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ANÁLISE DA FUNÇÃO SOCIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO 
DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 

VIDA NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG

Romária Rodrigues Rocha1; Jorge Miguel da Silva Farinha2

Este artigo visa contribuir para o debate sobre a atuação do poder público no âmbito dos conjuntos 
habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, da cidade de Montes Claros – MG e da sua 
eficácia no desenvolvimento social de seus beneficiários a partir da problemática do habitar e a produção 
do espaço urbano. Situa-se o habitar na produção do espaço, enquanto atividade ligada à ideia moderna 
de busca pelo novo, de importância crescente, econômica e capitalista e de intensos rebatimentos sobre 
o espaço. Devido ao intenso crescimento urbano no Brasil a partir da década de 1950, muitas cidades 
passaram a apresentar sistemas de mobilidade de baixa qualidade e de alto custo.
A mobilidade urbana se apresenta como um desafio não só nos centros urbanos do Brasil, mas também 
nas grandes metrópoles como Montes Claros. O deslocamento de pessoas, em busca de bens e serviços de 
qualidade, oportunidades de qualificação e empregos acarretam uma concentração populacional, ou seja: 
aglomerados na região central da cidade, onde se concentra a maioria dos serviços. A partir de quando as 
cidades começaram a se desenvolverem e a população a crescer quantitativamente, atraídos em virtude 
do crescimento industrial, agravaram os problemas sociais. A metodologia prevê levantamento de dados 
sobre as obrigatoriedades legais do poder público municipal no que concerne aos investimentos a realizar 
nos conjuntos, apreciação da condição social das famílias beneficiadas, bem como comprovação in 
loco desses mesmos investimentos. Aliado a esses fatos, também serão analisados a localização, os 
acessos e oferta de transporte público nos conjuntos. Para tal, se recorrerá aos dados disponibilizados 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Montes Claros e analise de pesquisa com os beneficiários 
dos empreendimentos que avalia a satisfação e as condições físicas das habitações. A habitação tornou-
se uma mercadoria e não um direito, muitas das pessoas que residem hoje nas habitações do PMCMV 
viviam antes em situação de rua, ou em condições precárias em locais de risco, dessa forma cada um 
atribui um sentido diferente a moradia. 

PALAVRAS-CHAVE: Habitação; Programa habitacional; Políticas Publicas.  
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Atemática proposta nesse artigo é discutir a função social das políticas públicas especificamente 
conjuntos habitacionais populares, fomentados pela política de habitação brasileira no Programa Minha 
Casa Minha Vida3 – PMCMV, sobretudo os que estão localizados na zona urbana da cidade de 
Montes Claros/MG. Analisando as categorias “transporte”, “saúde”, “educação” e “segurança pública” 
e ainda tratar sobre os reflexos sociais na vida das pessoas beneficiadas pelo programa. 

 Mapear e caracterizar a localização de todos os conjuntos habitacionais de baixa renda construídos 
na cidade a partir do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV e identificar quais os equipamentos 
urbanos básicos existem nos conjuntos.

Há uma grande preocupação no que diz respeito à organização do espaço urbano. De uma 
forma geral essa ocupação ocorre de forma desigual, desfavorecendo ainda mais pessoas sem estudo 
e sem posses.  

A metodologia aplicada nesse estudo será o levantamento de pesquisas bibliográficas e 
documentais, visitas aos órgãos responsáveis pela instalação e execução do Programa Minha Casa 
Minha Vida – PMCMV na cidade, como a Prefeitura Municipal e a instituição bancária Caixa 
Econômica Federal, bem como entrevistas semidirigidas aos beneficiários.

  Nessa perspectiva serão utilizados procedimentos metodológicos como metodologia qualitativa 
nas entrevistas semidirigidas. Essas entrevistas têm como objetivo indagar os beneficiários sobre o 
cotidiano no conjunto habitacional, quais os problemas enfrentados por eles e quanto ao acesso aos 
equipamentos urbanos básicos.

O rápido e intenso processo de urbanização alcança dimensões irreversíveis, em todas as direções 
e espaços, numa escala mundial. Pode-se afirmar que, ao mesmo tempo em que o comércio estimulava 
o crescimento das cidades, estas estimulavam o desenvolvimento do comércio. O comércio, por sua 
vez, exige qualificação, produzindo assim a “mobilidade socioespacial” 4 - as pessoas se movimentam 
em busca de estudo e qualificação. 

A cidade assume cada vez mais um papel importante nessa nova concepção de vida no 
tecido urbano. Os indivíduos se movem em busca do novo, de oportunidades. A organização da 
cidade é orientada por essa lógica de oferta e demanda e uma das principais demandas da cidade é a 
habitação. 

O tecido urbano é marcado pelas desigualdades sociais. A cidade reproduz a segregação devido 
à apropriação dos bens de consumo de forma desigual.  Como por exemplo, a população pobre fica 
sem opção quando se refere à habitação para morar com dignidade. Como não consegue, acabam 
segregando-se aos arredores da cidade ou próximo dos locais de trabalho, quando é o caso. Seguindo 
essa linha, Lefebvre trabalha essa temática em seu livro Direito à Cidade (LEFEBVRE, 2001).

As diferenças são visíveis principalmente no espaço urbano, onde pessoas desiguais tendem a 
ser de forma igual. Todos possuem o direito de morar com dignidade, mas nem todos usufruem desse 

3  Programa habitacional do Governo Federal Financiado pela Caixa Econômica Federal. Atual-
mente o principal instrumento de crédito imobiliário no país passou a ser o meio mais eficaz utilizado 
pelos governos federal e municipal no esforço estratégico de ordenamento da crescente demanda por 
habitação.
4  A mobilidade é um dos fenômenos mais importantes da sociedade contemporânea. Trata-se de elemento 
fundamental da dinâmica demográfica e sociológica. Os deslocamentos pendulares, transnacionais e de curta duração 
em grandes distâncias, têm tido impactos cada vez mais significativos na dinâmica socioespacial contemporânea. A 
relação entre mobilidade espacial e estruturação urbana diz respeito ao volume e origem dos fluxos e ao perfil social dos 
estudantes. 
As metrópoles brasileiras vivem, nos dias de hoje, um processo de apagão urbano relativo à mobilidade resultante da deterio-
ração do transporte coletivo – sobretudo ao longo dos últimos vinte anos – e da precarização das condições de deslocamento 
nas áreas metropolitanas. Esse processo tem afetado a qualidade de vida da população, “agravada no caso dos trabalhadores 
de baixa renda que percorrem, em geral, grandes distâncias entre locais de trabalho, em áreas centrais, e a moradia, em regi-
ões periféricas”. Mobilidade urbana: os desafios do futuro. Cadernos Metrópole, Vol. 15, 2013 (n.° 30), 377- Fernando Nunes 
da Silva 
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direito. A cidade passa a corresponder às necessidades das pessoas que convivem nela, dividindo e 
habitando uma mesma moradia. Assim, o espaço da cidade se materializa e recebe vida através das 
relações humanas que ocorrem. 

A cidade passa a existir, a corresponder e também a frustrar expectativas às necessidades das 
pessoas que convivem nela. Nesse sentido, o espaço da cidade se materializa e recebe vida através 
das relações humanas que ocorrem. A partir de quando as cidades começaram a se desenvolverem e a 
população a crescer em números quantitativos, atraída em virtude do crescimento industrial, surge os 
problemas sociais. O direito à cidade é uma pauta que ganhou destaque nas manifestações de junho 
de 2013 no Brasil, tema do livro de Lefebvre O direito à cidade. Direito à mobilidade urbana, direito 
à moradia, direito a usufruir da cidade como um cidadão que também coopera para permanência dela. 
Intensificam-se as ocupações urbanas. Movimentos sociais são criados e fortalecidos lutando pelo 
acesso a moradia.

Para se refletir sobre a problemática urbana, há que se refletir sobre o modo de funcionamento da 
cidade. Lefebvre entende que a produção do espaço urbano segue a lógica dos detentores do capital. 

A ideia de que a cidade é um espaço socialmente produzido é outra contribuição de Lefebvre. O 
espaço é uma categoria social que tem centralidade importante no pensamento do sociólogo marxista. 
Daí que se seguem três desdobramentos para esse termo: o espaço percebido, o espaço concebido e 
o espaço vivido. O primeiro tem a ver com os sentidos dos sujeitos que se apropriam do espaço; o 
segundo se relaciona ao pensamento dos sujeitos em relação ao espaço; e o terceiro é a apropriação 
do espaço que se dá cotidianamente. Esses desdobramentos são as formas de apropriação do espaço 
identificadas por Lefebvre, sendo que o que se entende por “apropriar” é “tornar familiar”. 

A produção do espaço urbano segue uma lógica recheada de intencionalidade e interesses 
específicos: a lógica dos detentores do capital. A luta de classes, segundo Lefebvre, nunca esteve 
tão acirrada. A cidade é disputada por diversos grupos. As pessoas que tem seus direitos violados, 
desfavorecidas de capital se organizam em associações e movimentos para reivindicar a seu espaço na 
cidade. 

Entende a cidade como espaço de disputa entre grupos sociais. “Os detentores do capital, 
já organizados e consolidados, se cristalizam nos centros de decisão e, apesar das pressões sociais, 
continuam a dominar a cidade” (LEFEBVRE, 2001, p.5-6). Nesse contexto da problemática urbana, a 
habitação é um dos complicadores da vida nas cidades:

Por assim dizer, o direito à moradia aflora na consciência social. Ele se faz reconhecer de 
fato na indignação provocada pelos casos dramáticos, no descontentamento engendrado pela crise. 
Entretanto, não é reconhecido formal e praticamente a não ser como um apêndice dos direitos “do 
homem” (LEFEBVRE, p.19).

A relação do “habitar” concebido como a participação do indivíduo na vida social da comunidade 
se contrapõe ao “habitar” na lógica racional burguesa e estatal que é “[...] o projeto de fornecer 
moradias o mais rápido possível pelo menor custo possível. Os novos conjuntos serão marcados por 
uma característica funcional e abstrata: conceito do habitat levado a sua forma pura pela burocracia 
estatal.” (LEFEBVRE, 2001, p.19).

O “habitar” tem a ver com a identificação do ser que habita e do espaço que é habitado. 
Historicamente mudam as características da habitação. No entanto, é sempre preciso morar, pois 
não é possível viver sem ocupar espaço. A importância da moradia adequada para todos, indivíduos, 
famílias e comunidades é óbvia. A moradia e as questões a ela ligadas são de interesse de todos e estão 
constantemente no centro das atenções públicas.

O DÉFICIT HABITACIONAL E VULNERABILIDADE SOCIAL DE UMA FORMA GERAL 

A história das políticas habitacionais no Brasil sempre conferiu um papel protagonista ao 
governo federal e os governos municipais desvincularam-se de qualquer responsabilidade nessa área. 
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No entanto, com o processo de redemocratização e com a descentralização operada pela Constituição 
de 1988, os municípios efetivamente passaram a ter um papel estratégico no desenvolvimento de ações 
mais consistentes na área da habitação.  Cabe lembrar que o problema habitacional não se resolve 
apenas com o financiamento e com os subsídios, embora estes sejam elementos fundamentais. 

A Constituição de 1988 estabelece competência municipal e define o princípio da “função 
social da propriedade” sob a responsabilidade institucional dos Municípios. O Estatuto da Cidade, 
promulgado em 2001, reitera e detalha os princípios constitucionais, criando instrumentos que permitem 
aos governos locais atuar de forma muito mais eficaz na questão habitacional. A gestão municipal tem, 
por sua vez, um papel importante, como a execução de projetos de políticas públicas habitacionais 
como é o caso do Programa Minha Casa Minha Vida para as camadas de baixa renda da população. 

A questão da habitação recorrente nos discursos políticos e nas reflexões sobre a qualidade de 
vida se configura como um dos problemas que mais se destaca na sociedade. Das grandes metrópoles às 
cidades de pequeno porte são facilmente verificáveis moradias irregulares e favelas, sendo que muitas 
dessas moradias implicam na degradação do homem que, enquanto sujeito social, se vê inserido em 
uma realidade de falta de infraestrutura e de vulnerabilidade.

A vulnerabilidade está apresentada neste contexto em seu conceito mais amplo, perpassando 
a sujeição a violências, chegando a privar o ser de sua total dignidade. Para salientar a relevância 
deste problema é necessário que se parta de um ponto inicial crucial para a apreensão deste tema e do 
impacto social desta questão. Na cidade o déficit de habitação e seus problemas são motivos de lucro. 
A casa é tratada como uma mercadoria, tornando a cidade como lugar de troca e não mais de uso - troca 
no sentido de interesses. 

No interior da casa é onde se realizam outras necessidades além de se ter um abrigo. É onde 
se dorme, tem-se privacidade, fazem-se as refeições, realiza-se a higiene pessoal, convive-se com o 
grupo doméstico, etc. A moradia também é local de trabalho: sempre se trabalha na casa para a própria 
manutenção, como lavar, cozinhar, passar e muitas vezes para a concretização de um valor em dinheiro 
para a subsistência. Estes argumentos teóricos de Lefebvre, Castells, Harvey e outros estudiosos da 
questão do espaço, além de elucidar a função da moradia, legitimam esta como uma das prerrogativas 
para a realização e o desenvolvimento do homem.

Outro ponto fundamental para o argumento da necessidade de habitar é o produto da relação 
da moradia enquanto habitar doméstico e do mundo externo e da influência que este segundo exerce 
sobre o lar. Desta forma, a casa exerce um papel de proteção frente ao mundo. 

A casa, além de ter a função de proteção, desempenha um papel de agente de 
significação do mundo e do ser enquanto sujeito do mundo. Como representação 
de moradia e suas atribuições não determinam, mas corrobora com o modo 
de como se desenvolverão a reprodução e as relações sociais. (CASTELLS, 
2000.) 

O espaço exterior seria aquele onde praticam atividades coletivas e públicas e onde há 
resistências. Seria o espaço dos perigos, onde se está “a mercê da tudo”. Já o espaço interior, a própria 
casa habitada, seria o refúgio do espaço exterior, seja dos rigores das intempéries, do assédio de quem 
não desejamos, da agressão física, ou de algo menos concreto. 

A casa permite tanto nos retirar quanto sermos parte constituinte de uma conexão entre a paz 
interior de um indivíduo e o barulho e o turbilhão do mundo vasto. Habitação tem um sentido doméstico 
e privado. Os domicílios coletivos desfazem esse conceito uma vez que os estudantes perdem sua 
privacidade, tornando o “domicilio coletivo”, como um ponto de apoio. Segundo Castells:

“[...] a moradia é um mundo de signos, um mundo carregado de pulsões e de 
frustrações, e a composição de seus símbolos é a expressão da inserção social e 
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da evolução psicológica de seus habitantes.” (CASTELLS, 2000 p.248.)

No universo do desempregado ou do subempregado, o teto na cidade é ainda uma garantia em 
sua pobreza antes da miséria completa, e, portanto, o centro de referência da vida cotidiana que deve 
ser assegurado quando tudo fora parece se desmanchar.

No século XXI ainda há no Brasil grande demanda por moradias dignas, havendo um 
crescimento continuo de problemas relacionados ao tema. Para o crescimento de qualquer cidade se 
faz necessária expansão de todo serviço público, como distribuição de água, rede de esgoto, energia 
elétrica, pavimentação, entre outros. 

As áreas urbanas onde vivem as famílias pobres geralmente são desprovidas de escolas, postos 
de saúde, policiamento e demais infraestruturas. Segundo o IBGE (2013), atualmente a alternativa de 
moradia para as pessoas carentes é a ocupação de terrenos periféricos de grandes cidades, onde o valor 
é baixo. Situação desencadeada por um cenário de desigualdade que é histórico. 

 PROBLEMA HABITACIONAL NA CIDADE E MONTES CLAROS - MG 5

Referenciais teóricos que discutem a questão da exclusão e da segregação urbana tornam mais 
apreensíveis a importância da questão da moradia na sociedade e o fato de que, não só a estrutura 
da casa física, mas dos atributos que são indissociáveis à habitação, como acesso à infraestrutura, a 
serviços e a oportunidades, estão intimamente relacionados à construção dos indivíduos.

A cidade onde se concentra a maior parte de recursos e de serviços detém a maior parte da 
população. “A urbanização é um fenômeno não apenas recente, mas também crescente e em escala 
planetária. A ideia de urbanização é associada à ideia de industrialização, paralela à modernização, a 
urbanização se generaliza nos países subdesenvolvidos como é o caso do Brasil.” (SANTOS 2012.)

A industrialização ocasionou o processo de urbanização e o processo de urbanização continua 
em ascensão em cidades intermediárias como é o caso de Montes Claros, que possui dispositivos 
públicos mais desenvolvidos que as cidades próximas e também oportunidade de emprego ou acesso 
ao ensino superior. Isso atrai pessoas que migram imediatamente e ou pessoas que fazem movimento 
pendular gerando uma população flutuante, sendo considerada bem significante essa população em 
Montes Claros. 

Montes Claros como Centro Regional de Minas Gerais tem poder de polarização, uma situação 
reforçada com a fragilidade de infraestrutura dos transportes e das cidades que a rodeiam. Em 1970 
Motes Claros foi inserida no âmbito das cidades de porte médio como parte integrante da política 
pública designada pelo segundo plano nacional desenvolvimento PND. (LEITE e PEREIRA; 2008).

O tecido urbano de Montes Claros é bem extenso se comparado com outras cidades do norte de 
Minas. A centralização exercida por esta cidade se deve à sua localização em uma região caracterizada 
por fraco dinamismo econômico e baixo nível de bem-estar social, além de estar distante de outros 
centros superiores na hierarquia urbana (LEITE e PEREIRA; 2008).

 Apesar da sensação de crescimento, com as ruas parecendo cheias e onde pessoas disputam 
o espaço com veículos e motocicletas, Montes Claros se encontra na sexta colocação no ranking 
populacional de Minas Gerais. O município nortemineiro ganhou mais 8.452 moradores em relação à 
estimativa de 2013, com uma taxa média geográfica de crescimento de 1,0612%.

5  O município de Montes Claros está situado na Serra do Espinhaço, no Alto Médio São Francis-
co, na região mineira denominada Polígono das Secas, no Norte do Estado. O clima é o tropical quente e 
seco, com temperatura média anual de 24°C. Com uma área de aproximadamente 3.600 km², faz limites 
com os municípios de Bocaiúva, Claro dos Poções, São João da Lagoa, Coração de Jesus, Mirabela, 
Patis, São João da Ponte, Capitão Enéas, Francisco Sá, Juramento e Glaucilândia. IBGE, 2010.
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Montes Claros - MG tem a carência de uma reestruturação urbana, onde o problema da habitação/
moradia tornou-se crucial. Viver em centros urbanos tornou-se uma prerrogativa do mundo moderno, 
sendo a cidade a expressão empírica desse fenômeno.

O processo de urbanização reorienta o estilo de vida das pessoas, se for considerado que “os 
novos modos de espacializações correspondem a uma modificação das estratificações sociais” (REMY, 
1985, p. 132). O município de Montes Claros/MG possui uma população de 361.971 habitantes, sendo 
que 94,22% residem na área urbana (IBGE, 2010). 

Verifica-se uma mobilidade socioespacial contínua de pessoas, incrementando serviços e 
“oportunidades”, sendo a cidade de Montes Claros a principal referência desse dinamismo populacional 
na região. Dados oficiais mostram que os deslocamentos populacionais, após os ciclos dos anos 1960, 
1970 e 1980, mais uma vez se intensificaram a partir de 2010. Com o crescimento da população 
aumentou a demanda por habitação.

O “urbanismo insular” induz, com mais ou menos intensidade, uma transformação da cidade 
como meio de vida. Esta mudança tem uma incidência sobre a sociabilidade urbana, notadamente junto 
às populações que são excluídas do jogo social por esta urbanidade insular. Estas populações ocupam 
muitas vezes os interstícios e franjas da cidade ou alguns novos “condomínios (conjuntos habitacionais) 
fechados”, mas marginais no critério ideológico da classe média urbana. (LEFEBVRE, 2001.)

Considerar a cidade como complexa implica admitir que a (re) construção de seus espaços é 
moldada na base de lógicas e de racionalidades múltiplas, eventualmente contraditórias, que constitui 
um sistema aberto, instável e eminentemente ambivalente, que, a variações menores, podem engendrar 
mudanças significativas que se tornam geralmente irreversíveis. 

Ao longo dos anos a cidade se desenvolveu, cresceu, impulsionando seu comércio, o qual, 
atualmente, abastece grande parte das cidades que estão à sua volta e onde estão instaladas as principais 
redes de lojas e atacadistas, proporcionado muitas opções de compras.

Com relação à economia montesclarense, o setor de serviços destaca-se com aproximadamente 
3411 pequenas, médias e grandes empresas disponíveis no mercado. Já a agropecuária, não mais a 
principal atividade do município, ainda representa um setor importante da economia. A construção civil 
tem gerado muitos empregos e o setor industrial está em franca expansão. 

O Produto Interno Bruto se multiplicou por cem e a expectativa de vida saltou de 33,4 anos 
em 1910 para 64,8 anos no final do século. Continuamos, porém, com o desafio de promover uma 
distribuição de renda mais justa, reduzindo a pobreza e a exclusão social.
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Figura 1 – Localização de Montes Claros no Norte de Minas Gerais

Fonte: LEITE; PEREIRA, 2008.

A organização socioespacial da cidade de Montes Claro se refere às 
sses ou grupos sociais e ao espaço que essas classes ou grupos ocupam. De forma que todos os municípios 
próximos à cidade mantêm um tipo de relação de forma direta ou indireta, apesar de possuírem um 
comercio varejista capaz de atender suas próprias demandas e a demandas de povoados ao entorno. No 
entanto, a economia não é tão sólida, o que faz com que as pessoas busquem serviços especializados 
em Montes Claros. São cidades próximas que estão ligadas a Montes Claros por estradas, como por 
exemplo Janaúba, Januária, Bocaiúva e Pirapora. 

Essas cidades são consideradas como centros emergentes. A maioria das outras cidades são 
centros locais, sendo que algumas possuem uma precária infraestrutura urbana, comercio local 
restrito, deficiência no acesso, forte dependência do poder público local, ligação com atividades rurais 
tradicionais e carências de serviços urbanos (LEITE; PEREIRA, 2008). 

CARACTERÍSTICAS DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DO PROGRAMA 
MINHA CASA MINHA VIDA FAIXA 1 EM MONTES CLAROS

O Programa Minha Casa Minha Vida, criado em 2009, tem como finalidade:

[...] a aquisição e requalificação de imóveis destinados à alienação para 
famílias com renda mensal de até mil e seiscentos reais, por meio de operações 
realizadas por instituições financeiras oficiais federais (Portaria Nº 168, de 12 
de Abril de 2013).
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E se destacam como principais diretrizes: 

A promoção da melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas; a 
provisão habitacional em consonância com os planos diretores municipais, 
garantindo sustentabilidade social, econômica e ambiental aos projetos de 
maneira integrada a outras intervenções ou programas da União e demais 
esferas de governo; [...] a promoção de condições de acessibilidade a todas as 
áreas públicas e de uso comum, disponibilidade de unidades adaptáveis ao uso 
por pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e idosos [...]; execução 
de trabalho social, entendido como um conjunto de ações inclusivas, de caráter 
socioeducativo, voltadas para o fortalecimento da autonomia das famílias, sua 
inclusão produtiva e a participação cidadã, contribuindo para a sustentabilidade 
dos empreendimentos habitacionais [...] (Portaria Nº 168, de 12 de Abril de 
2013).

A cidade de Montes Claros foi contemplada com o Programa Minha Casa Minha Vida no final 
de 2011, sendo mais de 50% das unidades designadas para famílias que se encontravam em situação de 
risco. As políticas públicas de habitação não são suficientes, em sua grande maioria, para solucionar a 
falta de moradia digna, devido à negligencia na execução.

Apesar da conformidade no que concerne à localização dos empreendimentos e à construção das 
habitações, se constata que o poder local, no caso a Prefeitura Municipal, não cumpre com as diretrizes 
que dizem respeito ao compromisso de instalação ou ampliação de equipamentos sociais.

A Portaria Nº 168, de 12 de Abril de 2013, que define as diretrizes para aquisição das unidades 
habitacionais, refere quais as responsabilidades e atribuições do poder local na execução do 
programa, da qual se salienta o ponto 3.4, alínea e), que refere o seguinte:

“Firmar, a cada empreendimento, Instrumento de Compromisso de instalação ou 
de ampliação dos equipamentos e serviços, e de responsabilidade pela execução 
do projeto de Trabalho Social, de que tratam os incisos IV, do art. 6º, e II, do art. 
23, ambos do Decreto nº. 7.499, de 16 de junho de 2011.” (Portaria Nº 168, de 
12 de Abril de 2013).

Porém, se pode constatar que o compromisso da Prefeitura em relação a tais equipamentos não 
foi, na sua grande maioria, realizado. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, tais compromissos 
cumpriram uma taxa de realização de apenas 10%. Como a maioria dos empreendimentos não tinha 
o número mínimo de habitações que obrigariam à construção de equipamentos de saúde, educação, 
segurança e lazer, que se fixa em 500 habitações, a prefeitura tinha assumido o compromisso de reformar 
e ampliar unidades já existentes nos bairros que receberam os empreendimentos, contudo não realizou 
tais atividades.

Não tendo estes empreendimentos estruturas físicas para atender os seus moradores nas áreas 
mencionadas, estes têm que se deslocar, por vezes em grandes distâncias e colocar a sua integridade 
física em risco, para poderem ter acesso aos mais básicos direitos de acesso à saúde, educação, segurança 
e lazer. A única diretriz que é cumprida diz respeito aos serviços de transporte público e escolar.

Atualmente existem em Montes Claros – MG onze empreendimentos habitacionais ligados ao 
Programa Minha Casa Minha Vida 1, totalizando 4.086 habitações, que se distribuem conforme quadro 
anexo. Desses onze empreendimentos, apesar de todos terem espaços reservados para a construção de 
equipamentos sociais, apenas dois têm em andamento a construção de algum tipo de equipamento, 



12 13

como, por exemplo, a construção de uma escola entre os empreendimentos Vitória I e Vitória II, no 
Distrito Industrial.

 

EMPREENDIMENTOS FAIXA 1 – MONTES CLAROS – MG
Residencial Localização 

geográfica
Data de entrega Quant. de habitação

Nova Suíça Independência Dezembro/2011 496
Santos Dumont Independência Abril/2012 241

Recanto das Águas Vilage do Lago Outubro/2013 500
Monte Sião Vilage do Lago Dezembro/2013 498

Montes Sião II Vilage do Lago Dezembro/2013 300
Monte Sião IV Vilage do Lago 393
Minas Gerais Vilage do Lago Março/2014 499

Vitória Distrito Industrial Julho/2013 499
Vitória II Distrito Industrial 660

Montes Claros São Geraldo II Fevereiro/2015 499
Rio do Cedro Castelo Branco Setembro/2015 266

Fonte: Caixa Econômica Federal e Secretaria de Desenvolvimento Social de Montes Claros, 2016. Elaboração Própria.  

Os empreendimentos Recanto das Águas e Vitória II possuem 500 ou mais habitações cada um. 
sendo assim, é exigida a criação de aparelhos públicos dentro dos próprios conjuntos. Se no Vitória 
II, como referido, já está em execução a construção de uma escola, no Recanto das Águas não existe 
qualquer infraestrutura de âmbito social, além das áreas reservadas para tal estarem ocupadas com 
torres e linhas de alta-tensão.

O fato de os empreendimentos Monte Sião I, Montes Sião II e Monte Sião IV não terem um 
número de habitações que obrigue a construção de equipamentos sociais, pelo fato de serem contíguos 
existe um descumprimento das diretrizes, como pode ser observado nos pontos 2.4 e 2.4.1 do anexo 
IV da Portaria 168, de 12 de Abril de 2013:

2.4 Sem prejuízo das exigências municipais de destinação de áreas públicas, 
o empreendimento, ou o conjunto de empreendimentos contíguos, conforme 
definido no subitem 2.4.1 deste Anexo, a partir de 500 (quinhentas) unidades 
habitacionais, deverá ter garantido as áreas para a implantação de equipamentos 
públicos necessárias para o
atendimento da demanda gerada pelo empreendimento ou o conjunto de 
empreendimentos. (Redação dada pela Portaria No. 518, de 11 de novembro de 
2013.)
2.4.1 Um empreendimento será considerado contíguo a outro quando a menor 
distancia, em linha reta, do ponto do perímetro da sua poligonal mais próximo 
ao perímetro da poligonal do outro empreendimento for igual ou inferior a 1.000 
(um mil) metros.

Nesse sentido, pode assim ser comprovada a negligência na execução do programa, colocando 
os seus moradores em risco de vulnerabilidade social em vez de resolverem os seus problemas no que 
concerne ao direito à habitação.
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Figura 2 – Empreendimento Vitória II     -     Figura 3 – Escola Em construção Vitória II

 

 

Figura 4 - Escola entre o Vitória e o Vitória II

Fonte: Acervo dos autores

A criminalidade é visível em muitos empreendimentos principalmente os mais antigos. Isso se 
deve ao fato de que cada empreendimento, para além de comportar famílias com históricos diferentes, que 
possuíam laços no lugar que residiam anteriormente, estarem também, em certa medida, abandonados 
pelo poder público através da ausência dos mais elementares serviços públicos. O empreendimento 
não significa apenas uma nova casa e sim uma nova vida. Os laços antigos são rompidos e novos são 
configurados a partir da ocupação do espaço que, no caso, não está preparado para acolher os novos 
moradores.
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Figura 4 - Escola entre o Vitória e o Vitória II

Fonte: Acervo dos autores

PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS BENEFICIARIOS 

As principais fontes de renda dos beneficiários do PMCMV são o trabalho formal e o trabalho 
informal, apontados ou beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social INSS órgão do Ministério 
da Previdência Social, ligado diretamente ao Governo, beneficiário de Programas de transferência de 
renda do Governo (Bolsa Família).

Principais tipos de trabalhos informais existentes no conjunto diaristas, serviço gerais, pedreiro, 
servente de pedreiro, pintor, serralheiro, comerciante, vendedora de roupas e vendedor de cachorro 
quente, os tipos de trabalhos informais se assemelham em quase todos os conjuntos habitacionais, é 
predominante o trabalho informal e se comparado ao nível de escolaridade podemos perceber que a 
maioria possuem ensino fundamental incompleto.  

Os comércios locais representam a necessidade e o isolamento dos empreendimentos, os 
comércios são criados com fim de atender as necessidades dos beneficiários como mantimentos, roupas, 
padarias e mercadinho. 

Em uma pesquisa realizada nos empreendimentos Nova Suíça e Santos Dumont em 2015 pelo 
Grupo de estudos em Sociologia Urbana da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes aponta 
que:

Gráfico 01 - Algum membro da família desenvolve trabalho autônomo
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Fonte: Pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos em Sociologia Urbana da Universidade Estadual de Montes 
Claros – Unimontes 2015.

Gráfico 02 - Tipo de trabalho autônomo desenvolvido dentro da moradia

Fonte: Pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos em Sociologia Urbana da Universidade Estadual de Montes Claros – 
Unimontes 2015.

Missing: 83,4%
“Os indicadores “Reformador (a) de estofados”, “Vendedor (a) de produtos de beleza”, “Vendedor (a) de 
temperos”, “Serralheiro”, “Vendedor (a) de cachorro quente”, “Vendedor (a) de salgados” e “Vendedora 
de Jóias” Aparecem com 1% cada uma dentro da amostragem da pesquisa.
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Gráfico 03 - Quantidade de famílias que possuem pessoas desempregadas

Fonte: Pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos em Sociologia Urbana da Universidade Estadual de Montes Claros – 
Unimontes 2015.

Gráfico 05 - A família é chefiada por mulher X Renda Mensal da família

Fonte: Pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos em Sociologia Urbana da Universidade Estadual de Montes Claros – 
Unimontes 2015.
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Gráfico 06 - Grau de satisfação do morador em relação ao imóvel que mora X Onde morava 
antes de se mudar para o empreendimento do PMCMV?

Fonte: Pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos em Sociologia Urbana da Universidade Estadual de Montes Claros – 
Unimontes 2015.
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