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QUAL FOI O TRABALHO
REALIZADO?

POR QUE O TRABALHO
FOI REALIZADO?

Este relatório consolida a avaliação da
execução do Programa Minha Casa,
Minha Vida (PMCMV) – Faixas 2 e 3,
financiados com recursos FGTS. As
Unidades Regionais da CGU realizaram, em 2015, 77 fiscalizações em
doze unidades da Federação, quando
foram avaliados 77 empreendimentos
ou contratos celebrados entre a CAIXA e construtoras, assim como aproximadamente 30 contratos individuais
de compradores para cada empreendimento visitado. Sob a perspectiva
operacional, as equipes realizaram verificações sobre regularidade dos contratos da Caixa com as construtoras e
com os mutuários. E sob a perspectiva
da efetividade do Programa, avaliou-se
o impacto no déficit habitacional estimado, assim como a elegibilidade do
público-alvo e o nível de satisfação dos
beneficiários do Programa .

É notória a relevância do Programa Minha
Casa, Minha Vida, no contexto econômico-social, pois, além de garantir o acesso
da população de baixa renda à casa própria, o programa exerceu influência no
crescimento do produto interno do país,
viabilizando a geração de milhares de
postos de trabalho. De 2009 a 2014, o
PMCMV financiou mais de R$ 225 bilhões
para a construção ou aquisição de 2,8 milhões de unidades habitacionais. Ademais,
a criticidade do Programa foi percebida
pela expressiva quantidade de contratos
de financiamento imobiliário realizados
em todo o território nacional, assim como
pela alta transversalidade de funções dos
diversos atores envolvidos no processo.

QUAIS AS CONCLUSÕES
ALCANÇADAS? QUAIS
RECOMENDAÇÕES
FORAM EMITIDAS?
O número de unidades habitacionais entregues pelo Programa não resultou em
redução efetiva do déficit, mas contribuiu
para conter seu avanço, o que se revelou positivo. Não obstante, observou-se que a estratégia consubstanciada no
planejamento das alocações de recursos
entre as regiões desfigura-se ao longo da
implementação do programa, gerando
resultados positivos em alguns estados e
insatisfatórios em outros. Nesse sentido,
recomendou-se a elaboração de estudo
para identificar causas da reduzida demanda de alocação de recursos do FGTS
nas localidades que, embora tenham dé3

ficit habitacional significativo, registraram
baixa execução.
A conformidade dos procedimentos a
cargo da CAIXA para formalizar o contrato de financiamento e para liberar os
recursos mostrou-se satisfatória, devido
à regular análise técnica, jurídica e financeira efetuada pelos agentes financeiros.
No entanto, foram verificadas falhas formais, especialmente em relação a falta de
licença ambiental em empreendimentos.
Recomendou-se à CAIXA a realização de
avaliação sobre os procedimentos de conformidade ambiental implementados pelo
agente financeiro.
No que tange ao público-alvo do PMCMV,
pode-se considerar que os beneficiários
da amostra avaliada se enquadravam às
faixas de renda do Programa.
Finalmente, quanto às construções, foram
observados problemas nas unidades ocasionados antes da garantia expirar em 56,4%
da amostra contemplada. Recomendou-se
aos gestores, a criação de painéis indicadores que permitam monitorar o surgimento
e a solução desses problemas. Por fim, a
satisfação dos beneficiários entrevistados
em relação aos imóveis se mostrou positiva: o nível foi considerado “Alto” em
33,1% dos casos analisados e “Médio” em
47,2%, demonstrando, assim, que a assistência da CAIXA e das construtoras pode
ter solucionado as falhas, contribuindo para
que o programa atendesse em termos gerais à expectativa dos compradores.
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Competência da CGU
Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência
da gestão no âmbito da administração pública federal.

Avaliação da Execução de
Programas de Governo
Em atendimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal de 1988, a CGU realiza
ações de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
A escolha do programa de governo para avaliação de sua execução se dá por um processo de
hierarquização de todos os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando-se
para esse fim critérios de relevância, materialidade e criticidade.
A partir de então, são geradas ações de controle com o fito de avaliar a efetiva aplicação dos
recursos destinados ao cumprimento da finalidade constante da ação governamental.
As constatações identificadas nas ações de controle são consignadas em relatórios específicos
que são encaminhados ao gestor do programa para conhecimento e implementação das medidas nele recomendadas.
Cada uma das medidas é acompanhada e monitorada pela CGU até a certificação de sua efetiva
implementação.
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Sumário Executivo
Objetivo do Programa
O Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), instituído pela Lei nº 11.977/09, tem
como principal objetivo a redução do déficit habitacional ao criar mecanismos de incentivo à
produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e
produção ou reforma de habitações rurais para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,001
ou dez salários mínimos.
O programa pode ser financiado com recursos do Orçamento Geral da União (OGU), do
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Com relação aos recursos do FGTS, financiam-se os seguintes programas:
- Programa de Apoio à Produção de Habitações – destina recursos financeiros para empreendimentos de produção habitacional ou reabilitação urbana, voltados à população-alvo do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, por intermédio de financiamentos concedidos a
pessoas jurídicas do ramo da construção civil e a pessoas físicas integrantes da população-alvo
do FGTS, adquirentes de unidades habitacionais novas, produzidas ou em produção, comercializadas por pessoas jurídicas do ramo da construção civil.
- Programa Carta de Crédito Associativo – oferece acesso à moradia, em áreas urbanas ou
rurais, por intermédio da concessão de financiamentos a pessoas físicas, integrantes da população-alvo do FGTS, organizadas sob a forma de grupos associativos.
- Programa Carta de Crédito Individual – destina recursos financeiros para a concessão de financiamentos de imóveis residenciais situados em áreas urbanas ou rurais e tem como público-alvo a população com renda familiar mensal bruta de até R$ 4.300,00, com possibilidade de
chegar a R$ 5.400,00 para imóveis situados em municípios com população igual ou superior a
250 mil habitantes.
Além dos programas financiados pelo Fundo, o FGTS também concede descontos ou subsídios
habitacionais nos financiamentos a pessoas físicas com menor renda, para facilitar o acesso à
moradia. Os descontos ampliam a capacidade de pagamento do mutuário, com redução do
valor das prestações e a quitação de parte do valor de compra das unidades habitacionais.
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O valor de R$ 4.650,00 correspondia, na época em que foi editado o normativo, a dez salários mínimos.
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Finalidade da Ação
Promover a universalização do acesso à moradia, por meio de financiamentos habitacionais custeados com recursos do Orçamento Geral da União, do FAR, do FDS e do FGTS no
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida com o objetivo de diminuir o déficit habitacional,
especialmente para a população de menor renda.

Como acontece
As ações do PMCMV são financiadas pela União (com a inclusão de dotações orçamentárias na LOA) e pelo FGTS (disponibilizado anualmente em seu orçamento). Desse modo, a
fase de planejamento do programa se inicia com a definição dos valores orçamentários que
serão alocados nas diferentes regiões do país. Com a disponibilização dos recursos pelo Agente
Operador do FGTS (CAIXA) e pelos Agentes Financeiros (CAIXA, na maioria dos casos, ou
outras instituições financeiras), as construtoras/incorporadoras ou grupos associativos responsáveis pelas obras apresentam projetos de empreendimentos às superintendências regionais da
CAIXA. Após análise e enquadramento dos projetos, é autorizado o lançamento e comercialização dos empreendimentos. Com a comprovação da comercialização mínima exigida, é assinado o contrato e são liberados os recursos para a construtora, conforme cronograma, após
vistorias realizadas pelo agente financeiro. Durante a obra, esse agente concede o financiamento ao mutuário pessoa física, e, à medida que as parcelas são pagas, os valores correspondentes
vão sendo abatidos da dívida da construtora/incorporadora. Concluído o empreendimento, a
construtora/incorporadora entrega as unidades aos mutuários.

Volume de recursos envolvidos
Iniciado em 2009, o Programa Minha Casa Minha Vida financiou por meio de recursos
do FGTS, até 2014, 2.882.402 de unidades habitacionais. Os recursos totais investidos pelo
FGTS no Programa Minha Casa Minha Vida, faixas 2 e 3, superam os R$ 280 bilhões no período. A tabela abaixo demonstra a evolução da aplicação de recursos e contratação de unidades
habitacionais desde o início do programa.
Tabela 01: Aplicação Total de Recursos do FGTS para a Contratação de Unidades Habitacionais
PMCMV
(FGTS)

2009

2010

2011

2012

Orçamento
Aplicado

R$ 17,1
bilhões

R$ 30,8
bilhões

R$ 36,9
bilhões

R$ 41,7
bilhões

R$ 48 bi- R$ 51 bilhões
lhões

R$ 225,5
bilhões

Unidades
385.752
Financiadas

519.188

493.234

510.304

494.191

2.882.402

2013

2014

479.733

TOTAIS

Fonte: Relatórios de Gestão do FGTS de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
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Questões Estratégicas
A ação de controle tem como objetivo geral responder questões estratégicas associadas a quatro amplos aspectos que sintetizam a operacionalização do PMCMV: planejamento;
financiamento às pessoas jurídicas; financiamento às pessoas físicas e entrega das unidades habitacionais.
PLANEJAMENTO DO PROGRAMA
1. Os programas habitacionais financiados com recursos do FGTS estão contribuindo com o
objetivo de combater o déficit habitacional?
FINANCIAMENTO AOS EMPREENDEDORES
2. Os agentes responsáveis (Caixa e Ministério das Cidades) realizaram os procedimentos necessários para financiamento, liberação de recurso e acompanhamento de obras?
FINANCIAMENTO AOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES HABITACIONAIS
3. Os executores do PMCMV estão atendendo ao legítimo público-alvo do programa?
ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS
4. Os empreendimentos habitacionais estão em conformidade com as especificações previstas
no projeto e atendem à expectativa dos compradores?

Conclusões e Recomendações
1. Os programas habitacionais financiados com recursos do FGTS estão contribuindo
com o objetivo de combater o déficit habitacional?
A contribuição dos programas, vinculados ao FGTS, para reduzir o déficit habitacional no nível
nacional mostrou-se limitada pela expansão da demanda no mesmo período. No entanto, se o
número de unidades habitacionais entregues pelo Programa não resultou em redução efetiva
do déficit, foi suficiente para conter seu avanço.
Ao ser feita a análise do déficit desagregado por regiões, observou-se a prática recorrente de
incorporação da demanda de mercado como balizadora dos remanejamentos orçamentários,
em detrimento do planejamento inicial, que considera a participação relativa do déficit habitacional estimado de cada região.
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Com efeito, concluiu-se que a estratégia incialmente concebida desfigura-se ao longo da implementação do programa, gerando resultados expressivos em alguns estados; razoáveis, em
outros e insatisfatórios nos demais.
O aspecto principal observado foi o descompasso do planejamento com a execução, isto é, o
desarranjo ao longo da execução das decisões de alocação inicialmente adotadas para atacar o
problema.
Em razão dos recorrentes remanejamentos orçamentários, a CGU recomendou ao CCFGTS,
juntamente com o Gestor da Aplicação, a elaboração de estudo com diagnóstico para identificar causas estruturais (realidade socioeconômica, empregabilidade entre outros), conjunturais
(crise econômica) e/ou operacionais (falta de divulgação do programa, quantitativo e distribuição de agências bancárias) pela reduzida demanda da alocação de recursos do FGTS nas
localidades ou UFs com baixa execução em relação às metas estabelecidas.
2. Os agentes responsáveis (Caixa e Ministério das Cidades) realizaram os procedimentos necessários para financiamento, liberação de recurso e acompanhamento de
obras?
A conformidade dos procedimentos necessários para financiamento aos empreendedores, liberação de recurso e acompanhamento de obras mostrou-se de modo geral satisfatória, devido
à regular análise técnica, jurídica e financeira efetuada pelos agentes financeiros. Não obstante,
observou-se a inexistência do licenciamento ambiental em 13% dos casos analisados.
De acordo com as fiscalizações realizadas, acerca das formalidades exigidas pelos agentes para
o financiamento de empreendimentos, em nenhum contrato com pessoa jurídica deixou-se
de realizar as verificações técnicas, jurídicas e financeiras obrigatórias. Além disso, a liberação
de recursos pela CAIXA ocorreu em conformidade com a execução das obras em 96,1% dos
empreendimentos fiscalizados.
Observou-se ainda que houve acompanhamento pela estrutura do Programa de todas as falhas
apontadas pelos relatórios de acompanhamento de obras dos agentes financeiros.
Não obstante a satisfatória observação dos procedimentos necessários para financiamento,
liberação de recurso e acompanhamento de obras, foram verificadas falhas em alguns processos documentais de financiamentos a construtoras, em especial a falta de licença ambiental em
empreendimentos.
Dessa forma, foi recomendado à CAIXA a realização exames complementares sobre os procedimentos de conformidade ambiental implementados pelo agente financeiro Caixa e a apuração de responsabilidade daqueles que eventualmente deram andamento ao processo de financiamento sem observar a existência da licença ambiental quando obrigatória.
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3. Os executores do PMCMV estão atendendo ao legítimo público-alvo do programa?
No que tange ao público-alvo do PMCMV, este está tendo o seu direito assegurado devido
ao regular enquadramento de mutuários às regras do programa. Os trabalhos mostraram que
98,2% das famílias participantes do PMCMV possuem renda bruta enquadrada no valor dos
financiamentos com recursos do FGTS.
Não obstante, algumas situações contrárias às regras para a concessão do financiamento, como,
por exemplo, mutuários que já haviam recebido descontos financeiros ou já possuíam outro
financiamento no âmbito do SFH, ainda devem ser coibidas. Essas fragilidades foram apontadas
na versão preliminar do relatório, na qual recomendou-se ao Agente Operador a implementação de procedimento operacional que garantisse que os agentes financeiros consultassem
sistemas com o objetivo de validar se o proponente não possuía outro financiamento pelo SFH
e que nunca tinha sido beneficiário de desconto-financeiro.
Em resposta à CGU, o Agente Operador disponibilizou banco de dados para consulta e validação da informação de acesso público para o Agente Financeiro consultar se o CPF de um proponente nunca foi beneficiário de desconto (subsídios financeiros) ou outros financiamentos,
via sítio do FGTS (www.fgts.gov.br). Sendo assim este Controle Interno acatou as considerações acerca dessa recomendação enviada em caráter preliminar.
4. Os empreendimentos habitacionais estão em conformidade com as especificações
previstas no projeto e atendem à expectativa dos compradores?
Ademais, observou-se a conformidade entre os projetos e as construções do programa em
96,1% dos empreendimentos visitados. Em contrapartida, verificou-se deterioração das construções antes do prazo de garantia expirar em 56,4% dos casos avaliados. Em que pese esse
alto índice de deterioração, os agentes financeiros e as construtoras em termos gerais oferecem atendimento para a solução desses problemas.
Dessa maneira, em análise à satisfação dos entrevistados em relação aos imóveis, em uma
escala de “alto”, “médio”, “baixo” e “insatisfeito”, o nível foi considerado Alto em 33,1% dos
casos analisados ou Médio em 47,2%, demonstrando, assim, o atendimento à expectativa dos
compradores.
Por outro lado, não foram observados no acompanhamento dos gestores informações como:
mapeamento de construtoras problemáticas, tipologias de problemas construtivos nas unidades habitacionais, frequência dos problemas observados e da área comum dos empreendimentos, causas de atrasos nas obras, entre outras situações.
Dessa maneira, foi recomendada ao Gestor da Aplicação (Ministério das Cidades) a criação de
painéis indicadores que permitam observar e avaliar, periodicamente, por unidade da federação e por tipo de programa, no mínimo, os seguintes aspectos: construtoras com maior nú11

mero de problemas; tipos de problemas comuns nas unidades habitacionais e na área comum
dos empreendimentos; principais situações causadoras de atrasos nas obras e localidades com
maior número de problemas.

Benefícios obtidos
A atuação da CGU contemplou as conclusões resultantes da análise de 77 relatórios de
fiscalizações realizadas em empreendimentos do PMCMV situados em 12 estados da federação.
Em virtude de falhas observadas, foram propostas recomendações com o objetivo de aperfeiçoar a gestão do Programa, tais como:
• elaboração, pelo CCFGTS, juntamente com o Gestor da Aplicação, de estudo com
diagnóstico para identificar causas estruturais (realidade socioeconômica, empregabilidade
entre outros), conjunturais (crise econômica) e/ou operacionais (falta de divulgação do programa, quantitativo e distribuição de agências bancárias) pela reduzida demanda da alocação de recursos do FGTS nas localidades ou UFs com baixa execução em relação às metas
estabelecidas;
• apuração, pela Caixa, da responsabilidade daqueles que eventualmente deram andamento ao processo de financiamento sem observar a existência da licença ambiental quando obrigatória; e, finalmente,
• criação, no âmbito do Ministério das Cidades, de painéis indicadores que permitam
observar e avaliar, periodicamente, por unidade da federação e por tipo de programa, no
mínimo, os seguintes aspectos: construtoras com maior número de problemas, tipos de
problemas comuns nas unidades habitacionais e na área comum dos empreendimentos,
principais situações causadoras de atrasos nas obras e localidades com maior número de
problemas.

Após reunião de busca conjunta para avaliação de Relatório Preliminar realizada no âmbito do
CCFGTS, a SECCFGTS, por meio do Ofício n° 061/2016 – SECCFGTS/MTE, de 15/7/2016,
comunicou os seguintes benefícios implantados: instituição de procedimento no Manual de
Fomento do Agente Operador, pelo qual o Agente Financeiro deverá solicitar extrato de conta
vinculada do FGTS, com o objetivo de verificar a compatibilidade do recolhimento ao FGTS
com o comprovante apresentado no momento do enquadramento ao benefício, de forma
que seja possível a validação da renda familiar do proponente no momento da concessão do
financiamento e disponibilização, pelo Agente Operador, de banco de dados para consulta e
validação da informação de acesso público para o Agente Financeiro consultar se o CPF de um
proponente nunca foi beneficiário de desconto (subsídios financeiros) ou outro financiamento,
via sítio do FGTS (www.fgts.gov.br).
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1. Introdução
1.1 Razões para a Implementação do Programa
A política habitacional brasileira é norteada pelo princípio de universalização do acesso
à moradia, necessidade básica e indispensável para a sobrevivência e dignidade dos cidadãos.
Trata-se de um direito social positivado na Constituição Federal, em seu artigo 6º. Ao definir a
habitação como moradia, a Carta amplia seu escopo, incluindo, além da edificação da unidade
habitacional, os seus serviços básicos inerentes.
Apesar dessa previsão constitucional, o déficit habitacional é um problema social que atinge o
Brasil há séculos e tem minado os esforços governamentais na promoção do desenvolvimento
socioeconômico do país. Apesar de terem sido realizadas, ao longo da história do país, ações
governamentais com o objetivo de reduzir o problema – com diferentes graus de sucesso em
cada uma –, nenhuma delas conseguiu efetivamente mitigar os problemas estruturais causadores do déficit habitacional.
De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o déficit habitacional do Brasil era de 6,940
milhões de unidades, o que representava 12,1% do total de domicílios no país. Sabe-se que
segundo o levantamento, grande parte do déficit é decorrente: da coabitação, que são famílias
que dividem um mesmo domicílio ou estão em cortiços; do comprometimento excessivo da
renda com pagamento de aluguel e da habitação precária, que corresponde a moradias improvisadas e rústicas.
Em virtude dessa realidade, o Governo Federal instituiu, em 2009, o Programa Minha Casa,
Minha Vida – PMCMV, por meio da Medida Provisória n.º 459, de 25 de março de 2009, posteriormente convertida na Lei n.º 11.977, de 07 de julho de 2009. O PMCMV visa diminuir o
déficit habitacional, aumentando o acesso à moradia digna a milhares de famílias brasileiras.

1.2 Aspectos Orçamentários e Financeiros do Programa
O PMCMV caracteriza-se por ser executado de forma diferenciada da dos demais programas governamentais, já que faz uso de ações orçamentárias e não-orçamentárias que atendem às diversas particularidades do programa (regiões, rendas, público-alvo). Essas ações são
financiadas com recursos do Orçamento Geral da União, do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).
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Vale esclarecer que não existe o programa orçamentário “Minha Casa, Minha Vida”; em verdade, sua execução ocorre com a operacionalização de diferentes ações e seus respectivos
recursos, consubstanciados pelas fontes acima mencionadas.
A figura abaixo ilustra as fontes de recursos utilizadas para o financiamento do PMCMV, entre
as quais, o FGTS, escopo do presente trabalho.
Figura 01: Fontes de Recursos PMCMV

1.3 Atores Participantes
As competências normativas, gerenciais e operacionais do PMCMV são compartilhadas
entre os seguintes atores:
Conselho Curador – instância máxima do FGTS. Trata-se de um colegiado composto por
24 membros representantes dos trabalhadores, empregadores e governo. Tem as funções de
normatizar e estabelecer as principais regras e diretrizes do Programa, além de aprovar o orçamento do programa;
Ministério das Cidades – Gestor da Aplicação dos recursos do FGTS. Possui competência
para regulamentar e disciplinar os atos emanados pelo Conselho Curador. Elabora o orçamento do programa; acompanha sua execução;
Agente Operador – função desempenhada pela CAIXA. Disciplina procedimentos operacionais; habilita os agentes financeiros e formaliza com esses contratos de empréstimo; acompanha a execução do programa;
Agentes Financeiros – instituições financeiras habilitadas pelo agente operador, entre elas,
e preponderantemente, a CAIXA; contratam as operações de financiamento com as pessoas
jurídica e física.
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Portanto, percebe-se um plexo de funções atribuídas e compartilhadas entre os diversos atores, denotando grande transversalidade de competências entre as partes interessadas.

1.4 Execução do Programa Minha
Casa, Minha Vida - FGTS
De forma a abranger todo o território nacional, o PMCMV operacionalizado com recursos do FGTS incentiva a formação de parcerias entre o Governo Federal, os Estados da
Federação, os Municípios e a iniciativa privada para construção de moradias populares.
A utilização de recursos do FGTS no PMCMV é uma estratégia do Governo Federal para complementar as outras fontes existentes e permitir maior capacidade de financiamento e construção de unidades habitacionais, com vistas à diminuição do déficit habitacional.
Todavia, deve ser considerado que o FGTS é um recurso do trabalhador, devendo esse patrimônio ser preservado. Todo aporte de recursos do Fundo no Programa deve ser previamente
autorizado pelo CCFGTS - Conselho Curador do Fundo de Garantida do Tempo de Serviço,
conforme Resolução CCFGTS nº 702/2012.
Nesse sentido, além de definir em quais linhas de financiamento os recursos serão utilizados
e de aprovar os respectivos orçamentos, o CCFGTS também estabelece regras que visam
garantir que os recursos aplicados serão devidamente restituídos ao Fundo, com exceção do
desconto-financeiro, que é um valor não oneroso concedido aos mutuários com renda dentro
dos limites definidos, custeado tanto pelo Fundo quanto pela União.
A definição dos recursos que serão alocados inicia-se com a elaboração do orçamento pelo Ministério das Cidades e sua aprovação pelo CCFGTS. Consoante a Lei nº 8.036, de 11/5/1990,
cabe ao Ministério da Ação Social (atual Ministério das Cidades), na qualidade de gestor da
aplicação do FGTS, elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de aplicação dos recursos,
discriminando-os por Unidade da Federação.
A forma de distribuição dos recursos, com observância ao déficit habitacional, é definida pela
Resolução CCFGTS n° 702, de 4/10/2012, a qual dispõe que “a distribuição, entre Unidades da
Federação, dos recursos alocados às áreas orçamentárias de Habitação Popular e Saneamento
Básico observará dentre outras variáveis técnicas o Déficit habitacional acima de três salários
mínimos”. Conforme o mesmo normativo, “o déficit habitacional será aquele estimado e divulgado pelo Gestor da Aplicação, com base nos dados e informações constantes do último Censo
Demográfico ou da mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, ambos
realizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”.
Com base nos orçamentos, o Agente Operador celebra contratos de empréstimos com as
instituições financeiras habilitadas (em especial, a CAIXA). Por sua vez, esses agentes financei17

ros realizam contratos de financiamento tanto com pessoas jurídicas (construtoras ou grupos
associativos), para viabilizar a construção dos empreendimentos, quanto com pessoas físicas
(mutuários), para possibilitar a aquisição das unidades habitacionais construídas. Daí a definição
daquele de “Contratos Pessoa Jurídica” e destes “Contratos Pessoa Física”.
No âmbito do PMCMV, os programas habitacionais com recursos do FGTS utilizados para financiamento à pessoa jurídica são o Programa de Apoio à Produção de Habitações e a Carta de
Crédito Associativa. Já para financiamento à pessoa física, utiliza-se a Carta de Crédito Individual. Paralelamente a esses programas, o FGTS, ainda, disponibiliza recursos para o desconto-financeiro, que consistem em subsídios habitacionais destinados aos mutuários (pessoa física)
de menor renda, conforme limites estabelecidos em normativo. Todos esses produtos são
regulamentados pelo CCFGTS, Gestor da Aplicação e Agente Operador.
Tanto os financiamentos de pessoas físicas (“contratos pessoa física”) quanto os de pessoas
jurídicas (“contratos pessoa jurídica”) foram objeto do presente trabalho.
A operacionalização do financiamento dos empreendimentos ocorre mediante “Contratos Pessoa Jurídica” celebrados entre os agentes financeiros e as construtoras ou grupos associativos,
após a análise da viabilidade técnica de engenharia, jurídica e cadastral, além de outras exigências, tais como o licenciamento ambiental, quando for o caso. Nos “Contratos Pessoa Jurídica”
são definidos os prazos de conclusão, cronograma de desembolso, bem como as especificações
técnicas do empreendimento, que incluem, entre outros itens, área comum, infraestrutura,
rede elétrica, asfaltamento e as tipologias das unidades habitacionais. De forma complementar,
são assinados “Contratos Pessoa Física” entre os agentes financeiros e os proponentes (pessoa
física) para aquisição de unidade habitacional, sendo papel do agente validar se o proponente se
enquadra nos limites do Público-Alvo do FGTS, tanto para o financiamento propriamente dito
quanto para o recebimento do desconto financeiro.
O acompanhamento da execução dos empreendimentos deve ser realizado por cada agente
financeiro, de forma que os itens previstos no contrato sejam cumpridos. Não obstante a responsabilidade primária por acompanhar a execução seja dos agentes financeiros, os demais
atores do FGTS (Agente Operador, Gestor da Aplicação e CCFGTS) devem, de acordo com a
Lei nº 8.036/1990, acompanhar a execução dos programas de habitação popular, atuando para
correção de distorções que contribuem para a má execução e descumprimento contratual.
Em sequência estão relacionados os principais aspectos dos programas habitacionais que utilizam FGTS:
• Apoio à Produção de Habitações: destina-se à produção e/ou comercialização de unidades
habitacionais novas, incluindo aquelas resultantes de processo de reabilitação urbana, por intermédio da concessão de financiamentos a: Pessoas jurídicas do ramo da construção civil; e Pessoas físicas integrantes da população-alvo do FGTS, adquirentes de unidades habitacionais novas,
produzidas ou em produção, comercializadas por pessoas jurídicas do ramo da construção civil;
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• Carta de Crédito Individual – CCI: o Programa tem como objetivo destinar recursos
financeiros para a concessão de financiamentos de imóveis residenciais situados em áreas
urbanas ou rurais. O Público-alvo do Programa são Pessoas Físicas com renda familiar mensal bruta de até R$ 4.300,00, sendo que nos financiamentos vinculados a imóveis situados
em municípios integrantes de regiões metropolitanas ou equivalentes, municípios-sede de
capitais estaduais, ou municípios com população igual ou superior a 250.000 (duzentos e
cinquenta mil) habitantes, o limite de renda é de R$ 5.400,00. O programa contempla as
seguintes modalidades: Aquisição de unidade habitacional; Construção de unidade habitacional; Conclusão, ampliação, reforma ou melhoria de unidade habitacional; Aquisição de
lote urbanizado; e Aquisição de material de construção;
• Carta de Crédito Associativo – CCA: Destina recursos financeiros para a concessão de
financiamentos a pessoas físicas que desejem adquirir habitações ou lotes, agrupados em
condomínio, sindicatos, cooperativas, associações, COHAB e/ou órgãos assemelhados ou
entidades privadas, voltadas para a produção habitacional, denominadas entidades organizadoras. O Público-Alvo dos adquirentes das unidades habitacionais é o mesmo do Carta
de Crédito Individual, observadas as especificidades de cada programa.

A tabela a seguir apresenta dados sobre os programas habitacionais do FGTS acima mencionados, desde o lançamento do PMCMV em 2009 até 2015, que, desde a sua criação, resultou no
montante desembolsado de R$ 280 bilhões. Também se apresentam dados sobre as 3.525.651
de unidades habitacionais financiadas por esses programas ao longo de todo o período.
Tabela 02 – Execução Orçamentária do FGTS
Programa
CCI

CCA

APOIO

Desconto

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAIS

Orçamento
Aplicado

R$ 10,2
bilhões

R$ 14,6
bilhões

R$ 16,5
bilhões

R$ 16,4
bilhões

R$ 20,8
bilhões

R$ 24,8
bilhões

R$ 103,3
bilhões

Unidades
Financiadas

231.167

266.261 257.673

231.580

262.252 288.008 1.536.941

R$ 12,5
milhões

R$ 88,3
milhões

R$102,8 R$ 90,0
milhões milhões

Orçamento
Aplicado

R$ 1,2 bi- R$203,3
lhão
milhões

R$ 1,7 bilhão

Unidades
Financiadas

59.349

16.317

356

4.436

3.976

3.254

87.688

Orçamento
Aplicado

R$ 2,8 bilhões

R$ 11,0
bilhões

R$ 15,0
bilhões

R$ 18,6
bilhões

R$ 19,1
bilhões

R$ 18,3
bilhões

R$ 84,8
bilhões

Unidades
Financiadas

95.236

236.610 235.205

274.288

227.963 188.471 1.257.773

Orçamento
Aplicado

R$ 2,9 bilhões

R$ 5,0
bilhões

R$ 6,7
bilhões

R$ 7,8
bilhões

R$ 5,4
bilhões

R$ 7,9
bilhões

R$ 35,7
bilhões

Fonte: Relatórios de Gestão do FGTS de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
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1.5 Principais Normativos do PMCMV - FGTS
• Lei nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990. - Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, e dá outras providências;
• Lei nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009. - Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV;
• Resolução CCFGTS nº 702, DE 4 DE OUTUBRO DE 2012 - estabelece diretrizes para
elaboração das propostas orçamentárias e aplicação dos recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), e dá outras providências.;
• Manual de Fomento Pessoa Jurídica – Habitação (versão 4_8_01_NOV_12);
• Manual de Fomento Pessoa Física – Habitação (versão 4_8_01_NOV_12);
• Instrução Normativa do MCIDADES nº 10/2014, que regulamenta o Programa Carta
de Crédito Individual;
• Instrução Normativa do MCIDADES nº 13/2014, que regulamenta o Programa Carta
de Crédito Associativo;
• Instrução Normativa do MCIDADES nº 16/2014, que regulamenta o Programa de
Apoio à Produção de Habitações.

2. Objetivos e abordagem
O Programa Minha Casa, Minha Vida, além de garantir o acesso da população de baixa
renda a casa própria, influencia o crescimento econômico com a geração de milhares de postos
de trabalho formal.
A escolha do Programa para avaliação foi realizada em virtude de sua materialidade, que de
2009 a 2014 financiou mais de 2,8 milhões de unidades habitacionais, alcançando o valor financiado de R$ 225. Além disso, levou-se em consideração a criticidade do PMCMV, traduzida
pela expressiva quantidade de contratos de financiamentos imobiliários realizados em todo o
território nacional, assim como pelos diversos atores envolvidos no processo.
Com isso, os controles das etapas do processo de contratação do programa podem apresentar
fragilidades, em especial, a atuação dos agentes financeiros envolvidos e das construtoras.
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3. Escopo da avaliação
3.1 Informações Utilizadas
Este trabalho buscou avaliar operações de empréstimos e financiamentos, a pessoas
físicas e jurídicas, para construção e aquisição de unidades habitacionais custeadas com recursos do FGTS, no âmbito do PMCMV. Desse modo, a análise não abrangeu financiamentos do
PMCMV com outras fontes de recursos, tais como OGU, FAR e FDS.
O escopo contemplou as linhas de financiamento Programa de Apoio à Produção de Habitações e Carta de Crédito Associativo - que são voltadas a pessoas jurídicas e grupos associativos,
portanto empreendedores - e do Programa Carta de Crédito Individual - destinado à pessoa
física, logo compradores das unidades habitacionais.
As principais fontes de informações utilizadas foram as bases de dados disponibilizadas pelo
Agente Operador do FGTS (CAIXA) - contendo a relação dos empreendimentos financiados,
além das bases de pessoas físicas adquirentes de unidade habitacional nesses empreendimentos
- e os Relatórios de Gestão do FGTS apresentados anualmente ao TCU.

3.2 Critérios para Seleção das Amostras
As bases de dados encaminhadas pelo Agente Operador contemplaram 1.021 “contratos pessoa jurídica” (empreendimentos) formalizados a partir 2013, já que somente a partir daquele ano a divulgação dessas informações à CGU passou a ser autorizada por meio de cláusula
específica constante dos termos contratuais.
Para a seleção da amostra de financiamentos concedidos a pessoas jurídicas, dentro do universo de 1.021 empreendimentos, foram sopesados critérios de (1) materialidade e (2) criticidade,
atribuindo-se diferentes ponderações de valores.
Com relação à materialidade, foi atribuído maior peso para valores de empréstimos a pessoas
jurídicas (construtoras) superiores a R$ 20 milhões; peso intermediário para valores entre R$
10 e 20 milhões e menor peso para financiamentos inferiores a R$ 10 milhões.
No tocante à criticidade, foram considerados os riscos relacionados às construtoras, à situação
das obras e ao enquadramento do proponente no público-alvo do FGTS.
Nesse sentido, atribuíram-se maiores pontuações para: obras executadas por construtoras
com maior número de empreendimentos, obras atrasadas, obras com recursos liberados e
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com baixo percentual de execução e empreendimentos nos quais se identificaram, por meio
cruzamento de dados, financiamentos de unidades para mutuário com renda acima dos limites
permitidos.
Após a atribuição dos pesos, foi realizada a soma dos riscos por empreendimento, gerando
uma lista utilizada para hierarquização e seleção dos “contratos pessoa jurídica” a serem fiscalizados. Dos 1.021 contratos, foram selecionados 80.
Por sua vez, a amostragem dos contratos individuais de financiamento concedidos a pessoa
física (“contratos pessoa física”) para aquisição de unidades nos 80 empreendimentos selecionados foi do tipo não probabilística, definindo-se 30 contratos com pessoas físicas por empreendimento (ou “contrato pessoa jurídica”), sendo prioritários aqueles em que a renda do
mutuário verificada na RAIS fosse superior a R$ 3.275,00.
É importante esclarecer que num contrato pessoa jurídica, isto é, num empreendimento financiado com recursos do PMCMV-FGTS, os adquirentes (pessoas físicas) não financiam necessariamente suas unidades com recursos do FGTS.
Existem outras fontes de financiamento disponíveis aos mutuários. Portanto, num mesmo
empreendimento construído por meio do Programa, poderão coexistir unidades habitacionais financiadas com recursos do SBPE, com fontes privadas e, logicamente, com recursos do
PMCMV (FGTS), entre outras.
Desse modo, esclarece-se que as amostras de 30 “contratos pessoas físicas” por empreendimento, objeto de avaliação pelas equipes de fiscalização, foram definidas a partir do universo
de contratos daquele empreendimento financiados com recursos do PMCMV, sendo desconsiderados, portanto, contratos financiados com outras fontes de recursos.
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Figura 02: Seleção dos Contratos Pessoa Jurídica (Empreendimentos) e Contratos Pessoa Física
(Mutuários)

3.3 Trabalhos Realizados
O planejamento dos trabalhos teve início em janeiro de 2013, com a execução de fiscalização exploratória em dois empreendimentos do PMCMV localizados no município de Valparaíso de Goiás/GO. A partir dos exames realizados, foram desenvolvidos os procedimentos
a serem aplicados e definidos os critérios para elaboração da amostra nacional dos contratos a
serem analisados.
No segundo semestre de 2014, foram realizadas fiscalizações piloto em Goiânia/GO e João
Pessoa/PB, que contribuíram para a revisão dos procedimentos e dos questionários a serem
aplicados.
Em dezembro de 2014, foram definidas doze unidades da federação que integrariam as fiscalizações a serem realizadas no PMCMV. Foram selecionados os empreendimentos com maior
risco nessas doze UF´s (conforme critérios expostos no item 3.2) e geradas as ordens de serviço para a avaliação, ao longo do exercício de 2015, desses empreendimentos.

3.4 Informações e Dados Obtidos
Dos 80 empreendimentos selecionados na amostra, foram realizadas fiscalizações em
77. Três empreendimentos acabaram não sendo contemplados neste relatório em virtude da
extrapolação do limite temporal fixado para consolidação dos dados neste relatório.
Além do contrato pessoa jurídica, cada equipe de auditoria, conforme informado, foi orien23

tada a selecionar amostra de 30 contratos individuais, por empreendimento, financiados com
recursos do FGTS. Considerando os 77 empreendimentos fiscalizados, a quantidade total de
contratos individuais a avaliar seria de 2.310, no entanto, na execução dos trabalhos, o número
foi de 2.166, já que não foi possível obter o número mínimo de 30 contratos em todos os empreendimentos avaliados.
Assim, para realizar as avaliações desses 77 empreendimentos (“contratos pessoa jurídica”) e 2.166
unidades habitacionais (“contratos pessoa física”) e obter os elementos necessários para responder
às questões deste relatório, as informações foram coletadas e consolidadas por meio de 04 questionários aplicados e respondidos pelas equipes de fiscalização ao final dos exames, a saber:
• 1) Contratos individuais - Pessoa Física;
• 2) Contrato Pessoa Jurídica;
• 3) Nível de Satisfação dos Beneficiários;
• 4) Fiscalização do empreendimento in loco - Obras Concluídas.

A tabela a seguir expõe a quantidade total de respostas obtidas para cada questionário em
comparação com a quantidade esperada.
Tabela 03 – Questionários Aplicados e Respondidos
Questionários

Respostas esperadas

Respostas obtidas
(*)

1) Contratos individuais - Pessoa Física

2.310

2.166

2) Contrato Pessoa Jurídica

77

77

3) Nível de Satisfação dos Beneficiários

2.310

1.512

4) Fiscalização do empreendimento in loco - Obras
Concluídas

77

57

(*) Números absolutos de contratos avaliados ou pessoas entrevistadas, podendo existir variação nas respostas para diversos itens de um mesmo questionário.

Essas diferenças entre as quantidades esperadas e as obtidas podem ser atribuídas a particularidades operacionais das fiscalizações. Por exemplo, o “Questionário 3 - nível de satisfação dos
beneficiários” obteve 1.512 respostas, e não as 2.310. Entre as causas: não localização do proprietário do imóvel, recusa do beneficiário em responder à pesquisa, síndico que não permitiu
a entrada da equipe de fiscalização no condomínio avaliado, entre outras.
Por isso, ao longo das análises consignadas, serão expostas análises baseadas em números que
nem sempre coincidirão com essas quantidades esperadas (77 e 2.310) a depender do aspecto
avaliado; assim como algumas respostas desses questionários, que serão expostas no presente
relatório, não alcançarão o número esperado.
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4. Resultados
Os exames realizados nos contratos, empreendimentos e unidades habitacionais evidenciaram constatações que foram previamente submetidas e discutidas com os gestores responsáveis pela execução da Ação de Governo.
Para cada uma das constatações mantidas após discussão com os gestores, foram acordadas
recomendações de caráter estruturante, com vistas ao aperfeiçoamento dos controles internos, para as quais o gestor federal apresentou as providências a serem adotadas, fixando-se,
inclusive, prazo para implementação.
Cada uma das recomendações será monitorada pela CGU, de acordo com o cronograma de implementação estabelecido em acordo com o gestor, no sentido de certificar a sua implementação.

4.1 Planejamento do Programa
Os programas habitacionais financiados com recursos do FGTS estão
contribuindo com o objetivo de combater o déficit habitacional?
A distribuição aos estados e regiões dos recursos do FGTS a serem aplicados no
PMCMV - FGTS é definida pelo Ministério das Cidades, que utiliza o déficit habitacional
estimado pela Fundação João Pinheiro - FJP, instituição de pesquisa e ensino vinculada ao
Governo de Minas Gerais.
O déficit habitacional se baseia nos dados e informações constantes do último Censo Demográfico ou da mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), ambos
realizados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dessa forma, a
FJP realiza tratamento ou das informações obtidas pelo Censo, que ocorre de 10 em 10 anos,
ou da PNAD, que realiza anualmente a pesquisa por amostragem. Nesse sentido, o Gestor da
Aplicação utiliza-se do déficit habitacional projetado para definir seus orçamentos de programas habitacionais.
Com vistas a avaliar o alinhamento da execução do programa ao seu planejamento, apresentam-se tabelas com a distribuição orçamentária inicial e final dos recursos do FGTS destinados
ao PMCMV, nas 05 regiões do país, no período de 2009 a 2014.
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1.852.959

3.502.419

925.741

597.921

7.400.000

Nordeste

Sudeste

Sul

C. Oeste

Brasil

537.000

Final

1.760.000

6.260.000

11.832.500

3.127.500

2.020.000

25.000.000

Nordeste

Sudeste

Sul

C. Oeste

Brasil

26.340.500

2.981.755

5.765.546

12.893.435

3.851.299

848.465

Final

46,3%

105,0%

156,0%

51,3%

-14,6%

-33,0%

Variação

37.479.294

5.022.128

8.205.174

16.773.390

6.487.781

8.248.725

1.347.921

Final

6.252.347

10.626.981

36.700.004 47.200.000

3.014.906

5.352.696

16.258.100 20.724.026

8.435.496

3.638.806

Inicial

28,6%

107,4%

98,5%

27,5%

-2,2%

-63,0%

Variação

Fonte: Relatórios de Gestão FGTS (2013 – 2015)

49,9%

148,6%

162,4%

41,8%

3,6%

-43,7%

Variação

Orçamento 2013

Orçamento PMCMV – FGTS

Tabela 05: Orçamento PMCMV – FGTS (2012 – 2014)

990.821

Final

18.000.000

1.454.400

2.251.800

8.519.400

4.507.200

1.267.200

Inicial

Orçamento 2010

Fonte: Relatórios de Gestão FGTS (2010 – 2012)

123,6%

181,6%

255,4%

134,6%

52,3%

3,1%

Variação

Orçamento 2012

16.550.000

1.684.000

3.290.164

8.216.783

2.822.053

Norte

Inicial

520.960

Norte

Inicial

Orçamento 2009

Orçamento PMCMV – FGTS

Tabela 04: Orçamento PMCMV – FGTS (2009 – 2011)

46.360.000

3.416.586

6.655.924

19.531.220

12.900.679

3.855.591

Inicial

34.600.000

4.661.571

7.811.486

15.603.858

5.544.761

978.324

Final

44.773.700

6.378.962

9.806.247

18.568.917

8.798.679

1.220.895

Final

Orçamento 2014

21.000.000

1.696.800

2.627.100

9.939.300

5.258.400

1.478.400

Inicial

64,8%

174,7%

197,3%

57,0%

5,4%

-33,8%

Variação

-3,4%

86,7%

47,3%

-4,9%

-31,8%

-68,3%

Variação

Orçamento 2011

As planilhas exibem dados sobre o orçamento inicial (cuja definição decorre do déficit habitacional estimado) e final (que considera os remanejamentos ao longo do exercício), evidenciando assim a influência incidente sobre o planejamento do programa, ao longo da sua execução.
Observa-se que ocorrem diferenças nas variações orçamentárias nas cinco regiões do país, em
decorrência de suplementações e remanejamentos. Por exemplo, o orçamento inicialmente
destinado à região Norte foi reduzido, em termos absolutos, em cinco dos seis exercícios analisados, variando negativamente, em 2014, em 68,3% em relação à dotação orçamentária inicial.
Da mesma forma, a região Nordeste também apresentou redução orçamentária em relação à
previsão inicial, visto que, em metade dos exercícios analisados (2010, 2013 e 2014), verificou-se variação orçamentária negativa após os remanejamentos.
Por sua vez, as regiões Sul e Centro-Oeste apresentaram variação orçamentária positiva em
todos os exercícios avaliados, como por exemplo, a suplementação orçamentária de 255,4%
destinada à região Sul, em relação ao inicialmente fixado para o exercício 2009. E na região
sudeste, verificou-se variação positiva em cinco dos seis exercícios em análise.
É comum, no contexto do FGTS, a realização de remanejamentos de recursos entre Unidades
da Federação, buscando ajustar o orçamento original à demanda por crédito, identificada pelo
Agente Operador. Isto é, a lógica do mercado influencia a decisão dos gestores sobre o montante de recursos a ser alocado para cada estado.
Nesse sentido, as alterações na alocação orçamentária entre Unidades da Federação envolvem
a ponderação valorativa de interesses concorrentes: o déficit habitacional contraposto à demanda efetivamente observada para a venda de unidades.
Tal ponderação procura considerar o fato de que a gestão da aplicação do FGTS, por um lado,
pretende atuar como instrumento mitigador dos déficits e, por outro, não se abstém de adotar
medidas que possibilitem a efetiva execução do orçamento e o alcance, pela população, dos
benefícios dela decorrentes.
Esses fatos corroboram a conclusão de que o Conselho Curador do FGTS prioriza a demanda
de mercado como critério para realizar a realocação orçamentária dos recursos disponíveis
para a aplicação no PMCMV.
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Acerca da metodologia adotada para o cálculo do déficit, os Relatórios nº 201305813 e n°
201408573 apontaram a necessidade de se utilizarem dados mais recentes para estimar o déficit habitacional.
Para ilustrar, a proposta orçamentária de 2014 do FGTS fez uso de dados de 2010, e a mesma
defasagem foi observada nos orçamentos anteriores. Por sua vez, a Instrução Normativa n°
36/2014 do Ministério das Cidades, que fixou o orçamento para 2015 do FGTS, utilizou a estimativa de déficit habitacional para 2012. Apesar da utilização de dados mais recentes, ainda,
sim, pode-se considerá-los defasados.
Sob a perspectiva do cumprimento global das metas operacionais e financeiras de construção
de unidades habitacionais com recursos do FGTS, para ilustrar, pode-se apresentar a tabela 06
abaixo, que apresenta as execuções orçamentária e financeira dos programas habitacionais do
FGTS entre 2009 e 2014.
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Orçamento
Original
(a)

8.400.000

19.000.000

23.000.000

26.000.000

36.700.000

46.360.000

159.460.000

Ano

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

213.564.200

44.773.700

47.200.000

37.650.000

36.600.000

28.340.500

19.000.000

Orçamento
Final
(b)

213.393.494

44.773.700

47.200.000

37.479.294

36.600.000

28.340.500

19.000.000

Empréstimo
aos Agentes
Financeiros
(c)

Agente Operador

170.706

0

0

170.706

0

0

0

Saldo
(e = b - c)

Fonte: FGTS
Valores em 1.000,00 reais

99,92

100

100

99,55

100

100

100

%
Emprestado
(d = c / b)

184.292.110

42.373.154

38.836.441

33.046.782

30.450.405

24.416.092

15.169.236

Realizado
(f)

86,36

94,64

82,28

88,17

83,2

86,15

79,84

%
Realizado
(g = f / c)

29.101.384

2.400.546

8.363.559

4.432.512

6.149.595

3.924.408

3.830.764

Saldo a
Contratar
(h = c - f)

Agentes Financeiros

Tabela 06: Execução Orçamentária e Financeira dos Programas Habitacionais do FGTS entre 2009 e 2014

13,64

5,36

17,72

11,83

16,8

13,85

20,16

% Saldo a
Contratar
sobre
Orçamento
Final
(j = f / b)

Conforme se observa, o Agente Operador do FGTS executou 99,92% da meta orçamentária
fixada para o período entre 2009 e 2014 para a área de habitação, ou seja, quase a totalidade
dos recursos disponíveis foi disponibilizada aos agentes financeiros para empréstimos e financiamentos a pessoas físicas e jurídicas.
Por sua vez, os agentes financeiros executaram 86,36% da meta de operações de financiamento imobiliário destinadas à construção, aquisição ou reforma de unidades habitacionais.
Portanto, embora os recursos estejam disponíveis aos agentes financeiros, estes não estão
conseguindo emprestá-los em sua totalidade às construtoras e aos mutuários interessados em
adquirir unidades habitacionais do programa.
A tabela a seguir detalha a execução orçamentária e financeira dos programas habitacionais do
FGTS entre 2009 e 2014.
Outro aspecto a se destacar relaciona-se às metodologias utilizadas: a estimativa de 2010 utilizou o Censo, enquanto as estimativas dos demais exercícios utilizaram a PNAD. Nesse contexto, vale apontar que, pela metodologia que utiliza a PNAD, o déficit habitacional variou entre
5,4 e 6,0 milhões unidades habitacionais de 2007 a 2013, enquanto utilizando o Censo (2010),
este valor é de 6,4 milhões de unidades habitacionais, ou seja, uma diferença de mais de 13%.
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11,02%

645.093

382.866

Sul

C. Oeste

Brasil

36,82%

2.156.007

Sudeste

404.011

564.757

1.989.754

1.919.236

559.951

Unidades

%

7,43%

10,39%

36,59%

35,29%

10,30%

2008 (*)

479.567

580.608

2.173.778

2.018.797

645.226

Unidades

%

8,08%

11,10%

38,53%

30,42%

11,86%

%

6.940.691 100,00%

560.555

770.749

2.674.428

2.111.517

823.442

Unidades

2010 (**)

(*) Dados da PNAD
(**) Dados do Censo 2010
Fonte: Censo e PNAD

100,00%

8,13%

9,84%

36,86%

34,23%

10,94%

2009 (*)

5.581.968

463.635

583.875

1.984.196

1.937.074

613.188

Unidades

%

100,00%

8,31%

10,46%

35,55%

34,70%

10,99%

2011 (*)

5.430.562

429.402

550.726

2.108.602

1.777.212

564.620

%

100,00%

7,91%

10,14%

38,83%

32,73%

10,40%

2012 (*)
Unidades

Tabela 07: Evolução do Déficit Habitacional por Região (números absolutos e relativos)

5.855.375 100,00% 5.437.709 100,00% 5.897.976

6,54%

35,13%

Nordeste 2.056.826

%

10,5%

Unidades

2007 (*)

614.583

Norte
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5.846.040

474.433

628.104

2.246.364

1.844.141

652.998

Unidades

%

100,00%

8,12%

10,74%

38,43%

31,55%

11,17%

2013 (*)

A variação do déficit habitacional de 2010 (Censo) para 2011 (PNAD) pode ser atribuída a diferenças metodológicas e, por isso, podem não representar efetivamente variações no déficit.
Não obstante, considerando-se apenas os dados da PNAD, percebe-se fragilidade, pois as
estimativas do déficit não parecem ser estáveis ao longo dos anos, especificamente no ano de
2008, quando houve uma redução no déficit de unidades de mais de 7% em relação a 2007,
como demonstrado na tabela. Identificar a causa dessas diferenças se mostra relevante, uma
vez que a estimativa do déficit habitacional orienta os investimentos habitacionais, assim como
possibilita a avaliação do impacto do PMCMV.
Com relação à análise do impacto dos programas com recursos FGTS sobre o déficit apurado
no período de 2009 a 2014, a verificação ano a ano dos dados de execução do programa com os
dados do déficit não é suficiente para explicar a complexidade dos elementos implicados, que
envolvem aspectos temporais e estruturais, tais como o tempo necessário para que as unidades construídas sejam habitadas e impactem no déficit; a metodologia de cálculo utilizada pela
PNAD e o Censo; os empreendimentos financiados com recursos do FGTS também englobam
unidades que são financiadas a pessoas físicas utilizando recursos do SBPE e que podem ser
destinados a mutuários que já possuem imóvel e a existência de programas com outras fontes
de recursos (como, por exemplo, o OGU), que também contribuem na diminuição do déficit.
De todo modo, a comparação simplificada entre os dados de 2009 e de 2014, constantes da
tabela 07, mostra que o déficit, sob a perspectiva nacional, manteve-se em torno de 5,8 milhões de unidades habitacionais nesse período. Assim, pode-se considerar que os programas
com recursos do FGTS evitaram um aumento crítico do déficit geral, considerando o aumento
da demanda ao longo dos anos.
Entretanto, conforme já abordado, a recorrente necessidade de remanejamentos dos recursos
inicialmente alocados, sem a discussão sobre os obstáculos à execução conforme planejamento
inicial prejudica o atingimento do objetivo de se reduzir o déficit habitacional sob a perspectiva
regional, principalmente onde ocorre menor execução orçamentária.
Na versão preliminar deste relatório, recomendou-se ao CCFGTS e ao Gestor da Aplicação
que avaliassem junto ao Agente Operador a necessidade e a viabilidade (em especial, financeira) de se criarem novos produtos/linhas de financiamento nas localidades/UFs com baixa
execução em relação às metas estabelecidas.
Após reunião de busca conjunta realizada no âmbito do CCFGTS, a SECCFGTS, por meio
do Ofício n° 061/2016 – SECCFGTS/MTE, de 15/7/2016, ponderou que o FGTS possui um
extenso rol de programas habitacionais que, por sua vez, possuem diversas modalidades e são
direcionados a públicos-alvo distintos com intenção de fomentar a produção de unidades habitacionais e o crédito imobiliário, observando-se os comandos legais, a exemplo da destinação
mínima de 60% do orçamento para investimentos em habitação popular.
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Acerca dos remanejamentos, mencionou que são motivados por solicitações do Agente Operador e que procuram ajustar o orçamento original à demanda, derivada da análise de viabilidade
técnica, jurídica e econômico-financeira das propostas de operação de crédito apresentadas,
prevista no art. 67 do Regulamento Consolidado do FGTS.
Dessa maneira, afirmou que tais alterações na alocação orçamentária entre Unidades da Federação envolvem, em última análise, a ponderação valorativa de interesses concorrentes (déficits habitacional e de água e esgoto, que norteiam a alocação original de recursos, contraposto
à demanda efetivamente caracterizada para contratação).
O mesmo ofício esclarece que tal ponderação procura considerar o fato de que a gestão da
aplicação do FGTS, por um lado, pretende e deve atuar como instrumento mitigador dos déficits e, por outro, não deve abster-se de adotar, quando necessário, medidas que possibilitem
a efetiva execução do orçamento e o alcance pela população dos benefícios delas decorrentes.
Da mesma maneira, o Gestor citou a concessão de descontos financeiros para ampliar o acesso
à moradia às famílias de baixa renda para que as aplicações do FGTS cumpram efetivamente
seu papel social.
Por fim, o Gestor afirmou que a busca contínua para aumentar as contratações é uma preocupação constante das entidades que compõem o CCFGTS e que as providências necessárias à
superação dos pontos registrados pela equipe de auditoria da CGU já fazem parte do modelo
de governança do FGTS.
Dessa forma, recomenda-se que o CCFGTS, juntamente com o Gestor da Aplicação, promovam debates, estudos, análises que permitam diagnosticar as causas estruturais (p.ex. realidade socioeconômica, empregabilidade entre outros), conjunturais (p.ex.crise econômica) e/
ou operacionais (p.ex. falta de divulgação do programa, quantitativo e distribuição de agências
bancárias) pela reduzida demanda da alocação de recursos do FGTS nas localidades ou UFs
com baixa execução em relação às metas estabelecidas.
Com esse diagnóstico, será possível avaliar a suficiência das linhas atualmente existentes e a necessidade de se criar nova linha ou de se remodelar sua atuação para atingir público atualmente
não contemplado no PMCMV nas regiões de baixa execução.

4.2 Financiamento aos Empreendedores
Os agentes responsáveis realizaram os procedimentos necessários para
financiamento, liberação de recurso e acompanhamento de obras?
Conforme definido nas instruções normativas do Gestor da Aplicação e Manuais de Fomento Pessoa Jurídica do Agente Operador, os financiamentos para a construção de unidades
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habitacionais com recursos do FGTS serão operacionalizados mediante contratos de financiamento celebrados entre os agentes financeiros e as construtoras ou grupos associativos, após
a análise da viabilidade técnica de engenharia, jurídica e cadastral, além de outras exigências,
tais como o licenciamento ambiental, quando for o caso, em conformidade com a legislação
específica sobre a matéria.
Após a análise das formalidades, da viabilidade do empreendimento e da aprovação do financiamento, é assinado um contrato entre o agente financeiro e o tomador do recurso, definindo,
entre outros itens, as especificações técnicas do empreendimento, prazo de conclusão e o
cronograma de desembolso.
Cabe ao agente financeiro realizar o acompanhamento da execução do empreendimento, tomando medidas cabíveis para que as unidades contemplem os itens especificados no contrato
e para que o prazo de conclusão estabelecido seja cumprido. Não obstante a responsabilidade
primária por acompanhar a execução seja do agente financeiro, os demais atores do FGTS
(CCFGTS, Gestor da Aplicação e Agente Operador) devem monitorar a execução dos empreendimentos, atuando para correção de distorções que contribuam para a má execução e
descumprimento contratual e em atendimento ao disposto na lei n° 8.036/1990.
Conforme informado, foram fiscalizados 77 empreendimentos e 2.166 contratos individuais
de financiamentos. Nesse sentido, para responder à questão em pauta, foram utilizadas as respostas obtidas pelas equipes de fiscalização da CGU sobre os contratos com pessoa jurídica.
Foram avaliados 75 contratos com pessoas jurídicas, e o resultado dos exames revelou que
estavam presentes em 100% dos processos as verificações técnicas, jurídicas e financeiras necessárias (memorial descritivo do empreendimento, análise de risco de crédito, análise técnica
da engenharia).
Não obstante, observou-se que 13,0% dos 54empreendimentos analisados foram aprovados
sem licença ambiental, situação que demonstra falha relevante para o início da execução dos
empreendimentos. A seguir, é apresentada síntese desses resultados:
Tabela 08 – Respostas Obtidas para a Avaliação dos Processos de Contratação com
Construtoras dos Empreendimentos
Pergunta - Análise do contrato celebrado com a PJ

Quantidade
de
Respostas
Obtidas

Percentual de
Respostas Sim
(das respostas
obtidas)

O Agente Financeiro deixou de realizar alguma das análises (jurídica, técnica de engenharia e de risco de crédito) para concessão
do financiamento?

75

0,0%

O Empreendimento possui licença ambiental (quando for o
caso)?

54

87,0%

Em relação à liberação de recursos, pela CAIXA, para as construtoras, verificou-se, por meio
do mesmo questionário, que 96,4% (74 dos 77) dos empreendimentos fiscalizados apresentaram conformidade dos recebimentos com a execução das obras.
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Esse nível de conformidade de liberação dos recursos com o andamento das obras demonstra
que a Caixa adota postura rígida na transferência de recursos às construtoras. Pela análise dos
relatórios dos agentes financeiros, pode-se concluir que a liberação de parcelas, em regra, só é
efetivada de acordo com o percentual previsto no cronograma físico-financeiro aprovado pela
engenharia da CAIXA por meio do Relatório de Acompanhamento de Obra – RAE.
Por sua vez, na aplicação do mesmo questionário, 49,4% (38 dos 77) dos RAE’s apontaram
falhas na execução de obras. Em 98% (48 dos 49) das respostas que avaliaram essa questão,
as soluções apontadas nos RAE’s foram acompanhadas pela CAIXA. Seguem os dados obtidos
pela aplicação dos questionários sobre a liberação e acompanhamento dos recursos aplicados:
Tabela 09 – Respostas Obtidas para Avaliação da Conformidade da Liberação de Recursos com
a Execução das Obras
Questionário - Análise do contrato celebrado com a PJ

Quantidade
de
Respostas
Obtidas

Percentual de
Respostas Sim

A liberação de recursos pela CAIXA ocorreu em conformidade
com a execução das obras?

77

96,4%

Os Relatórios de Acompanhamento do Empreendimento - RAE´s
apontam para falhas na execução das obras?

77

49,4%

A CAIXA acompanhou a solução das ocorrências apontadas nos
RAE´s?

49

98,0%

Nesse sentido, conclui-se que a liberação de recursos pela CAIXA ocorreu em conformidade
com a execução das obras, pois a análise dos contratos das pessoas jurídicas evidenciarem alto
nível de conformidade. Além disso, quando da existência de falhas nas construções, a Caixa
acompanha as ocorrências dos Relatórios de Acompanhamento do Empreendimento - RAE´s.
Vale destacar que as fiscalizações não contemplaram o grau de precisão dos RAEs elaborados
pelo Agente Financeiro; isto é, não foi objeto de avaliação se as informações constantes dos
relatórios de acompanhamento de obra – acerca da execução física, da regularidade das obras,
entre outras - era efetivamente a situação do empreendimento no momento da visita técnica
dos engenheiros.
Por fim, em que pese a ocorrência de aprovações de projetos sem a licença ambiental em
13,0% dos casos observados, conclui-se que podem ser considerados satisfatórios os procedimentos necessários para financiamento, liberação de recurso e acompanhamento de obras,
pois as análises técnicas, jurídicas e financeiras foram encontradas em todos os processos. A
liberação de recursos pela CAIXA normalmente ocorreu em conformidade com a execução
das obras e as falhas apontadas nos RAE’s foram acompanhadas em praticamente todos os
casos analisados.
Por fim, como última fonte de informação para responder à questão, na última auditoria anual
de contas do FGTS, referente ao Exercício de 2014 (Relatório n° 201504291), verificou-se que
o Ministério das Cidades possui rotinas de acompanhamento dos empreendimentos e vem
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promovendo incrementos no principal sistema utilizado para essas atividades. No entanto, o
acompanhamento via sistema é focado nas operações de financiamento nas áreas de saneamento, transporte e operações de habitação não enquadradas no PMCMV.
Já o monitoramento sobre as operações habitacionais com recursos do FGTS no âmbito do
PMCMV (Apoio à Produção, Carta de Crédito Associativo e Carta de Crédito Individual) é
realizado somente de forma remota e por cruzamento de informações, não existindo acompanhamento in loco ou por meio de reuniões com os agente financeiros e tomadores de recursos
acerca da real situação dos empreendimentos, de forma a mitigar possíveis atrasos em obras,
garantir a qualidade das construções, garantir que o empreendimento esteja atingindo pessoas
enquadradas no Público-Alvo do FGTS, entre outas situações.
Na versão preliminar deste Relatório, em virtude dos apontamentos sobre necessidade de
melhoria no acompanhamento conduzido pelo Ministério das Cidades e do CCFGTS nas operações do PMCMV com recursos do FGTS, recomendou-se que esses órgãos adotassem rotinas para o acompanhamento sistemático dos empreendimentos, buscando realizar visitas às
obras e/ou reuniões com agentes financeiros e construtoras com o intuito de acompanhar se as
condições e critérios do programa estão sendo cumpridas e propusessem soluções para eventuais problemas na execução, tais como atraso das obras, baixa qualidade das construções, não
atingimento do público-alvo, entre outras situações.
Em resposta à recomendação, após reunião de busca conjunta, a SECCFGTS, por meio do
Ofício n° 061/2016 – SECCFGTS/MTE, de 15/7/2016, ressaltou que o acompanhamento dos
programas é realizado pelo Ministério das Cidades com base nas informações encaminhadas
semanalmente pelo Agente Operador do FGTS, que permitem a extração de informações
gerenciais, tendo em vista que, dado o montante de operações contratadas anualmente (cerca
de 400.000 contratos apenas com pessoas físicas), mostra-se inviável um acompanhamento
detalhado caso a caso.
Também na versão preliminar do relatório foram indicadas em alguns processos documentais
de financiamento a construtoras, sinalizando a necessidade da CAIXA adotar providências com
vistas a garantir a regularidade de todos os documentos necessários à formalização do contrato
e construção do empreendimento, em especial os de licença ambiental, quando fosse obrigatório.
Ainda se recomendou adoção de medidas punitivas a quem der causa a andamento de processo
que não possua licença ambiental ou qualquer outra documentação exigida pelas regras do
programa.
A SECCFGTS, por meio do Ofício n° 061/2016 – SECCFGTS/MTE, de 15/7/2016, se posicionou da seguinte maneira: “observamos que por tratar-se de sete empreendimentos habitacionais com indicativo de que não foram apresentadas as respectivas licenças ambientais, estamos demandando ao Agente Financeiro CAIXA o encaminhamento de cópia das respectivas
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licenças ambientais, mesmo porque os normativos vigentes já determinam a completude dos
processos.
Considerando o índice elevado de ausências de licenças ambientais observado nos procedimentos executados e a não localização desses documentos, recomenda-se que o agente operador realize avaliação sobre os procedimentos de conformidade ambiental implementados pelo
agente financeiro Caixa, por meio da ampliação dos exames realizados pela CGU, de maneira
que permitam concluir pela adequabilidade dos controles internos em relação às diretrizes da
política socioambiental do FGTS, regulamentada pela Resolução do CCFGTS n° 761/2014.
Ademais, recomenda-se à CAIXA apurar responsabilidade daqueles que eventualmente deram
andamento ao processo de financiamento sem observar a existência da licença ambiental quando obrigatória.

4.3 Financiamento aos Adquirentes
das Unidades Habitacionais
Os executores do PMCMV - FGTS estão atendendo
ao legítimo público-alvo do programa?
Para assegurar o direito de receber recursos do FGTS quando da aquisição de novas
unidades habitacionais ou requalificação/reforma de imóveis urbanos ou rurais, o público-alvo
do programa deve se enquadrar em regras pré-definidas.
O público-alvo dos programas habitacionais do FGTS está definido na Resolução nº 460/2004
e em posteriores alterações, nas quais foi estabelecido que as operações de financiamento de
habitação popular serão realizadas com pessoas físicas ou jurídicas ou entidades vinculadas ao
setor público.
No caso de pessoas físicas, foi estabelecido que a renda familiar mensal limite é R$ 4.600,00
(valores de 2014), admitida sua elevação até R$ 5.400,00, nos casos de financiamentos vinculados a imóveis situados em municípios integrantes de regiões metropolitanas ou equivalentes,
municípios-sede de capitais estaduais ou municípios com população igual ou superior a 250.000
habitantes.
As normas definem, ainda, que serão beneficiárias de descontos as pessoas físicas com renda
familiar mensal limite de R$ 3.275,00, proponentes de financiamentos vinculados, exclusivamente, à habitação popular, observada a regulamentação do Gestor da Aplicação.

37

Tabela 10: Enquadramento de Renda Familiar do PMCMV – FGTS
Renda Familiar

Tipo de enquadramento

De R$ 1.600,01 Até R$
3.275,00

Família enquadrada no PMCMV e beneficiária de desconto.

De R$ 3.275,01 a R$ 4.600,00

Família enquadrada no PMCMV e não beneficiária de desconto.

De R$ 4.601 a R$ 5.400,00

Família residente em municípios com população igual ou superior a
250.000 habitantes, enquadrada no PMCMV e não beneficiária de
desconto.

Fonte: Manual de fomento Pessoa Física – Versão 1.0

Entre os pré-requisitos definidos para concessão de financiamentos a pessoas físicas, inclui-se a condição de que não detenham, em qualquer parte do país, outro financiamento ativo
nas condições do SFH e não sejam proprietários, promitentes compradores, arrendatários ou
titulares de direito de aquisição de imóvel residencial no local de residência ou em outro que
pretenda fixar.
Cabe aos agentes financeiros a verificação dos critérios para concessão dos financiamentos e
do desconto-financeiro com base nas regras definidas pelos CCFGTS, Gestor da Aplicação e
Agente Operador, devendo possuir sistemas capazes de controlar os financiamentos concedidos, além da correta recepção, validação e armazenamento da documentação dos mutuários
adquirentes das unidades habitacionais.
Foram aplicados dois questionários específicos para obtenção da resposta à questão em pauta.
Vale contextualizar novamente que, assim como ocorreu nas análises anteriores, algumas repostas vieram em quantidade menor devido às particularidades da fiscalização, como por exemplo:
moradores que não foram encontrados em suas residências ou não souberam responder determinados questionamentos; particularidades temporais e operacionais; entre outras.
Por essa razão, algumas informações que serão apresentadas em tabelas na sequência apresentarão quantitativo diferente de respostas. Apesar disso, as informações obtidas foram suficientes para realizar as respectivas avaliações.
As respostas obtidas por meio dos questionários que analisaram os contratos com pessoas
físicas indicam que 98,2% das famílias que compuseram a amostra possuem renda bruta enquadrada no valor dos financiamentos com recursos do FGTS.
Outra informação relevante refere-se ao procedimento de empréstimo: 89,7% dos processos
analisados foram devidamente autuados pelo agente financeiro. Entretanto, em 16,2% dos casos, o processo não possui cópia de identificação pessoal, CPF ou comprovante de residência,
o que abre margem para fraudes. Em sequência são apresentadas informações sobre a aplicação dos questionários relacionados às formalidades do empréstimo:
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Tabela 11 – Respostas Obtidas nos Processos Documentais para Avaliação do Enquadramento
da Renda Familiar dos Beneficiários
Pergunta - Análise do contrato celebrado com a PF

Quantidade
de
Respostas
Obtidas

Percentual
de Respostas
Sim Obtidas

O processo foi devidamente autuado pelo Agente Financeiro?

2.166

89,7%

O processo tem cópia de Identificação Pessoal, CPF, e comprovante de residência, devidamente autenticados pelo empregado
da CAIXA?

2.166

83,8%

A renda bruta familiar constante do processo está enquadrada
no valor para financiamento com recursos do FGTS (PúblicoAlvo do FGTS)?

2.089

98,2%

A renda bruta familiar constante do processo está enquadrada
no valor para recebimento do desconto-financeiro?

1.636

98,9%

Da mesma forma, em entrevista aos mutuários dos empreendimentos fiscalizados, observou-se que a maioria dos imóveis foi adquirida por famílias que se enquadravam no PMCMV, a
saber, 98,2%.
Em relação ao enquadramento da renda dos beneficiários às regras do Programa, cabe destacar
que, embora o resultado da amostra dos empreendimentos fiscalizados tenha detectado que
somente 1,8% ultrapassou o limite de renda permitido, outros trabalhos realizados por esta
CGU apontaram considerável número de descontos-financeiros concedidos a mutuários cujas
rendas não se enquadravam nas regras dos valores das subvenções, como, por exemplo, no
Relatório nº 201504291, no qual foi apontada a concessão indevida de descontos para 36.927
mutuários (4,26% do total), no valor total de R$ 106.573.476,23. Esses fatos demonstram a
necessidade de aprimoramento dos critérios para declaração e verificação da renda.
Também se verificou que, em 97,0% dos casos, o agente financeiro realizou consulta para
verificar se o mutuário possuía outro financiamento pelo SFH. De acordo com o Manual de Fomento do Agente Operador do FGTS, é vedada a participação de proponentes pessoas físicas
que possuam financiamento concedido nas condições do SFH ou que sejam proprietários ou
promitentes compradores ou cessionários de imóvel residencial concluído ou em construção.
Na maioria desses casos analisados (96,1%), constava do processo documental a comprovação
de que o mutuário não possuía outro imóvel. Esse percentual se alinha à baixa ocorrência observada nos contratos de pessoas físicas, nos quais os beneficiários que possuíam outro financiamento pelo SFH somavam 2,5%.
Em relação aos mutuários que já haviam sido beneficiários de descontos financeiros em outro
financiamento, situação impeditiva de novo recebimento da subvenção econômica, os agentes
financeiros realizaram tal verificação em 94,0% dos casos. Em apenas 1,7% das respostas
obtidas, o mutuário já tinha sido beneficiário de desconto-financeiro em outro financiamento.
Seguem as respostas:
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Tabela 12 – Respostas Obtidas para Avaliação do Enquadramento dos Proponentes-Mutuários
pelo Agente Financeiro
Pergunta - Análise do contrato celebrado com a PF

Quantidade
de
Respostas
Obtidas

Percentual
de Respostas
Sim Obtidas

O Agente Financeiro realizou consulta para verificar se o mutuário tem outro financiamento pelo SFH - Sistema Financeiro
de Habitação?

2.166

97%

Com relação à pergunta anterior, o mutuário tem outro financiamento pelo SFH?

2.101

2,5%

Consta no processo de financiamento a comprovação/evidências de que o mutuário não possui outro imóvel?

2.166

96,1%

Foi realizada consulta para verificar se o mutuário já tinha sido
beneficiário de desconto-financeiro em outro financiamento?

2.166

94%

Com relação à pergunta anterior, o mutuário já tinha sido beneficiário de desconto-financeiro em outro financiamento?

2.073

1,7%

Considerando esses números, conclui-se que os resultados são positivos, porém há espaço
para aperfeiçoamentos em relação à consulta por outro financiamento dos mutuários. Embora tenha ocorrido em um percentual relativamente baixo (2,5% de mutuários com outros
financiamentos), é razoável supor que o percentual fosse ainda menor, por se tratar de rotina
obrigatória na análise prévia do agente financeiro.
A mesma orientação se aplica ao caso de mutuários que já foram beneficiários de desconto-financeiro em outro financiamento. A ocorrência também foi baixa (1,7%), mas o ideal é que
o número seja o mais próximo possível de zero, uma vez que o Agente Financeiro CAIXA tem
acesso aos bancos de dados de mutuários já contemplados no PMCMV.
Dos contratos analisados, verificou-se que a média de renda familiar é de R$ 2.587,64. Há
27 registros em que a renda familiar é superior a R$ 5.400,00, sendo que a maior é de R$
25.146,30. Por sua vez, a média do valor pago pelo imóvel é de R$ 109.618,13, e a média da
prestação é de R$ 647,37. Esses dados podem ser verificados a seguir:
Tabela 13– Respostas Obtidas para Avaliação da Renda Familiar, Valor do Imóvel e da
Prestação dos Financiamentos
Pergunta - Análise do contrato celebrado com a PF

Quantidade de
Contratos analisados

Valor Médio

Renda familiar

2.086

R$ 2.587,64

Qual o valor pago pelo imóvel?

2.096

R$ 109.618,13

Qual o valor da prestação mensal paga à CAIXA?

2.068

R$ 647,37

Nesse bojo, conclui-se que os imóveis dos empreendimentos destinados ao PMCMV estão
sendo vendidos, em sua maioria, ao público-alvo almejado, pois dos contratos avaliados, somente em 27 (1,2%) foi verificada renda familiar acima do limite fixado para o programa.
Ainda a respeito de as garantias de o público-alvo estarem ou não sendo asseguradas, chama
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atenção o fato de 24,1% dos mutuários (159 de 661 entrevistados) informarem a ocorrência
de pagamento ll à construtora para garantia de aquisição do imóvel, e 39,3% (258 de 657
entrevistados) informarem que o agente financeiro exigiu do mutuário a aquisição de algum
produto bancário como condição para a concessão do financiamento. Essas informações são
sintetizadas na sequência, conforme apresentação do questionário 3 (Nível de Satisfação dos
Beneficiários):
Tabela 14– Respostas Obtidas para Avaliação da Exigência de Pagamento Extracontratual para
Garantia de Aquisição dos Imóveis
Pergunta - Análise do contrato celebrado com a PF

Quantidade
de
Respostas
Obtidas

Percentual
de Respostas
Sim Obtido

A construtora exigiu algum pagamento extracontratual para garantia da aquisição do imóvel?

661

24,1%

Caso a resposta anterior seja SIM, o mutuário possui comprovante do valor pago?

170

61,2%

O Agente Financeiro exigiu do mutuário a aquisição de algum
produto bancário (seguro, título de capitalização, previdência
privada, etc) como condição para concessão do financiamento?

657

39,3%

Caso a resposta anterior seja SIM, o mutuário possui comprovante da operação?

259

42,5%

Segundo o Código de Defesa do Consumidor (Lei 5.078/1990), a “venda casada” ocorre quando o vendedor ou prestador de serviços condiciona a venda do produto ou o serviço à aquisição de outro item.
A exigência de pagamento extracontratual para garantia de aquisição do imóvel é prática abusiva e vedada por lei e pode inviabilizar a inclusão de potenciais mutuários no PMCMV, pois o
público-alvo almejado é de baixa renda. Chama-se a atenção para o índice de ocorrências dessa
natureza que foi observado.
Conforme Manual de Fomento do Agente Operador do FGTS, a unidade adquirida com recursos do FGTS destina-se à residência e/ou trabalho (pequenos negócios) do mutuário, sendo
proibida, locação ou outra forma de utilização do imóvel. As equipes de fiscalização buscaram
verificar a destinação dos imóveis selecionados. Verificou-se se os atuais moradores das unidades são os que financiaram a unidade junto à CAIXA.
Entre os que responderam à pergunta, 83,4% eram os adquirentes originais do imóvel. Sobre os demais 16,8%, 22,0% compraram o imóvel do adquirente original, 64,4% alugavam e
13,6% possuíam outro tipo de relação. A seguir, as respostas do questionário aplicado registram os percentuais obtidos:
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Tabela 15 – Respostas Obtidas para Avaliação da Utilização dos Imóveis Financiados
Questionário - Nível de Satisfação dos Beneficiários

Quantidade
de
Respostas
Obtidas

Percentual
de
Respostas
Sim Obtido

Foi possível localizar o mutuário para realizar a entrevista?

1.472

47,1%

O atual morador é o adquirente original do imóvel?

-

-

Moradores que responderam sim.

874

83,4%

Moradores que responderam não.

177

16,8%

Total de respostas sobre o adquirente original do imóvel

1051

100%

Caso a resposta à pergunta anterior seja NÃO, informar a situação
do morador (*)

-

-

Adquiriu do Proprietário

39 de 175

22,0%

Inquilino

114 de 175

64,4%

Outras

24 de 175

13,6%

Não se aplica

1.335

-

(*) No momento da extração das informações no sistema da CGU, 2 respostas referentes a moradores que não eram os adquirentes originais dos imóveis se extraviaram. Dessa forma, ao invés de 177 respostas acerca da destinação desses imóveis, foram contempladas 175.

Conforme explanado, a maioria dos participantes do programa que financiaram as unidades
habitacionais reside no imóvel. Entretanto, as unidades destinadas para outros fins que não a
residência dos mutuários, como aluguel ou venda, foram verificadas em 16,8% dos casos analisados (177 de 1.051 respostas).
Trata-se de um problema que ocorre em etapa posterior à assinatura do contrato, porque
o Agente Financeiro, conforme visto acima, adota as medidas legais para a contratação dos
financiamentos pelos mutuários (autuação de processo, autenticação de documentos, enquadramento de renda, entre outros).
O PMCMV se norteia pelos princípios do interesse social e da boa-fé dos mutuários, pois não
existem condições logísticas e financeiras por parte do agente financeiro de visitar todas as
unidades habitacionais do Programa para verificar seus moradores e destinações. Configura-se,
portanto, uma situação que merece a atenção dos atores envolvidos no FGTS e requer aprofundamento do debate sobre o tema para a criação de meios para mitigar o desvio de finalidade
do programa.
Pode-se concluir que o programa acaba sofrendo com indevidos custos de oportunidade financeira e social, em virtude da destinação indevida de recursos a mutuários que não cumprem as
regras do programa e pelo fato de impedir que mutuários com boa-fé tenham acesso a esses
recursos financeiros, já que esses são limitados.
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Para evidenciar a situação apresentada, verificou-se a existência de diversos imóveis com placas
de venda ou locação, conforme pode ser visto a seguir:
Figura 03: Evidências de Imóveis com Placas de Venda ou Locação

Fonte: Relatório de Fiscalização 201413276 realizado em São José dos Pinhais - PR

Por fim, em termos gerais, avalia-se que o público-alvo do programa está tendo o seu direito
assegurado. O alto índice de enquadramento dos mutuários às regras do programa é um aspecto positivo.
Na versão preliminar deste relatório, em função das fragilidades apontadas (acompanhamento
de pessoas com mais de um imóvel ou que já tinham recebido subsídio anteriormente, além do
alto índice de exigência de pagamento extracontratual ou aquisição de produto bancário como
condição para aquisição do imóvel ou concessão de financiamento), recomendou-se ao Agente
Operador a instituição de procedimento operacional para que os agentes financeiros consultassem sistemas governamentais com informações sobre as remunerações do proponente (tais
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como, sistema de gestão dos recolhimentos mensais do FGTS), de forma que fosse possível
validar a renda familiar do proponente no momento da concessão do financiamento e mitigar
os riscos de fraudes.
A SECCFGTS, por meio do Ofício n° 061/2016 – SECCFGTS/MTE, de 15/7/2016, fez as seguintes ponderações:
“(...)lembramos que os agentes financeiros não têm acesso aos sistemas governamentais (RAIS, Imposto de Renda e FGTS). Por outro lado, reiteramos, por pertinente, que os
valores relativos à RAIS não devem ser utilizados como parâmetro para análise da renda
bruta, nem para eventual cotejamento com a renda informada, considerando que os
critérios para envio do valor ao Ministério do Trabalho são diferentes daqueles utilizados
para apuração da renda para enquadramento no Programa Carta de Crédito do FGTS.
6.1.
No nosso entendimento, a solução definitiva para a questão deverá ocorrer
com a implantação do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), criado pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, quando será operada nova forma de registro dos eventos que geram direitos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais,
denominada eSocial, o qual visa unificar o envio de informações sobre as obrigações
trabalhistas, inclusive as relacionadas ao FGTS.
6.2.
No entanto, com o objetivo de atender à recomendação, mesmo que de
forma parcial, uma vez que a forma definitiva será via eSocial, instituímos procedimento
operacional no Manual de Fomento do Agente Operador, pelo qual o Agente Financeiro
deverá solicitar extrato de conta vinculada do FGTS, com o objetivo de verificar a compatibilidade do recolhimento ao FGTS com o comprovante apresentado no momento do
enquadramento ao benefício, de forma que seja possível a validação da renda familiar
do proponente no momento da concessão do financiamento.
6.3.
Por meio da Circular CAIXA nº 726, de 3/6/2016, publicada no DOU edição
nº 106, de 6/6/2016, Seção 1, Página 21, foi divulgado o Manual de Fomento Pessoa
Física, Versão 1.11, vigência 6/6/2016, em cujo Capítulo III, subitem 3.2.1.1, consta o
procedimento operacional destinado ao atendimento da recomendação”.

Após considerações da SECCFGTS, verificou-se que foi instituído procedimento no Manual de Fomento do Agente Operador, pelo qual o Agente Financeiro deverá solicitar extrato de conta vinculada do FGTS, com o objetivo de verificar a compatibilidade do recolhimento ao FGTS com o comprovante apresentado no momento do enquadramento ao benefício, de forma que seja possível a
validação da renda familiar do proponente no momento da concessão do financiamento. Esse novo
procedimento representa um avanço significativo nos controles primários, pois gera uma conciliação direta entre a renda alegada pelo mutuário e os depósitos nas contas vinculadas do FGTS. Superada essa falha, os esforços devem ser direcionados para que se encontrem soluções que coíbam
a ocorrência de falhas relacionadas a rendas que não decorrem de relação de trabalho formalizada.
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Na versão preliminar do relatório, recomendou-se também a implementação de procedimento operacional que garantisse que os agentes financeiros consultassem sistemas com o objetivo
de validar se o proponente não possuía outro financiamento pelo SFH e que nunca tinha sido
beneficiário de desconto-financeiro.
Nesse sentido, a SECCFGTS, por meio do Ofício n° 061/2016 – SECCFGTS/MTE, de
15/7/2016, informou que a validação é feita mediante consultas ao Cadastro Nacional de
Mutuários (Cadmut) e ao Portal do FGTS na internet, medida que conferem maior segurança
ao processo de trabalho.

4.4 Entrega das Unidades Habitacionais
Os empreendimentos habitacionais estão em
conformidade com as especificações previstas no projeto
e atendem à expectativa dos compradores?
Conforme citado anteriormente, a execução do empreendimento é precedida da assinatura de um contrato entre o agente financeiro e o tomador do recurso, definindo-se, entre
outros itens, as especificações técnicas do empreendimento e das unidades habitacionais. Cabe
ao agente financeiro realizar o acompanhamento da execução do empreendimento, tomando
medidas para que as unidades contemplem os itens especificados no contrato e atendam à expectativa dos mutuários.
Não obstante a responsabilidade primária por acompanhar a execução seja do agente financeiro, os demais atores do FGTS (Agente Operador, Gestor da Aplicação e CCFGTS) também
devem monitorar a execução dos empreendimentos, atuando para correção de distorções que
contribuam para a má execução e descumprimento contratual.
Assim como nas questões 02 e 03, houve algumas diferenças na quantidade de respostas obtidas, pelos motivos já mencionados, mas que não comprometeram as análises.
No que se refere à qualidade das unidades habitacionais contempladas no escopo deste trabalho, buscou-se avaliar a conformidade das especificações previstas em projeto e o atendimento à expectativa dos mutuários. Foram obtidas respostas de 55 empreendimentos visitados.
Destes, 50 (90,9%) apresentaram os itens constantes dos respectivos projetos, como, por
exemplo: tipo de pintura, revestimentos, portas, janelas, louças, telhado, entre outros. Seguem
os dados obtidos:
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Tabela 16 – Respostas Obtidas para Avaliação da Conformidade dos Itens Utilizados nas
Unidades Habitacionais
Questionário - Avaliação do Empreendimento In Loco – Obras
Concluídas

Quantidade
de
Respostas
Obtidas

Percentual
de Respostas
Sim (das respostas obtidas)

Foi verificado caso em que a unidade habitacional não apresentou os itens previstos no projeto do empreendimento?

55

9,1%

Contudo, em mais da metade dos empreendimentos visitados (56,4%), verificou-se deterioração de elementos das unidades habitacionais antes do prazo da garantia expirar. Os principais
problemas reportados pelos moradores (Tabela 18) foram: infiltrações (46,0%), piso (35,6%)
e falta de prumo e de esquadros (32,4%).
Esse alto índice de deterioração tenderia a ir de encontro às expectativas dos mutuários, mas,
apesar desses problemas, 80,3% dos entrevistados disseram que seu nível de satisfação com o
imóvel (residência onde vive com a família) era alto ou médio, e apenas 10,6% disseram estar
insatisfeitos (Tabela 19).
Essa dissonância observada entre os problemas relatados e a satisfação externada pelos mutuários pode estar relacionada ao fato de as construtoras oferecerem reparos a deteriorações
ocorridas dentro do prazo de garantia.
Vale informar que a Caixa possui o programa “De olho na Qualidade”, criado para dirimir dúvidas e solucionar problemas dos mutuários, mas que não foi avaliado neste trabalho. A seguir,
os dados obtidos:
Tabela 17 – Respostas Obtidas para Avaliação de Unidades Habitacionais com Deterioração
Antes do Término da Garantia
Questionário - Avaliação do Empreendimento In Loco – Obras
Concluídas

Quantidade
de
Respostas
Obtidas

Percentual de
Respostas
Sim (das respostas obtidas)

Foi verificado caso em que a unidade habitacional apresentou
deterioração antes do término da garantia?

55

56,4%
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Tabela 18 – Respostas Obtidas para Apontamento dos Problemas de Construção dos Imóveis
Financiados pelo PMCMV
Questionário - Nível de Satisfação dos Beneficiários
Quais defeitos ou problemas de construção da residência foram encontrados?
Depressões

62 (13,8%)

Falta de prumo e de esquadros

146 (32,4%)

Fissuras

96 (21,3%)

Infiltrações

207(46,0%)

Na cobertura

32 (7,1%)

Nas esquadrias

89 (19,8%)

Nas instalações elétricas

87 (19,3%)

Nas instalações hidráulicas

79 (17,6%)

Nas instalações sanitárias

53 (11,8%)

Pintura externa

43 (9,6%)

Pintura interna

86 (19,1%)

Piso

160 (35,6%)

Recalques

21 (4,7%)

Trincas

106 (23,6%)

Vazamentos

109 (24,2%)

Outras deficiências que comprometam a qualidade e a durabilidade da obra

184 (40,9%)

Não se aplica

1.010

Tabela 19 – Respostas Obtidas para Avaliação do Nível de Satisfação dos Beneficiários em
Relação aos Imóveis
Questionário - Nível de Satisfação dos Beneficiários
Qual o grau de satisfação com o imóvel?
Alto

246 (33,1%)

Médio

351 (47,2%)

Baixo

67 (9,0%)

Insatisfeito

79 (10,6%)

Não se aplica

769

As imagens a seguir ilustram alguns casos em que unidades habitacionais apresentaram deterioração antes do término da garantia.
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Figura 04: Problemas nas Unidades Habitacionais do PMCMV

Fonte: Relatório de Fiscalização 201413251 (Camaçari – BA)

Fonte: Relatório de Fiscalização 201413309 (Mineiros – GO)

Fonte: Relatório de Fiscalização 201413252 (Camaçari – BA)
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Fonte: Relatório de Fiscalização 201413271 (Jaraguá – GO)

A respeito da infraestrutura dos empreendimentos (áreas comuns do condomínio) e seus elementos mínimos previstos nos projetos, apenas 2 dos 55 avaliados não possuíam pavimentação
nas ruas internas de acordo com o projeto.
Com relação à área externa, 18,2% dos beneficiários informaram problemas com alagamento;
11,8%, com iluminação deficiente e 10,6%, problemas na pavimentação. Apesar dos problemas apontados, 79,2% dos moradores entrevistados demonstraram grau de satisfação alto ou
médio com o condomínio ou loteamento (áreas comuns), enquanto apenas 10,4% mostraram-se insatisfeitos.
Desse modo, pode-se considerar que a infraestrutura dos empreendimentos está em conformidade com os projetos e atende às expectativas dos mutuários. Seguem as informações
obtidas e imagens com alguns dos problemas observados:
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Tabela 20 – Respostas Obtidas para Avaliação da Área Comum dos Empreendimentos
Percentual
Quantidade
de Respostas
de
Sim (das resRespostas
postas obtiObtidas
das)

Questionário - Avaliação do Empreendimento In Loco – Obras
Concluídas
O Empreendimento possui rede elétrica e iluminação pública nas
áreas comuns de acordo com o projeto?

54

100,0%

O empreendimento possui pavimentação nas ruas internas de acordo com o projeto?

55

96,4%

O empreendimento possui outros elementos de infraestrutura da
área comum que foram previstos no projeto (praça, escola, quadra
esportiva, área de lazer, salão de festas)?
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90,4%

Tabela 21 – Respostas Obtidas para Avaliação dos Problemas de Construção nas Áreas Comuns
dos Empreendimentos Financiados pelo PMCMV
Questionário - Nível de Satisfação dos Beneficiários
Quais defeitos ou problemas de construção nas áreas comuns do empreendimento foram encontrados?
Alagamentos

153 (18,2%)

Iluminação deficiente ou inexistente

99 (11,8%)

Problemas na pavimentação

89 (10,6%)

Outras deficiências que comprometam a qualidade e durabilidade da obra

263 (31,3%)

Não existem problemas

237 (28,2%)

Não se aplica

830

Tabela 22 – Respostas Obtidas para Avaliação do Nível de Satisfação dos Beneficiários com os
Empreendimentos Financiados pelo PMCMV
Questionário - Nível de Satisfação dos Beneficiários
11 - Qual o grau de satisfação com o condomínio ou loteamento?
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Alto

273 (37,2%)

Médio

308 (42,0%)

Baixo

76 (10,4%)

Insatisfeito

76 (10,4%)

Não se aplica

779

Figura 05: Evidências de Problemas nos Empreendimentos do PMCMV

Fonte: Relatório de Fiscalização 201413302 (Curitiba – PR)

Fonte: Relatório de Fiscalização 201413267 (São Gonçalo – RJ)
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A seguir, algumas imagens de empreendimentos com alto grau de satisfação:
Figura 06: Empreendimentos com alto grau de satisfação do PMCMV

Fonte: Relatório de Fiscalização 201413274 (Uberaba – MG)

Fonte: Relatório de Fiscalização 201413288 (Maringá – PR)

No que tange à conformidade das especificações dos projetos, foram avaliados 75 empreendimentos acerca da previsão de interligação à rede de esgoto da região em vez de se utilizar o
sistema de fossa e sumidouro. Em 82,7% desses casos houve interligação à rede de esgoto da
região. Entre os 13 empreendimentos que não possuíam essa interligação, não havia rede de
esgoto na localidade em 76,9% dos casos ou não havia viabilidade técnica (atestada por laudo
da companhia de esgoto do município) de uso da rede de esgoto em 23,1%.
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Tabela 23 – Respostas Obtidas para Avaliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Utilizado
nos Empreendimentos Financiados pelo PMCMV
Quantidade de
Respostas

Percentual

fossa/sumidouro

13 de 75

17,3%

Interligação à rede de esgoto da região

62 de 75

82,7%

Inexistência de rede de esgoto na localidade

10 das 13 com
fossa/sumidouro

76,9%

Inviabilidade técnica de uso da rede de esgoto, atestada por
laudo da companhia de esgoto do município.

3 das 13 com fossa/sumidouro

23,1%

Questionário - Análise do contrato celebrado com a PJ
Qual sistema de esgotamento sanitário utilizado no empreendimento?

Em caso da utilização de fossa/sumidouro, qual o motivo do
uso desse sistema?

Entre os principais anseios dos compradores de imóveis na planta, está o atendimento do prazo
de entrega do empreendimento. Assim, foi avaliado se esses prazos foram respeitados, não
tendo sido observados ocorrência de atrasos que chamassem a atenção ou apontassem para
situações extremas.
Assim, tem-se que os empreendimentos e suas unidades habitacionais foram construídos com
especificações previstas nos projetos, com razoável nível de satisfação dos mutuários e respeito
ao prazo de entrega das unidades.
Não obstante o posicionamento anterior, diante dos problemas pontualmente observados em
alguns empreendimentos, e com vistas a coibi-los doravante, recomendou-se ao Gestor da
Aplicação o estabelecimento de canais de reclamação, que permitissem ao mutuário final registrar reclamações e acompanhar via sistema a solução da demanda.
No mesmo sentido, recomendou-se ao Gestor da Aplicação e ao Agente Operador o estabelecimento de rotinas que permitissem ao Agente Operador e ao Gestor da Aplicação acompanharem as reclamações registradas pelos adquirentes das unidades habitacionais, de forma que
os permitissem acompanhar, entre outros aspectos, as providências adotadas pela construtora
para reparar os reclamantes, permitindo, inclusive, verificar se os agentes financeiros estariam
aplicando as penalidades previstas contratualmente, quando fosse o caso.
Após o envio dessas recomendações, a SECCFGTS, por meio do Ofício n° 061/2016 – SECCFGTS/MTE, de 15/7/2016, se posicionou conforme a seguir:
“(...)destacamos que, em dezembro de 2014, foi disponibilizado o canal de ouvidoria do PMCMV aos beneficiários e atores do Programa, motivado pelo o Acórdão n.º
2255/2015, prolatado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), acessível
pelo sítio eletrônico do Ministério das Cidades ou diretamente no endereço eletrônico
https://sistema.ouvidorias.gov.br/.
8.1.
Constituiu-se, assim, um canal de participação social, fortalecendo a trans-
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parência ativa, estreitando a relação entre a sociedade e o Ministério, permitindo que
o Cidadão se manifeste, participe da gestão pública e realize o controle social sobre as
políticas e serviços.
8.2.
Cabe destacar que, além do referido sistema, a Secretaria Nacional de Habitação responde a diversas demandas encaminhadas por outros canais como e-mails,
correspondências físicas e o Serviço de Informações ao Consumidor (SIC).
8.3.
Outro aspecto importante e que merece destaque é a parceria estabelecida
entre a Ouvidoria do Ministério das Cidades com o serviço de atendimento “De Olho na
Qualidade”, canal criado pela CAIXA para receber e dar tratamento a demandas dos
beneficiários do PMCMV, que possibilitou resposta tempestiva a um grande número de
ocorrências.
8.4.
Em 2015 foram recebidas e atendidas 351 manifestações por meio do e-OUV-MCidades, abaixo apresentamos um resumo dessas manifestações classificadas
por tipos e motivos:
Tipos
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Denúncia

104

Elogio

2

Reclamação

94

Solicitação

144

Sugestão

7

Total

351

Motivos
Atraso na obra

7

Cadmut

4

Cartão Minha Vida Melhor

2

Cobrança indevida

4

Comercialização de UH

33

Condomínio

15

Consulta entidade

17

Dados físicos

17

Demora na contratação

4

Demora na entrega

9

Elogia canal

1

Fraude

19

Infraestrutura

7

Legislação
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Liberação de recursos

14

Obra abandonada

3

Obra não concluída

1

Obra paralisada

13

PMCMV3

5

Repasse de recursos

5

Seleção de beneficiário

65

Trabalho social

3

UH não entregue

4

Violência

9

Outros

38

Total

351

8.5.
Além disso, por exigência do Conselho Monetário Nacional, as instituições
financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem assegurar, dentre outras exigências, “resposta tempestiva às consultas, às reclamações e aos pedidos
de informações formulados por clientes e público usuário, de modo a sanar, com brevidade e eficiência, dúvidas relativas aos serviços prestados e/ou oferecidos, bem como às
operações contratadas ...”.
8.6.
Assim, o Agente Operador utiliza a própria estrutura das instituições
financeiras para assegurar que o mutuário final pessoa física conte com respostas
tempestivas às reclamações afetas aos financiamentos habitacionais concedidos
com recursos do FGTS. Adicionalmente, Agente Financeiro CAIXA implantou o Programa De Olho na Qualidade, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, cujo
principal objetivo é atuar ao lado do cliente nas negociações para a solução de
eventuais problemas construtivos nos imóveis, manutenção de contrato ou entrega
de empreendimento.
8.6.
Nesse sentido, consideramos que as rotinas existem no âmbito dos agentes
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financeiros e consideramos inadequado, à luz da Lei nº 8.036, de 1990, que o Agente
Operador e o Gestor da Aplicação contem com rotinas operacionais nesse nível de detalhamento.”.

O posicionamento da SECCFGTS busca demonstrar a existência de canais de comunicação que
permitem aos mutuários registrarem e acompanharem reclamações no âmbito do PMCMV,
inclusive no sitio eletrônico do Ministério das Cidades (Gestor da Aplicação).
Embora os atores disponham de informações sobre problemas e possam adotar medidas corretivas, percebe-se que esses dados são mantidos em sistemas transacionais dispersos entre os
diversos agentes envolvidos, não existindo informações agregadas e relatórios gerenciais assim
como tratamento correspondente no âmbito do Ministério das Cidades sobre os problemas.
Se por um lado o agente financeiro realiza controle detalhado de cada contrato, não menos
necessário que o Gestor da Aplicação exerça acompanhamento que permita coleta de informações agregadas e macroavaliações sobre a operacionalidade do programa.
Atualmente, o acompanhamento dos gestores não contempla informações como: mapeamento de construtoras problemáticas, tipologias de problemas construtivos nas unidades habitacionais, frequência dos problemas observados e da área comum dos empreendimentos, causas de
atrasos nas obras, entre outras situações.
A existência de indicadores é essencial para o conhecimento sobre a execução e adoção de
alternativas que minimizem as ocorrências e, no caso concreto, contribuam para a melhoria da
qualidade e da execução dos empreendimentos do PMCMV com recursos do FGTS.
Dessa maneira, recomenda-se que sejam criados no Ministério das Cidades painéis indicadores
que permitam observar e avaliar, periodicamente, por unidade da federação e por tipo de programa, no mínimo, os seguintes aspectos:
• construtoras com maior número de problemas;
• tipos de problemas comuns nas unidades habitacionais e na área comum dos empreendimentos;
• principais situações causadoras de atrasos nas obras; e
• localidades com maior número de problemas.
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5. Conclusão
A avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV financiado com recursos
do FGTS contemplou quatro aspectos operacionais e finalísticos do Programa:
• a contribuição do programa com o objetivo de diminuir o déficit habitacional;
• a conformidade dos procedimentos necessários para financiamento, liberação de recurso e acompanhamento de obras pelos atores competentes;
• o atendimento ao legítimo público-alvo do programa e a conformidade das especificações previstas em projeto; e
• atendimento à expectativa dos compradores de unidades habitacionais do programa.

A contribuição do Programa para reduzir o déficit habitacional mostrou-se parcialmente comprometida devido à prática recorrente dos gestores de incorporarem a demanda de mercado
como balizador dos remanejamentos orçamentários, em detrimento do planejamento inicial,
que considera a participação relativa do déficit habitacional estimado de cada região.
Com efeito, conclui-se que a estratégia incialmente concebida desfigura-se ao longo da implementação do programa, gerando resultados expressivos em alguns estados; razoáveis, em
outros e insatisfatórios nos demais. O aspecto principal é o descompasso do planejamento com
a execução, isto é, o desarranjo ao longo da execução das decisões de alocação inicialmente
adotadas para atacar o problema.
Por sua vez, a conformidade dos procedimentos necessários para financiamento aos empreendedores, liberação de recursos e acompanhamento de obras mostrou-se de modo geral satisfatória, devido à regular análise técnica, jurídica e financeira efetuada pelos agentes financeiros. Não
obstante, cabe destacar a inexistência do licenciamento ambiental em 13% dos casos analisados.
De acordo com as fiscalizações realizadas, acerca das formalidades exigidas pelos agentes para
o financiamento de empreendimentos, em nenhum contrato com pessoa jurídica deixou-se de
realizar as verificações técnicas, jurídicas e financeiras obrigatórias.
Além disso, a liberação de recursos pela CAIXA ocorreu em conformidade com a execução
das obras em 96,1% dos empreendimentos fiscalizados. Ainda, todas as falhas apontadas pelos
relatórios de acompanhamento de obras dos agentes financeiros foram acompanhadas.
Da mesma forma, considerou-se que o público-alvo do programa está tendo o seu direito assegurado devido ao regular enquadramento de mutuários às regras do programa. Os trabalhos
mostraram que 98,2% das famílias participantes do PMCMV possuem renda bruta enquadrada
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no valor dos financiamentos com recursos do FGTS. Não obstante, algumas situações condicionantes para a concessão do financiamento, como, por exemplo, exigências de pagamentos
extracontratuais por construtoras, encontradas em 24,1% dos casos, e de aquisição de algum
produto bancário, observadas em 39,3% das respostas, ainda devem ser coibidas.
Observou-se a conformidade entre os projetos e as construções do programa em 96,1% dos
empreendimentos visitados. Em contrapartida, verificou-se deterioração das construções antes do prazo de garantia expirar em 56,4% dos casos avaliados.
Em que pese esse alto índice de deterioração, os agentes financeiros e as construtoras em termos gerais oferecem atendimento para a solução desses problemas. Dessa maneira, em análise
à satisfação dos entrevistados em relação aos imóveis, em uma escala de “alto”, “médio”, “baixo” e “insatisfeito”, o nível foi considerado Alto em 33,1% dos casos analisados ou Médio em
47,2%, demonstrando, assim, o atendimento à expectativa dos compradores.
Dessa forma, a avaliação da execução do PMCMV-FGTS apresenta resultados satisfatórios,
com oportunidades de aprimoramentos para mitigar fragilidades apontadas no relatório.

