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Oferecer 
moradia 
digna 

Orgulho de ter sua casa própria 

Satisfação de pertencimento à comunidade 

Garantia de bons serviços prestados pelo Estado 



Integração das ações do ministério. 

Grandes projetos e políticas 

habitacionais incentivadas pelo 

Estado ocorrem há décadas no País   

Resultados negativos: 

grau de degradação, empobrecimento, 

vandalismo e violência 

Resultados positivos: 

diminuição do déficit habitacional, 

proteção social e geração de 

empregos 



Desafios 
do 
PMCMV O caminho do PMCMV é ir além 

das experiências anteriores 

Precisamos oferecer mais moradias 

para atenuar o déficit habitacional 

Precisamos também garantir a 

qualidade de vida aos moradores  



Desafios do 
Ministério das 
Cidades 

Para superar os desafios 

é preciso: 

Integrar as ações do Ministério 

Criar novos programas complementares 

ao Minha Casa Minha Vida 

Fornecer eficiência em gestão 

Recuperar a economia e gerar empregos  

Enfrentar a forte crise herdada 





Fonte: SIAFI 





O PMCMV teve forte queda de contratações 

no decorrer dos últimos anos na Faixa 1 (FAR): 
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Diagnóstico 
PMCMV 



Mais realismo fiscal 

Mais integração com os parceiros da iniciativa privada 

Pagamentos em dia 

Reajuste de valores, tetos mais altos para todas as faixas  

Renda familiar de até R$ 9mil 

para inscrição no programa 

Processo de 
recuperação do PMCVM 





Integração das ações do ministério. 















Recuperação de 

unidades já ocupadas 
Campanha educativa de adimplência 

Parcerias com outros órgãos para levar serviços  
como capacitação, cultura, saúde e segurança: 

Ministério do Meio Ambiente 

Ministério do Esporte 

Ministério da Cultura 

Ministério da Educação 

Ministério da Saúde 

Ministério da Justiça 

Sistema S (Sebrae e Senac) 











Resultados positivos: 

diminuição do déficit habitacional, 

proteção social e geração de 

empregos. 



Após décadas morando 

no Minha Casa Minha Vida, 

espera-se que os moradores possam 

perceber que os conjuntos são locais 

melhores do que receberam. 

 

Que o Cartão Reforma recupere 

comunidades antes condenadas 

à pobreza. 

 

Que a regularização fundiária 

traga segurança, 

desenvolvimento e serviços do Estado. 

 

Que os programas proporcionem 

bairros para moradores 

orgulhosos dos locais onde vivem. 
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