § 2º) – (POLICIA MILITAR/MG, 2010). 

 

Observa-se no PLGSP uma situação inversa da normal no mercado 

imobiliário, verificando que o militar convocado, primeiramente, recebe sua 

convocação para que dentro de 90 dias sair ao mercado no intuito de localizar 

imóvel nas conformidades para efetivar o financiamento. 

 

 Na modalidade comum de financiamento aberta ao público, inicialmente o 

interessado procura o  
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[...] imóvel desejado e com o preço acessível de acordo com sua 
capacidade de comprometimento. Após essa etapa, o interessado recorre à 
instituição financeira já com a maior parte dos requisitos preenchidos, 
restando apenas as formalidades da instituição financeira para serem 
cumpridas objetivando a efetivação do financiamento – (POLICIA 
MILITAR/MG, 2010, p.2). 

 

  

Assim, torna-se interessante um programa de financiamento destinado aos 

profissionais de “Segurança Pública” que independesse de inscrição antecipada, 

permitindo acesso pelo interessado oportunamente, oferecendo condições de 

adequação da necessidade, da oportunidade e da disponibilidade do interessado em 

arcar com tal comprometimento salarial.  

  

 Cabe destacar que no curto período de inscrição do  PLGSP, muitos militares, 

para não perderem a oportunidade vieram a inscrever-se, sem, contudo, possuírem 

condições para tal; enquanto muitos que não se inscreveram na época por 

reconhecerem que naquele momento não tinham condições financeiras para tal. 

Hoje, esses militares, por vários motivos (promoção, conclusão de curso, aumento 

salarial, etc.) passaram a ter plenas condições financeiras, porém não estão 

inscritos, não podendo assim participarem do PLGSP (financiamento) – (POLICIA 

MILITAR/MG, 2010), como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Participantes do Programa Habitacional Lares Geraes. 

 

16/03 a 
31/03

Jul. a 
dez. TOTAL

Jan. a 
Jun.

Jul. a 
Dez. TOTAL 

Jan. a 
Jun.

Jul. a 
Dez. TOTAL

Jan. a 
Jun.

Jul. a 
Dez.

TOTAL TOTAL 
GERAL

Inscritos 13.372 0 13.372 0 0 0 0 0 0 0 0 13.372 13.372
Convocados 0 1.053 1.053 543 224 767 2.201 0 2.201 1.059 0 1.059 5.083
Contratos Efetivados 0 136 136 0 129 129 28 197 225 0 0 0 490
Inscristos ainda não 
Convocados - - - - - - - - - - - - 8.289

VARIÁVEIS
2006 2007 2008 2009

Fonte: COHAB/MG (2010). 
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Gráfico 1 – Participantes do Programa Habitacional Lares Geraes. 
Fonte: COHAB/MG (2010). 
 

 

Ressalta-se, ainda, que no âmbito da PM as seguintes dificuldades são 

apresentadas para a efetivação do financiamento:  

 

[...] falta de imóveis no mercado, com as condições pretendidas, 
correspondente à carta de crédito liberada (valor máximo de R$75.000,00); 
imóveis com construção em desacordo com o projeto aprovado; falta de 
documentação legal do imóvel; e prazo de 90 dias insuficiente para 
localização e entrega dos documentos exigidos  (POLICIA MILITAR/MG, 
2010, p.3). 

 

 

Além disso, no programa “Lares Geraes”, grande parte dos PMs candidatos 

possuem restrições no SPC/SERASA, situação essa que motivou a alteração do 

Decreto nº 44.245/2006 por meio do Decreto nº 44.837, de 2008.   

 

4.2.3 Programa Habitacional Promorar  

 

O Programa de Apoio Habitacional dos Militares do Estado de Minas Gerais 

(PROMORAR MILITAR), instituído pela Lei nº 17.949, de 2008 e regulamentado pelo 

Decreto nº 45.078, de 2009. É um fundo Estadual que visa “conceder financiamentos 

para assistência à habitação a servidores militares do Estado de Minas Gerais que 
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sejam segurados do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de 

Minas Gerais” (IPSM) - (IPSM, 2010, p.6). 

 

O programa terá duração de 12 anos (até o ano de 2020), podendo ser 

prorrogado por mais quatro anos, período de tempo em que o interessado terá 

oportunidade de efetivar seu financiamento no momento mais oportuno. Assim, o 

servidor militar poderá “quitar suas dívidas, aliviando a margem consignável, 

equilibrando as despesas, objetivando adquirir um imóvel melhor e mais bem 

localizado para oferecer qualidade de vida a seus familiares” (POLÍCIA MILITAR/MG, 

2009, p.3). 

 

O programa tem como principal objetivo proporcionar, aos servidores militares 

e pensionistas, financiamentos destinados à: 

 

[...] aquisição de imóveis, novos ou usados, em condições notoriamente 
mais favoráveis que aquelas praticadas no mercado de crédito imobiliário. 
Uma vez fixadas as prestações, os servidores contemplados terão direito a 
diversos benefícios em relação aos encargos, como reajustes pela TR e 
juros de 2,5% a.a, nos casos em que o beneficiário não for possuidor de 
quaisquer outros imóveis em seu nome e 5% a.a para quem já possui 
imóvel próprio (POLÍCIA MILITAR/MG, 2009, p.1). 

 
 

O Promorar Militar visa atender aos servidores militares, cuja atividade, por 

sua natureza específica, deve ser apoiada por ações do poder público que tragam 

tranquilidade e segurança aos beneficiários e suas famílias (IPSM, 2010, p. 8).  

 

Segundo o IPSM (2010) poderão ser beneficiários do programa os segurados 

do IPSM, conforme: 

 

[...] o art. 3º da Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990, e seus 
pensionistas. De acordo com o que diz a Lei 17.94, de 2008, terão 
prioridade para a contratação do financiamento o policial e o bombeiro 
militar, cujas vidas ou de seus familiares esteja em situação de risco, em 
razão da natureza de suas atividades e em função do local onde reside, e 
que preencham os requisitos estabelecidos pelo programa (IPSM, 2010, 
p.6-7). 

 

Dentre outras vantagens apresentadas pelo Promorar Militar, é interessante 

ressaltar a: 
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[...] dilatação no prazo para o pagamento do imóvel, que poderá ser 
financiado em até 30 anos. O Promorar Militar oferecerá, ainda, o limite 
máximo de crédito de até R$150.000,00, valor que supera muito o montante 
delimitado para outros programas destinados à política de habitação popular 
no Estado, tais como o “Programa Lares Geraes – Segurança Pública” que 
passará a contemplar tão-somente os servidores civis e agentes 
penitenciários, após a operacionalização do Fundo Habitacional, exclusivo 
aos militares e pensionistas (POLÍCIA MILITAR/MG, 2009, p.1). 

 

 Outras vantagens do Promorar que podem ser citadas: juros de 2,5% a.a  ou 

5,0% a.a; pagamento do imóvel em 30 anos (360 meses); limite máximo de crédito 

de até R$150.000,00; tabela SACRE; vigência do programa de 12 anos (+) 4 anos; e 

parcelas descontadas em folha de pagamento. 

 

Verifica-se que as vantagens do Promorar Habitacional são melhores, em 

comparação ao “Lares Geraes” e, desse modo, proporcionará: 

 

[...] melhores condições de aquisição de habitação. Para se ter uma ideia 
quanto à expressiva força do Promorar Militar, o “Programa Lares Geraes – 
Segurança Pública” apresenta limite de crédito de até R$100.000,00 (cem 
mil reais) de acordo com a capacidade de comprometimento financeiro de 
cada servidor interessado, com juros de 3% à 8% a.a escalonado de acordo 
com a faixa salarial do servidor (POLÍCIA MILITAR/MG, 2009, p.1). 

 

 

A sistemática de atendimento é baseada nas condições financeiras de cada 

interessado, preenchimento dos requisitos e na apresentação de toda a 

documentação necessária para dar início ao atendimento, não sendo necessário 

uma "corrida desenfreada" (POLÍCIA MILITAR/MG, 2009). 

 

Aliado a essa sistemática, existe ainda um fator importante no processo que 

é: 

[...] o tempo de duração do programa, que permitirá cada interessado fazer 
suas contas pessoais na "ponta do lápis" para verificar qual é o melhor 
momento para adquirir um financiamento em longo prazo, o que, em alguns 
casos, ao invés de ser uma realização com a conquista da casa própria 
pode virar um grande pesadelo colocando o militar em situação de 
dificuldade financeira, correndo inclusive o risco de perder o imóvel 
comprado (POLÍCIA MILITAR/MG, 2009, p.4). 

 

 

Outra questão importante refere-se ao número expressivo de servidores 

militares que não possuem casa própria. Partindo dessa premissa, os programas 
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habitacionais existentes destinados aos servidores militares, representam um 

avanço significativo na Assistência Social da PMMG. No obstante, uma parcela 

expressiva inscreveu-se no programa Promorar Militar, quando aberta sua inscrição, 

conforme Tabela 2 e 3 a seguir.  

 

Contudo, o número de policiais militares beneficiados é pouco significativo 

quanto ao número de policiais militares inscritos. Isto porque até a presente data o 

programa tem demonstrado insuficiência para o atendimento da demanda existente, 

fato retratado nesta pesquisa.  

 

Tabela 2 – Número de inscrições e processos finalizados no Programa Habitacional Promorar. 

 

Polícia Militar Bombeiros Pensionistas

Número de Inscritos 3.153 387 59 3.599
Número de Processos Finalizados 2.674 338 52 3.064

TOTAL 5.827 725 111 6.663

SISTEMA NA PRIMEIRA FASE
VARIÁVEIS

TOTAL 

GERAL

 

Fonte: Centro de Tecnologia e Sistemas - CTS/PMMG (2010). 
Notas: (1) Data de Abertura – 21/05/2009. (2) Data de Fechamento – 19/03/2010. 
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Gráfico 2 – Número de inscrições e processos finalizados no Programa Habitacional Promorar. 
Fonte: Centro de Tecnologia e Sistemas - CTS/PMMG (2010). 
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Tabela 3 – Número de inscrições e acessos no sistema no Programa Habitacional Promorar. 

Polícia Militar Bombeiros Pensionistas

Número de Inscritos 55 2 0 57
Número de Acesso no Sistema 14.651 346 135 15.132

TOTAL 14.706 348 135 15.189

VARIÁVEIS
SISTEMA NA SEGUNDA FASE TOTAL 

GERAL

 

Fonte: Centro de Tecnologia e Sistemas - CTS/PMMG (2010). 
Notas: (1) Data de Abertura – 19/07/2010 às 10 horas. (2) Data de Fechamento – 19/07/2010 às 12 horas. 
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Gráfico 3 - Número de inscrições e acessos no sistema no Programa Habitacional Promorar. 
Fonte: Centro de Tecnologia e Sistemas - CTS/PMMG (2010). 

 

A Tabela 4 apresenta uma síntese das primeira e segunda fases do número 

de inscritos e acessos no sistema. 

 

Tabela 4 – Síntese do número de inscritos e acessos no sistema. 

1ª FASE 2ª FASE 
Abertura do sistema -  21/05/2009  
Fechamento - 19/03/2010  
 

Abertura do sistema - 19/07/2010 às 
10:00 horas 
Fechamento - 19/07/2010 às 12:00 horas 

Número de inscritos nesse período= 3.599  
..PM - 3153  
..Bombeiros - 387  
..Pensionistas - 59  
 
Número  de processos finalizados = 3.064 
..PM - 2674  
..Bombeiros - 338  
..Pensionistas - 52  
 

Numero de acessos no sistema: 15.132  
..PM – 14651  
..Bombeiros – 346  
..Pensionistas – 135  
       
Inscritos = 57  
..Bombeiros - 2  
..PM - 55  
..Pensionistas – 0      
 

Fonte: Centro de Tecnologia e Sistemas - CTS/PMMG (2010). 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

 

5.1 Problemática  

 

Alguns programas habitacionais existem destinados à Polícia Militar (PM), 

todavia, ainda há a preocupação latente de que os recursos do Governo Estadual 

não supram a demanda e nem consigam reduzir consideravelmente o déficit 

habitacional na Instituição. 

 

Porém, o programa “Lares Geraes” que promovia o financiamento por meio 

da COHAB desde fevereiro de 2009 não mais atende ao público militar. Em maio de 

2009, é criado programa habitacional denominado “Promorar Militar” com a 

finalidade de sanar esse déficit habitacional. O programa tem previsão para durar 

cerca de doze anos, podendo ser prorrogado por mais quatro. O Governo Estadual 

alocou R$476 milhões de reais para sua realização, visando à concessão de 

financiamento para aquisição da casa própria, com juros baixos e melhores 

condições de pagamento.  

 

A realidade mostra que há um déficit habitacional acompanhado de poucos 

recursos injetados pelo Governo Estadual. Com isso, faz-se necessário viabilizar um 

estudo para demonstrar se há necessidade de maiores incentivos financeiros neste 

seguimento. O setor de financiamento de imóveis para o público militar não tem 

apenas um reflexo social de garantir o direito à moradia, mas também apresenta 

importância econômica em relação à sociedade, uma vez que movimenta e circula 

riqueza em outros setores externos ao âmbito militar demonstrando ser um 

importante instrumento de desenvolvimento econômico do governo.  

 

5.2 Tipo de pesquisa   

 

5.2.1 Quanto ao objetivo  

 

A pesquisa utilizada foi à descritiva, permitindo melhor caracterização do 

objeto de pesquisa e identificação da relação entre as variáveis. 
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Segundo Gil (2002, p.46), as pesquisas descritivas "têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

ou então, o estabelecimento de relações entre as variáveis". 

 

5.2.2 Quanto ao modelo conceitual operativo  

 

Foram utilizadas pesquisas bibliográficas. Segundo Gil (2002), na pesquisa 

bibliográfica todo material recolhido deverá ser submetido a uma triagem, a partir da 

qual estabelece-se um plano de leitura.  

 

5.3 Natureza da pesquisa  

 

A pesquisa realizada contém traços da pesquisa quantitativa, na medida em 

que procurou-se fazer uma análise dos dados obtidos nas unidades da PMMG, 

referentes ao quantitativo de seu contingente e quanto a situação de moradia desse 

público. 

 

5.4 Método de abordagem  

 

Nesta pesquisa utilizou-se o método hipotético-dedutivo, pois apresentou-se 

variáveis e indicadores. 

 

5.5 Métodos de procedimentos  

 

Os métodos de procedimentos são “etapas mais concretas da investigação, 

com finalidade mais restrita em termos de explicações gerais dos fenômenos e 

menos abstratas” (MARCONI; LAKATOS, 2002, p.106). 

Desta forma, utilizaram-se os métodos de procedimentos monográficos e 

estatísticos. O método monográfico segundo Marconi e Lakatos (2002, p.106): 

 

Parte do princípio de que qualquer caso que se estude em profundidade 
pode ser considerado representativo de muitos outros ou até de todos os 
casos semelhantes, o método monográfico consiste no estudo de 
determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou 
comunidades, com a finalidade de obter generalizações. 
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Com relação ao método estatístico, explicado por Marconi e Lakatos (2002, 

p.108), é aquele que: 

 

 [...] significa redução de fenômenos sociológicos, políticos, econômicos 
etc., a termos quantitativos e a manipulação estatística, que permite 
comprovar as relações dos fenômenos entre si, e obter generalizações 
sobre sua natureza, ocorrência ou significado. 

 

5.6 Técnicas  

 

5.6.1 Documentação indireta  

 

Foi utilizada a pesquisa documental e bibliográfica. A pesquisa bibliográfica 

abrangeu documentos tais como: normas, dados estatísticos, Constituição Estadual, 

leis e decretos, no âmbito da PMMG, do Instituto de Previdência dos Servidores 

Militares e do Estado de Minas Gerais.  

 

A pesquisa bibliográfica compreendeu livros, revistas, jornais, publicações 

especializadas, trabalhos acadêmicos e periódicos impressos e eletrônicos, entre 

outros, como base conceitual e teórica para compreensão do estudo.  

 

5.6.2 Documentação direta  

 

A documentação direta foi baseada na pesquisa de campo que segundo 

Vergara (1998, p.47), “é investigação empírica realizada no local onde ocorre ou 

ocorreu um fenômeno ou que dispões de elementos para explicá-lo”. 

 

Foi adotada também a observação direta extensiva. A coleta dos dados se 

deu por meio de planilha. 

 

5.6.3 Como será aplicado  

 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário, já que foram definidas 

algumas questões orientadoras e deixou-se aos entrevistados, a oportunidade de 
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complementarem as observações como lhes aprouvesse. O modelo da planilha está 

apresentado no Apêndice B. 

 

As planilhas foram preenchidas por todas as Unidades administrativas e 

operacionais da PMMG, pelos respectivos responsáveis no setor de Recursos 

Humanos (RHs), de forma que cada unidade preencha uma planilha. 

 

Por meio da coleta dos dados e preenchimento da planilha nas respectivas 

unidades foram identificados os dados reais relativos à habitação e a perspectiva de 

alcance dos programas habitacionais voltados para esse público. 

 

5.7 Delimitação do universo 

 

O universo da pesquisa constitui-se de 46.275 militares dos postos e 

graduações que integraram todas as unidades da PMMG, abrangendo os servidores 

que estão nas atividades operacionais e administrativas. 

 

O universo da pesquisa é definido por Marconi e Lakatos (2002) como o 

conjunto de indivíduos que partilham de pelo menos uma característica em comum. 

 

5.8 Tipo de amostragem  

 

 A amostra deste estudo compreendeu em 1.793 servidores da PMMG das 3ª 

RPM. Foi adotada a técnica de amostragem probabilística que tem como 

característica principal, de acordo com Marconi e Lakatos (2002), a possibilidade de 

ser submetida a tratamento estatístico, o que permite compensar erros amostrais e 

outros aspectos relativos à representatividade e relevância da amostra. 

 Para a amostragem referente à demanda habitacional, no público de 

servidores militares da PMMG, foi verificada a necessidade de selecionar um grupo 

de indivíduos, os quais, integrantes de um conjunto que apresenta-se dentro de seus 

limites uma diferenciação quanto às localidades, no aspecto de preços dos imóveis e 

de desenvolvimento sócio-econômico local.    
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 Desta forma, a 3ª RPM (foi criteriosamente escolhida, considerando sua área 

de responsabilidade, onde residem e atuam seus servidores, caracterizada por um 

eixo territorial, cuja extensão contempla 22 municípios (ANEXO A) com distintas 

características sociais, econômicas e culturais.  Deu-se também ênfase na diferença 

de padrões de imóveis dentro do conjunto pesquisado, permitindo uma análise mais 

detalhada da demanda habitacional face às diferenciações de padrões e 

consequentemente de valores.  

 

5.9 Tratamento estatístico  

 

A opção metodológica proposta foi construída apresentando características 

de pesquisa de natureza quantitativa, apoiando-se em tabelas que possam 

sistematizar os dados a partir das tabulações. 

 

Essa escolha resultou do interesse do pesquisador em dirigir-se para as 

questões referentes à compreensão e ao entendimento do programa habitacional 

dos servidores militares, abordando o direito à moradia na perspectiva social e 

econômica. 

 

Foi feita a tabulação no Excel com alguns cruzamentos de dados entre as 

variáveis do programa habitacional, servidores e moradia, com o objetivo de levantar 

respostas para a questão problema da pesquisa. 
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6 ESTUDO SOBRE A REALIDADE HABITACIONAL DENTRO DA PMMG 
 
 
 

Este capítulo refere-se à apresentação dos dados coletados junto aos 

entrevistados e discussão de seus resultados em face do referencial teórico, 

considerando-se o objetivo da pesquisa.  

 
 
6.1 Caracterização da 3ª Região da Polícia Militar 
 
 

A caracterização da 3ª RPM foi realizada com base nas perguntas  do roteiro 

do questionário (apresentada no Apêndice B) feitas aos militares dos postos e 

graduações que integraram todas as unidades dessa 3ª Região da PMMG, 

abrangendo os servidores que estão nas atividades operacionais e administrativas. 

 

 Para o desenvolvimento da pesquisa referente à demanda habitacional, no 

público de servidores militares da PMMG, foi verificada a necessidade de selecionar 

um grupo de indivíduos, os quais, integrantes de um conjunto que apresentasse 

dentro de seus limites uma diferenciação quanto às localidades, no aspecto de 

preços dos imóveis e de desenvolvimento sócio-econômico local.    

 

 Desta forma, a 3ª RPM foi escolhida, considerando sua área de 

responsabilidade, onde residem e atuam seus servidores, caracterizada por um eixo 

territorial, cuja extensão contempla 22 Municípios (ANEXO A) com distintas 

características sociais, econômicas e culturais, perfazendo uma abrupta diferença de 

padrões de imóveis dentro do conjunto pesquisado, permitindo uma análise mais 

realista da demanda habitacional face às diferenciações de padrões e 

consequentemente de valores.  

 

A distribuição por efetivos na RPM identificou que os militares ocupam as 

seguintes unidades na 3ª RPM: Sede (2%), 35ª BPM (29%), 36ª BPM (28%). Até o 

nível de Cia Ind., os militares estão alocados nas seguintes unidades: 1ª Cia Ind 

(11%), 7ª Cia Ind Esp. (3%), e, a seguir, 8ª Cia Ind (12%) e 15ª Cia Ind (15%). 
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Ressalta-se que foram considerados como efetivos o total de militares da unidade, 

somando inclusive as frações. 

 

Na Tabela 5 mostra-se uma síntese comparativa da caracterização da 3ª 

Região da Polícia Militar, considerando os militares efetivos de cada unidade. 

 
Tabela 5 – Distribuição das unidades da 3ª RPM. 

 

DESCRIÇÃO f %

Sede 37 2%

35ª BPM 523 29%

36ª BPM 518 28%

1ª Cia Ind 191 11%

7ª Cia Ind Esp. 60 3%

8ª Cia Ind 199 12%
15ª Cia Ind 265 15%

TOTAL GERAL 1.793 100%

3ª RPM

 
                                      Fonte: 3ª RPM (2010). 
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Gráfico 4 – Distribuição das unidades da 3ª RPM. 
Fonte: 3ª RPM (2010). 

 
 

 
6.2 Servidores que possuem imóvel próprio, quitado e financiado 
 
 

Por meio da pesquisa de campo foi possível conhecer a quantidade de 

militares efetivos que possuem imóvel próprio, quitado ou financiado. 
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Os dados obtidos na Tabela 6 visualizam que menos da metade dos 

servidores da 3ª RPM conseguiram adquirir imóvel próprio residencial, 39%. Pode-se 

dizer que a 8ª Cia Ind (30%), 35º BPM (25%) e 36º BPM (18%) possuem mais  

militares que conseguiram adquirir um imóvel, garantindo a sua segurança (FIGURA 

5). 

 

 É importante ressaltar que as novas possibilidades de aquisição de um 

imóvel, como flexibilidade das formas de pagamento, oferecem vantagens com 

menos burocracia aos interessados, podendo-se citar o Programa Habitacional da 

Caixa e o Promorar. 

 

 
Tabela 6 – Servidores que possuem imóvel próprio. 

 

f % f % f % f % f % f % f % f %

Imóvel próprio 20 3% 166 25% 120 18% 44 6% 10 2% 199 30% 110 16% 669 100%

3ª RPM
SEDE 35º BPM 36º BPM 1ª Cia Ind 7ª Cia Ind Esp. 8ª Cia Ind 15ª Cia Ind TOTAL

 Fonte: 3ª RPM (2010). 
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Gráfico 5 – Servidores que possuem imóvel próprio. 
Fonte: 3ª RPM (2010). 
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Tabela 7 – Programas utilizados pelos Servidores que possuem imóvel próprio. 

        Fonte: 3ª RPM (2010). 
 
 
 
 É significativo o resultado do imóvel quitado, em que a 7ª Cia Ind Esp. é uma 

das unidades que possui menos militares com imóvel quitado (3%), seguido da Sede 

(5%) Cia Ind  e da 1ª Cia Ind (6%).  Os dados da pesquisa revelam também que a 8ª 

Cia Ind, mesmo tendo um número maior de militares que conseguiram adquirir o 

imóvel próprio, a grande maioria não conseguiu quitar ainda este imóvel. São dados 

importantes na comparação apontando que eles podem estar vivendo a crise dos 

últimos momentos da economia mundial (TABELA 8). 

 

Tabela 8 – Servidores que possuem imóvel quitado. 
 
 

f % f % f % f % f % f % f % f %

Imóvel quitado 14 5% 85 27% 72 23% 18 6% 7 3% 24 7% 92 29% 312 100%

3ª RPM
SEDE 35º BPM 36º BPM 1ª Cia Ind 7ª Cia Ind Esp. 8ª Cia Ind 15ª Cia Ind TOTAL

 Fonte: 3ª RPM (2010). 
 

SERVIDORES QUE 
POSSUEM IMÓVEL 

PRÓPRIO  

3ª RPM  

VALOR  PORCENTAGEM  

Promorar 24 4,9% 

Lares Geraes 2 0,4% 

COHAB 37 7,5% 

Cooperativas 2 0,4% 

CEF 91 18,4% 

Banco do Brasil 0 0,0% 

Itaú 0 0,0% 

Consórcios 2 0,4% 

Outros 33 6,8% 

Não quitados  191  38,8% (10,6)  

Quitados  301  61,2% (16,8)  

TOTAL  492  100%  

EFETIVO DA 3ª RPM  1.793  492  ═  27,4%  
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Gráfico 6 – Servidores que possuem imóvel quitado. 
Fonte: 3ª RPM (2010). 

  

A Tabela 9 apresenta os servidores que ainda estão pagando financiamento 

da casa própria. Observa-se que a 35ª Cia Ind (42%) e a 36ª Cia Ind (25%) são as 

unidades que possuem mais militares com imóvel financiado. Por um lado, existe um 

forte traço que identifica que os militares estão na busca de tirar o “peso do aluguel 

das costas” e poder realizar o “sonho” de morar em um imóvel próprio. 

 

Tabela 9 – Servidores que possuem imóvel financiado. 
 

f % f % f % f % f % f % f % f %

Imóvel financiado 6 3% 81 42% 48 25% 26 14% 3 2% 9 5% 18 9% 191 100%

3ª RPM
SEDE 35º BPM 36º BPM 1ª Cia Ind 7ª Cia Ind Esp. 8ª Cia Ind 15ª Cia Ind TOTAL

 Fonte: 3ª RPM (2010). 
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Gráfico 7 – Servidores que possuem imóvel financiado. 
Fonte: 3ª RPM (2010). 
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Uma das formas de aquisição da casa própria que mais tem crescido no 

Brasil é o financiamento. Várias instituições têm facilitado os procedimentos para 

que a maioria das pessoas consiga, seja por meio dos bancos, imobiliárias, ou 

outras instituições o financiamento. 

 

No detalhamento das instituições que os servidores mais procuram para 

financiar o imóvel, verificou-se que a o “Programa Habitacional Promorar” e da CEF 

são os mais procurados pelos servidores da Sede, 35ª BPM, 1ª Cia Ind e 7ª Cia Ind 

Esp. Pôde ser observado que o Promorar e a CEF oferecem mais vantagens aos 

servidores para a aquisição do imóvel próprio. Essas vantagens se somam a uma 

diversidade de planos e produtos que dividem o mesmo “espaço” no centro de 

negócios destas instituições.  

 

Os dados sinalizam também que o Governo está preocupado com o 

desenvolvimento econômico e social da população no setor imobiliário na medida 

em que ampliar os financiamentos, busca baixar os juros e as taxas de correções 

cobrados, facilitar a aquisição da carta de crédito, ampliar os prazos de 

financiamento sem incidência de juros, abrir novos programas habitacionais. Estes 

resultados podem ser visualizados na Tabela 10 e Figura 8. 

 

Tabela 10 –  Programas utilizados pelos servidores no financiamento do imóvel. 
 

TOTAL 
GERAL

f % f % f % f % f % f % f % f 

Promorar 1 17% 13 16% 2 5% 1 4% 1 33% 2 22% 7 39% 27

CEF 3 49% 50 62% 6 12% 21 81% 0 0% 2 22% 6 34% 88
Cohab 0 0% 0 0% 34 70% 3 11% 0 0% 0 0% 2 11% 39
Consórcios 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 0 0% 1 5% 2
Cooperativas 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1
Outros 2 34% 18 22% 5 10% 1 4% 1 34% 5 56% 2 11% 34

TOTAL 6 100% 81 100% 48 100% 26 100% 3 100% 9 100% 18 100% 191

3ª RPM                                    

IMÓVEL 

FINANCIADO 

SEDE 35º BPM 36º BPM 1ª Cia Ind 7ª Cia Ind Esp. 8ª Cia Ind 15ª Cia Ind 

 Fonte: 3ª RPM (2010). 
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  Gráfico 8 – Tipos de programas utilizados pelos servidores no financiamento do imóvel. 
 Fonte: 3ª RPM (2010).  

 
 
 
6.3 Servidores que não possuem imóvel próprio 
 
 

Referente aos servidores que não possuem imóvel próprio, os resultados 

apresentados não são semelhantes, indicando um percentual elevado de efetivos da 

unidade 3ª RPM que não possuem imóvel próprio, destacando-se o 36º BPM (34%), 

o 35º BPM (21%), e, a seguir a 15ª Cia Ind (16%).  Este resultado sinaliza que eles 

se preocupam com o risco ao fazer o investimento, preferindo planejar e pesquisar 

com cautela antes de adquirir o imóvel.  

 

É importante que se diga que este desalinhamento pode se dá também 

devido a dificuldades financeiras, imprevistos no orçamento, valor da entrada para 

aquisição do imóvel, restrições no SPC e no Serasa, taxa de juros elevada, 

burocracias para compra do imóvel nas instituições, mudanças econômicas do país, 

valor da parcela a ser paga elevada, entre outros. Na Tabela 11 podem ser 

visualizados estes resultados. 
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  Tabela 11  – Servidores que não possuem imóvel próprio. 
 

f % f % f % f % f % f % f % f %

Servidores que não 

possuem imóvel próprio 14 2% 224 21% 359 34% 148 14% 41 5% 82 8% 172 16% 1.040 100%

3ª RPM
SEDE 35º BPM 36º BPM 1ª Cia Ind 7ª Cia Ind Esp. 8ª Cia Ind 15ª Cia Ind TOTAL

 Fonte: 3ª RPM (2010). 
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Gráfico 9  – Servidores que não possuem imóvel próprio. 
Fonte: 3ª RPM (2010). 

 
 

Na comparação das respostas, não se encontraram diferenças substanciais 

em relação aos quesitos residir em imóvel alugado ou residir junto a parentes. 

Observa-se que estes tipos de alternativas é que atendem melhor aos militares das 

unidades para viver com a família.  

 

Sobre o imóvel cedido, na análise de dados não se encontrou divergências de 

opiniões entre os militares, mostrando que este tipo de recurso pode ser utilizado 

também para locação. No entanto, o militar não pode usar o imóvel como forma de 

garantia em qualquer situação ou fiança nem vendê-lo ou penhorá-lo. 

 

 Não se caracterizou fragilidade no que tange ao imóvel invadido, indicando 

um forte traço de que os militares das unidades da 3ª RPM conhecem os valores de 

disciplina da sociedade, como mostra a Tabela 12. 
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Tabela 12 – Tipos de alternativas para os servidores viverem em sociedade. 
 

TOTAL 
GERAL

f % f % f % f % f % f % f % f 

Imóvel alugado 5 36% 53 24% 179 50% 70 46% 31 76% 59 72% 91 52% 488

Imóvel cedido 3 21% 89 39% 14 4% 22 15% 3 7% 14 17% 4 2% 149

Imóvel invadido 0 0% 0 0% 11 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 11

Junto a parentes 5 36% 82 37% 144 40% 56 38% 7 17% 9 11% 81 46% 384

Outros 1 7% 0 0% 11 3% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 13

TOTAL 14 100% 224 100% 359 100% 149 100% 41 100% 82 100% 176 100% 1.045

7ª Cia Ind Esp. 8ª Cia Ind 15ª Cia Ind 
3ª RPM                                

NÃO POSSUEM 

IMÓVEL PRÓPRIO

SEDE 35º BPM 36º BPM 1ª Cia Ind

 Fonte: 3ª RPM (2010). 
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 Gráfico 10  – Tipos de alternativas para os servidores viverem em sociedade. 
Fonte: 3ª RPM (2010).  

 
 
 
6.4 Servidores que residem em habitações inadequadas 
 
 
 Com base nos dados da pesquisa, pode-se afirmar que na unidade da 3ª 

RPM existem poucos servidores que residem em habitações inadequadas, ou de 

qualidade inferior, 7% dos servidores (TABELA 13).  

Dentre as principais causas da habitação inadequada, destacam-se: a 

urbanização da pobreza; falta de acesso a recursos, em particular à terra; situações 

de rejeição social; falta de políticas governamentais efetivas, entre outras. Estes 

dados mostram que há riscos para aqueles servidores que vivem neste tipo de 

moradia, uma vez que essa não tem caráter permanente.  
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São dados importantes na comparação, mostrando que há necessidade dos 

responsáveis por estas unidades conscientizarem os servidores sobre uma maior 

visibilidade das suas ações quanto à moradia digna, articulando recursos para a 

melhoria da sua habitabilidade.  É importante que se diga que há relação entre a 

qualidade da habitação e a saúde: quanto melhor a habitação, melhor o estado de 

saúde da pessoa. 

 

Tabela 13 – Servidores que vivem em habitações inadequadas. 
 

f % f % f % f % f % f % f % f %
Servidores que residem 
em habitações 
inadequadas 0 0% 0 0% 121 94% 0 0% 1 1% 0 0% 6 5% 128 100%

7ª Cia Ind Esp. 8ª Cia Ind
3ª RPM

SEDE 35º BPM 36º BPM 1ª Cia Ind 15ª Cia Ind TOTAL

Fonte: 3ª RPM (2010).  
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 Gráfico 11 – Servidores que vivem em habitações inadequadas. 

             Fonte: 3ª RPM (2010).  
 

 

Pelos percentuais apresentados na Tabela 14, constatou-se que apenas 

alguns servidores vivem em aglomerado subnormal, 7% dos servidores. Ficou 

evidente que este tipo de moradia é um “espaço” predominante precário ou sem 

infraestrutura; são eles homogêneos quanto à baixa qualidade de sua urbanização e 

à disponibilidade de serviços coletivos. Diante disso, torna-se fundamental o 

Governo repensar o processo de exclusão social e de desenvolvimento de novos 

programas habitacionais para que a PM possa minimizar este tipo de risco social à 

que é submetida, que é não ter acesso à moradia digna.  
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É fundamental que se diga que em se tratando de desenvolvimento social, 

envolve aspectos relacionados à melhoria das condições de “vida” da população. 

Ressalta também a necessidade de elaboração de diagnósticos, visando obter 

informações para o planejamento e condução de ações de desenvolvimento social, 

dentre elas, a de ter uma moradia digna. 

 

Tabela 14 – Tipos de habitações inadequadas que os servidores residem. 

 

TOTAL 

GERAL

f % f % f % f % f % f % f % f 

Aglomerado subnormal 0 0% 0 0% 86 71% 0 0% 1 100% 0 0% 5 83% 92

Coabitação familiar 0 0% 0 0% 21 18% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 21

Cobertura inadequada 0 0% 0 0% 14 11% 0 0% 0 0% 0 0% 1 17% 15

TOTAL 0 0% 0 0% 121 100% 0 0% 1 100% 0 0% 6 100% 128

8ª Cia Ind 15ª Cia Ind 
3ª RPM                 RESIDEM 

HABITAÇÕES 

INADEQUADAS 

SEDE 35º BPM 36º BPM 1ª Cia Ind 7ª Cia Ind Esp.

Fonte: 3ª RPM (2010).  
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Gráfico 12 – Tipos de habitações inadequadas que os servidores residem. 
Fonte: 3ª RPM (2010).  
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7 CONCLUSÃO 

 
 

A discussão deste tema, longe de se resumir em apenas um debate retórico 

sobre desenvolvimento econômico e social, encontra substância nas crescentes 

preocupações do Governo relacionadas ao direito à moradia. 

 

Na dinamicidade do mundo atual, é imprescindível a transformação contínua 

das instituições no que tange à moradia. Tais transformações vêm trazendo a 

necessidade da inclusão social, relembrando a importância do fortalecimento do 

desenvolvimento econômico e social, e a mobilização da sociedade para ações 

integradas que favoreçam o direito à moradia digna à pessoa humana. 

 

Ao considerar o desenvolvimento econômico e social compreende-se que os 

discursos sobre aspecto econômico vinculam-se ao conceito de modernização 

tecnológica e crescimento econômico. O desenvolvimento social que envolve 

aspectos relacionados à melhoria das condições de “vida” da população. 

 

A tendência geral é considerar o desenvolvimento econômico e social como 

um processo que garante certas condições econômicas, políticas, sociais e culturais 

que concentram especialmente o direito à moradia à pessoa humana 

especificamente à PMMG 

 

Nesta perspectiva, este trabalho teve como propósito verificar se o programa 

habitacional destinado aos servidores militares é garantia de efetivação do texto 

constitucional atinente ao direito à moradia e habitação, restauração da dignidade da 

pessoa humana e inclusão social.  Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa 

descritiva e bibliográfica, com método de abordagem hipotético-dedutivo. Por meio 

da coleta de dados, foram pesquisadas sete unidades da 3ª RPM, por meio de uma 

planilha. A análise dos dados foi predominantemente qualitativa. 

 

A análise dos relatos permitiu perceber as relações entre servidores militares 

que possuem imóvel próprio, quitado ou financiado. Dos 27,4% do efetivo da 3ª RPM 

possui imóvel próprio, sendo 10,6% financiado e 16,8% quitado.  Neste ponto, pôde-
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se perceber claramente que menos da metade dos servidores possuem imóvel 

próprio (39%), porém, ainda não estão quitados. Constatou-se que os servidores 

recorrem ao financiamento para aquisição do imóvel, o que, de certa forma, pode 

comprometer o orçamento familiar, uma vez que eles têm que pagar a parcela do 

financiamento mensalmente.  

 

No detalhamento das instituições que os servidores mais utilizam para 

financiar o imóvel, verificou-se que a o “Programa Habitacional Promorar” e da CEF 

são os mais utilizados por eles. Os dados sinalizam também que o Governo está 

preocupado com o desenvolvimento econômico e social da população no setor 

imobiliário na medida em que objetiva ampliar os tipos de financiamentos. 

 

O “Promorar” é um programa habitacional importante para os servidores 

militares e também o único programa que apresentou vantagens significativas, uma 

vez que permite a aquisição da casa própria sem o “sacrifício” das demais 

necessidades do servidor e de seus familiares. Este programa tem como finalidade 

preservar a dignidade da pessoa humana, inserindo-os em um contexto social 

melhor, o que contribui significativamente para a melhoria da QV da família do 

servidor militar, refletindo na excelência dos serviços prestados pela Corporação à 

sociedade mineira. 

 

Não obstante, aparecem pontos fortes e pontos fracos quanto aos servidores 

que não possuem imóvel próprio; estes devem ser sempre avaliados e melhorados 

no sentido de manter o desenvolvimento econômico e social alinhado com as 

necessidades e expectativas dos servidores com relação ao direito à moradia. 

Apurou-se um percentual elevado de efetivos das unidades da 3ª RPM que não 

possuem imóvel próprio. Este resultado sinaliza que há um desalinhamento que 

ocorre devido a dificuldades financeiras, imprevistos no orçamento, valor da entrada 

para aquisição do imóvel, restrições no SPC e no Serasa, taxa de juros elevada, 

burocracias para compra do imóvel nas instituições, mudanças econômicas do país, 

valor da parcela a ser paga elevado, entre outros. 

 

Outra vertente do trabalho são os tipos de alternativas que os servidores 

utilizam para resolver o problema com moradia. Neste ponto, pôde-se perceber 
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claramente que os servidores preferem residir em imóvel alugado ou residir com 

parentes. Comprovou-se que não há fragilidade no que tange ao imóvel invadido, 

indicando um forte traço de que os militares das unidades da 3ª RPM conhecem os 

valores de disciplina da sociedade no que tange à moradia. 

 

Objetivamente, constatou-se, também que nas unidades da 3ª RPM existem 

poucos servidores que residem em habitações inadequadas, ou de qualidade 

inferior, 7% dos servidores. Dentre as principais causas da habitação inadequada, 

pode-se destacar: a urbanização da pobreza; falta de acesso a recursos, em 

particular à terra; situações de rejeição social; falta de políticas governamentais 

efetivas, entre outras.  É importante que se diga que há relação entre a qualidade da 

habitação e a saúde: quanto melhor a habitação, melhor o estado de saúde da 

pessoa. 

 

Não obstante, é necessário salientar que apenas alguns destes servidores 

vivem em aglomerado subnormal, 8% dos servidores. Diante disso, torna-se 

fundamental o Governo repensar o processo de exclusão social e de 

desenvolvimento de novos programas habitacionais para que a PMMG possa 

minimizar este tipo de risco social à que é submetida, que é não ter acesso à 

moradia digna.  

 

Por fim, pode-se concluir que o programa habitacional Promorar parcialmente 

garante a efetivação do texto constitucional atinente ao direito à moradia e 

habitação, restaurando a dignidade da pessoa humana e inclusão social. Tais 

garantias, mesmo quando não praticados em sua totalidade pelo Governo, tiveram 

sua aplicabilidade atestada. 

 

As conclusões desta pesquisa precisam ser alinhadas com suas limitações. 

Tomados em seu conjunto, os resultados apresentados pelo presente trabalho não 

podem ser generalizados, sugerindo-se a ampliação da pesquisa. 

 

Uma limitação é que não há um levantamento preciso e contínuo, dentro da 

realidade, na PMMG, acerca das questões habitacionais, focando principalmente o 

déficit, o padrão, as condições de habitabilidade dos servidores, dentre outras.  
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Adicionalmente, o estudo se limitou nas suas particularidades. Este trabalho, 

portanto, não pode servir de modelo a toda e qualquer unidade da PMMG, 

impossibilitando generalizações, apenas comparações, uma vez que os servidores 

envolvidos e seu ambiente são os principais elementos determinantes da 

configuração da pesquisa realizada para a 3ª RPM. 

 

Como possibilidade de trabalhos futuros, espera-se que este trabalho possa 

servir de estímulo sobre o tema, em pesquisas com características correlatas ou 

mesmo que utilizem metodologias diferenciadas. 

 

Há necessidade da manutenção do programa habitacional Promorar, por meio 

da alocação anual de novos aportes de recursos financeiros pelo Estado, de forma 

que o programa vigore pelo período de 12 anos, podendo ser prorrogado por mais 4 

anos, conforme § 2º do art. 1º, da Lei Estadual nº 17.949, de 22/12/2008, Lei que 

dispõe sobre o Fahmeng (ALOCAÇÃO DE RECURSOS). 

 

Sendo constatada a inexistência de um levantamento preciso e contínuo, 

dentro da realidade, na PMMG, acerca das questões habitacionais, focando 

principalmente o déficit, o padrão, as condições de habitabilidade dos servidores, 

dentre outras, há a necessidade da implementação de uma pesquisa à nível de 

Estado, em todas as RPM  cada qual com desdobramentos para suas respectivas 

unidades. As informações condensadas irão oferecer anualmente subsídios para 

conhecimento da realidade habitacional dos servidores militares, bem como, ainda 

nortear ações e decisões do Governo e da Corporação, fornecendo um 

acompanhamento sistemático e atualizado dos efeitos do programa 

(IMPLEMENTAÇÃO DA PESQUISA) 

 

Partindo da implementação da pesquisa a nível de Estado, na PMMG, torna-

se importante a criação de um banco de dados permanente, visando subsidiar 

demais projetos e programas a serem estruturados de acordo com a realidade 

habitacional, bem como subsidiar outras demanda operacionais e estratégicas 

(CRIAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS). 
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GLOSSÁRIO 
 
 
 

HABITAÇÃO Lugar em que se habita ou mora; morada, residência. 

HABITACIONAL  Relativo ou pertencente à habitação. 

MILITAR Indivíduo que segue a carreia das armas; soldado. 

PROGRAMA  Plano; projeto ou resolução a cerca do que se há de fazer. 

SERVIDOR  Aquele que serve; funcionário público. 
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APÊNDICE A – CARTA CONVITE PARA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 
 

Exmo. Senhor Coronel: 

 

Na condição de aluno do “Curso de Especialização em Segurança Pública”  – 

CESP/2010 estou desenvolvendo um trabalho Monográfico com o tema: “Programa 

Habitacional para os Servidores Militares: o Direito à Moradia na Perspectiva 

Social e Econômica”.  

Por meio desta pesquisa, pretende-se conhecer a demanda habitacional 

existente no público de servidores da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

(PMMG), bem como fazer uma análise da importância de programa habitacional e 

de sua manutenção, considerando os reflexos sociais e econômicos. 

Para atingir o objetivo, a colaboração de V.Sª é de muita importância. Por 

isso, solicito-vos o preenchimento da planilha, sendo necessária a sua remessa até 

____/_____/_____. Não há a necessidade de identificar os servidores, mas é 

necessário identificar a Unidade para um diagnóstico preciso.    

Certo de contar com Vossa contribuição, antecipadamente agradeço. 

 

 

ITAMAR LINI PEREIRA, CAP PM 

Aluno do CESP/2010 
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APÊNDICE B -  QUESTIONÁRIO CONSOLIDADO PARA AS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA 3ª REGIÃO DA PMMG, 

EM TODOS OS NÍVEIS 
 

 
ORIENTAÇÕES: 

 
a) Cada Unidade, administrativa ou operacional, até o nível de Cia Ind, deverá 

preencher os dados que se pedem, identificando a Unidade e a RPM a que 
pertence. 

b) As respostas devem ser fornecidas baseadas no efetivo total da Unidade, 
englobando todos os postos e graduações e frações subordinadas. 

c) Não é necessário identificar servidores, apenas computar o quantitativo do 
que se pede. 

d) Apenas uma planilha por Unidade, com as respostas condensadas. 
 

 
QUESTÕES: 

 
1. UNIDADE (até nível de Cia Ind): ________________  
Tel. (___) __________________  Tel. (___) __________________ 
 
2. RPM (a que pertence): ___________________________ 

 
3. EFETIVO (total da Unidade, somando inclusive as frações): ____________ 
 
3.1 Servidores que possuem imóvel próprio: _____________________ 

a) imóvel próprio quitado: _____________ 
b) imóvel próprio financiado: ___________ 

Promorar: _______________ 
Lares Geraes: ____________ 
COHAB: ________________ 
Cooperativas: ____________ 
CEF: ___________________ 
Banco do Brasil: __________ 
Itaú: ___________________ 
Consórcios: _____________ 
Outros: _________________ 

 
3.2 Número de servidores que não possuem imóvel próprio: _____________. 

a) quantos residem em imóvel alugado: ______________. 
b) quantos residem em imóvel cedido: _______________. 
c) quantos residem em imóvel invadido: _____________. 
d) quantos residem junto a parentes: ________________. 
e) outras situações: ______________________________. 
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3.3 Quantos residem em habitações inadequadas: 
a) em aglomerado subnormal3? ______________. 
b) em coabitação familiar4? _______________. 
c) com cobertura inadequada5? ____________. 
d) em cômodos? ______________. 
e) com densidade excessiva de moradores por dormitório? _____________. 
f) em domicílios improvisados? ________________. 
g) em domicílios rústicos? __________________. 
 

3.4 Quantos residem em habitações carentes de infraestrutura? ___________. 
 
3.5 Conceituações 
 

TERMO DESCRIÇÃO 
A INADEQUAÇÃO 
DOS DOMICÍLIOS 

Reflete problemas na qualidade de vida. Como inadequados são 
classificados os domicílios com carência de infraestrutura, com 
adensamento excessivo de moradores, cobertura inadequada.  

 
 

CARENTES DE 
INFRAESTRUTURA 

São considerados domicílios carentes de infraestrutura todos os 
que não dispõem de ao menos um dos seguintes serviços 
básicos: iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de 
água com canalização interna, rede geral de esgotamento 
sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo, não dispõe de 
banheiro ou sanitário de uso exclusivo. 

CÔMODOS Domicílios particulares compostos por um ou mais aposentos 
localizados em casa de cômodo, cortiço, etc. 

DENSIDADE 
EXCESSIVA DE 

MORADORES POR 
DORMITÓRIO 

Quando o domicílio apresenta um número médio de moradores 
superior a três por dormitório.  
 

DOMICÍLIOS 
IMPROVISADOS 

Locais construídos sem fins residenciais que servem como 
moradia, tais como barracas, viadutos, prédios em construção, 
carros etc. 

DOMICÍLIOS 
RÚSTICOS 

São aqueles sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhadas, 
o que resulta em desconforto e risco de contaminação por 
doenças, em decorrência das suas condições de insalubridade.  

                                                 
3. Aglomerado Subnormal - segundo definição do IBGE, é o conjunto constituído por no mínimo 51 
unidades habitacionais (barracos, casas, etc.) ocupando ou tendo ocupado, até período recente, 
terreno de propriedade alheia (pública ou particular), dispostas, em geral, de formas desordenadas e 
densas, e carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais.  
4. Coabitação Familiar - compreende a soma das famílias conviventes secundárias e das que vivem 
em domicílios localizados em cômodos. 
5. Cobertura Inadequada - domicílios com paredes de alvenaria ou madeira aparelhada e cobertura 
de zinco, palha, sapê, madeira aproveitada ou outro material que não seja telha, laje de concreto ou 
madeira aparelhada. 
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ANEXO A – MAPA DA 3ª REGIÃO DA POLICIA MILITAR 
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