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RESUMO 

A sa Regiao Militar - sa Divisao de Exercito possui aquartelamentos e im6veis nos 

Estados do Parana e Santa Catarina. Os im6veis destinados a habita9ao dos militares e suas 

familias, oriundos de outros Estados, sao conhecidos como Proprio Nacional Residencial 

(PNR). Ocorre que a quantidade dessas unidades habitacionais (UH) ainda e insuficiente e 

grande parte dos militares recem chegados nao sao contemplados com uma dessas unidades 

(PNR), alugando desta forma urn im6vel nas cidades onde se apresentam para o servi9o. 

Porem o valor mensal para tal despesa no mesmo nivel oferecido pelo Exercito e muito alto, 

comprometendo a renda familiar do militar. 

0 Govemo Federal sinaliza grande preocupa9ao com a falta de moradia para os 

brasileiros, incluindo-se ai os militares No intuito de resolver gradativamente este deficit 

destina anualmente cerca de 12 bilhoes de reais para o financiamento da constru9ao de casas 

populares. Esse recurso acaba nao beneficiando os militares porque a renda desses e maior 

que a maioria da popula9ao. 0 financiamento destina-se na maioria das vezes a atender as 

familias de baixa renda. Familias que normalmente ganham menos que tres salarios minimos 

mensais. 0 Govemo Estadual e o Municipal tambem tern uma politica voltada para resolver o 

problema da moradia. Entretanto nao ha uma rela9ao que possa repassar recursos desses 

Govemos para as For9as Armadas. 

A Comissao Regional de Obras/S (CRO/S), pertencente a sa Regiao Militar - sa 

Divisao de Exercito e o 6rgao responsavel para gerenciar a constru9ao de novas moradias para 

os militares. Tern feito inlimeros esforyos nessa area, mas a atua9ao principal nos ultimos 

anos esta voltada para a manuten9ao ou recupera9ao de PNR. 
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1 INTRODU<;AO 

0 Govemo de Luiz Imicio Lula da Silva prepara uma nova politica nacional de 

habita9ao. A meta e acabar com o deficit habitacional brasileiro no prazo de 20 anos, 

estimado em 6,S milhoes de moradias. 

Para acabar com esse deficit no prazo previsto, sera necessario aplicar de R$ 12 

bilhoes a R$ 13 bilhoes por ano em habita9ao, segundo a Secretaria Nacional de Habita9ao. A 

politica nacional do govemo Lula deve ser anunciada em meados de 200S. Essa politica deve 

estabelecer metas para a habita9ao por urn prazo minimo de quatro anos. 

Sera preciso construir de 600 mil a 700 mil moradias por ano. 0 problema e saber 

como saltar das atuais 200 mil unidades anuais para esse patamar necessario. 

A nova politica deve trazer programas habitacionais para cada perfil populacional. 

Tres op9oes serao criadas: para familias que estao abaixo da linha de pobreza e que nao 

podem ser financiadas, e por isso precisam de 100% de subsidio, para familias que precisam 

de parte do subsidio e para aquelas que podem buscar credito no mercado. 

A politica habitacional foi dividida em duas :frentes: planejamento e transi9ao para 

novos programas de credito. Na frente de transi9ao para a nova politica serao revistos todos os 

programas, aumentando os recursos disponiveis, inclusive subsidios para a baixa renda. 

0 Comando da sa Regiao Militar - sa Divisao de Exercito atento a essa politica 

habitacional do Govemo Federal, podera melhorar o apoio ao pessoal militar e as suas 

familias com a disponibilizayao, por meio de constru9ao, de mais unidades habitacionais, 

conhecidas como PNR (Proprio Nacional Residencial). 

Este trabalho visa fomecer todo o planejamento logistico e adequayao da demanda 

habitacional no ambito da sa Regiao Militar - sa Divisao de Exercito, diminuindo as 
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dificuldades dos militares ao serem transferidos para as Organizac;oes Militares localizadas 

nos Estados do Parana e Santa Catarina. 

2 DESENVOL~ENTO 

2.1 PLANEJAMENTO LOGiSTICO E ADEQUAl;AO DA DEMANDA 
HABITACIONAL NO AMBITO DA sa REGIAO MIL/TAR - sa DIVISAO 
DOExERCITO 

2.1.1 ALGUNS CONCEITOS BASICOS 

I - PNR e a edificac;ao, de qualquer natureza, utilizada com a finalidade especifica de 

servir de residencia para os militares da ativa do Exercito; 

II - Conjunto Habitacional e o conjunto formado por mais de urn PNR, de mesma 

natureza, situados em urn mesmo edificio ou em uma mesma area residencial. E o mesmo que 

Vila Militar. 

III - Permissionarios sao os militares do Exercito que recebem autorizac;ao da 

Administrac;ao Militar para a ocupac;ao e a utilizac;ao de PNR, nas condic;oes ou nas limitac;oes 

impostas nestas Normas e de acordo com as IG 50-01; 

IV - Representante do Permissionario e urn dependente do permissionario ou urn 

militar indicado oficialmente pelo mesmo ( ou por sua organizac;ao militar de vinculac;ao, 

quando esse estiver impedido por motivo justificavel) que substitui o permissionario perante o 

6rgao de administrac;ao nos atos previstos nestas Normas; 

V- Taxa de Uso eo pagamento mensal devido pelo permissionario, decorrente da 

ocupac;ao do PNR que lhe foi concedido, a ser cobrado pela Administrac;ao e correspondendo 

a urn percentual do soldo estabelecido pelo Comandante do Exercito; 

VI - Despesas Ordinarias sao aquelas destinadas a manutenc;ao preventiva 

( conservac;ao) do PNR e da areas comuns em edificio residencial, bern como a manutenc;ao 



dos servi9os necessarios ao adequado funcionamento de edificio residencial, sendo de 

responsabilidade do permissionario; 

VII - Despesas Extraordimirias sao aquelas destinadas, normalmente, a manuten9ao 

corretiva (repara9ao), nao incluindo gastos rotineiros de manuten9ao de PNR e areas comuns 

de edificios residenciais, sendo custeadas pelo 6rgao de administra9ao de PNR; 

VIII - Manuten9ao e a atividade corrente destinada a manter ou restaurar o born 

aspecto, o adequado funcionamento, as condi9oes de habitabilidade e de utiliza9ao das 

benfeitorias, dos equipamentos e de outros hens m6veis do PNR e dos conjuntos 

habitacionais, abrangendo a conserva9ao e a repara9ao; 
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IX - Conserva9ao e a atividade que compreende os trabalhos executados 

preventivamente ou para eliminar, tao logo se revelem, as falhas e os defeitos provocados, em 

uma benfeitoria ou instala9ao, pelo desgaste natural, pela rna utiliza9ao ou por causas 

fortuitas; e 

X - Repara9ao e toda obra corretiva executada para recompor o aspecto original de 

uma benfeitoria ou instala9ao e readequa-la a finalidade para a qual foi destinada, em face do 

desgaste provocado pelo tempo de existencia, pela rna utilizayao ou por causas fortuitas. 

2.1.2 ADMINISTRA<;AO E DISTRIBUI<;AO DE PNR 

N a Guami9ao de CURITIBA, a administra9ao e distribui9ao de PNR, sera de forma 

centralizada pela Se9ao de Administra9ao de PNR (SAPNR/5), subordinada ao Cmdo 5a RM

sa DE, e a manuten9ao nos PNR sera de forma descentralizada. 

Para a administra9ao das areas comuns dos conjuntos habitacionais, sera escalado urn 

sindico e urn subsindico trimestralmente, representantes dos edificios junto a SAPNR/5. 
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provocado pelo tempo de existencia, pela rna utiliza9ao ou por causas fortuitas. 

2.1.3 DAS COMPETENCIAS E OAS ATRIBUI~OES 

A SAPNR/5 e as OM com encargo de administra9ao de PNR compete: 

I- providenciar para que a ocupa9ao ou a desocupa9ao do PNR seja feita mediante 

assinatura de Termo de Permissao de Uso, Termo Inicial de Vistoria, Termo de Desocupa9ao 

e de outros documentos necessarios, nos quais fiquem perfeitamente registradas as condi9oes 

em que se encontram o im6vel, seus equipamentos, instala9oes e mobiliario; 

II- cobrar dos permissionarios as despesas correspondentes aos danos causados aos 

PNR, a seus equipamentos, instala9oes e mobiliario; 

III- realizar vistorias sob sua responsabilidade, sempre com a presen9a do 

permissionario ou de seu representante; 

IV - solicitar aos 6rgaos competentes as providencias ou os recursos necessarios a 

repara9ao e substitui9ao de equipamentos, m6veis e utensilios, que excedam a sua capacidade 

financeira e que nao sejam decorrentes de incfuia OU de rna utiliza9a0 por parte dos 

moradores; 

V - providenciar o ajuste de contas com o permissionario por ocasiao da desocupa9ao 

e da entrega do PNR; e 

VI - cobrar dos permissionarios as despesas relativas aos servwos de limpeza e 

conserva9ao quando estas forem contratadas pela SAPNR/5. 

Aos permissionarios compete cumprir as determina9oes prescritas em Normas e as 

determina9oes da SAPNR. 
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2.1.4 MORADIA PARA MILITARES 

Juros abaixo da media cobrada pelo mercado e obras financiadas por me10 de 

cooperativas de cn!dito. Esses sao o ponto de partida das For9as Armadas para tomar viavel o 

projeto de "Apoio a Constru9ao da Casa Propria". Os pianos ja estao sendo analisados por 

grupo de trabalho composto por integrantes dos comandos do Exercito, Marinha e 

Aeronautica. Os ministerios da Defesa, Cidades e a Caixa Economica Federal tambem 

participam das negocia9oes. 

0 grupo de trabalho esta empenhado na busca de altemativas que permitam juros 

compativeis com os vencimentos militares. Nas iniciativas sociais do mercado imobiliario, o 

Sistema Financeiro de Habita9ao (SFH) e responsavel por uma das menores taxas. Desde 

1964, o SFH financiou mais de 7 milhoes de imoveis comjuros de ate 12% ao ano mais Taxa 

Referendal (TR). 0 projeto das Foryas Armadas visa propiciar custos menores de 

financiamento. 

Outra maneira de garantir a casa propria e o sistema de cooperativa de credito, que 

permite o imovel a pre9o de custo. E necessaria a forma9ao de grupos (de qualquer especie, 

como turmas de cursos de forma9ao militar) dispostos a se dedicar a constru9ao do 

empreendimento. 0 Exercito afirma que a engenharia militar esta desenvolvendo projeto 

habitacional especifico para a carreira. 0 deputado federal Jair Bolsonaro (PTB-RJ) lembra 

que a maioria dos militares ainda sonha com a casa propria. "0 imovel proprio so e realidade 

para a minoria", diz, lembrando a defasagem salarial dos pelotoes fardados. 

As palavras do presidente da Republica, no dia 19 de abril de 2004, nao foram 

esquecidas pela familia militar. Lula deu apoio as Foryas Armadas e garantiu que o Govemo 

federal estava dedicado a melhorar o acesso a casa propria para a categoria. No 
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pronunciamento, afirmou que senam feitos estudos para viabilizar o financiamento 

habitacional destinado as For<;as Armadas. Capitao da reserva, Bento Siqueira Brasil, 72 anos, 

financiou seu apartamento pela Caixa Economica Federal, na decada de 60. "Foi uma das 

minhas maiores felicidades", lembra. 

2.1.S EFETIVO MILITAR NA AREA DA sa RM- sa DE 

0 Quadro abaixo demonstra que a sa RM - sa DE possui urn efetivo militar bastante 

expressivo, distribuido por diversas cidades, nos estados do Parana e Santa Catarina. A 

maioria dos militares nao sao oriundos das cidades onde estao servindo. Mais uma razao para 

haver preocupa<;ao com a moradia para eles e suas familias. Como a disponibilidade atual de 

PNR e menor que o efetivo existente, muitos militares acabam alugando im6veis na 

localidade para a qual foram transferidos. 
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QUADRO 1- Quadro de efetivo militar no ambito da sa RM- sa DE em 200S. 

GU/Posto e Grad OfGen Of Sup Cap/Ten. St/Sgt Cb/Sd SOMA 
Apucarana 0 2 23 115 148 288 
Cascavel 1 14 87 346 389 837 
Castro 0 1 15 44 67 127 
Curitiba 2 106 459 1073 1103 2743 
Foz do lgua~u 0 3 30 121 179 333 
F Beltrao 0 1 11 42 60 114 
Guaira 0 0 9 37 48 94 
Guarapuava 0 2 22 83 88 195 
Lap a 0 2 21 69 139 231 
Pal mas 0 0 17 34 64 115 
Ponta Grossa 1 11 54 227 248 541 
Rio Negro 0 2 33 103 154 292 
Blumenau 0 3 27 140 122 292 
Criciuma 0 3 24 85 68 180 
Florian6polis 1 21 115 260 256 653 
~oinville 0 0 40 162 457 659 
Porto Uniao 0 4 22 93 168 287 
Sao Miguel do 
Oeste 0 2 23 118 168 311 
rrres Barras 0 1 4 5 12 22 
rrubarao 0 0 11 39 44 94 
SOMA 5 178 1047 3196 3982 8408 

A distribui9ao dos PNR sera feita dentro de criterios estabelecidos pelas Instru9oes 

Gerais Para a Administra9ao dos Pr6prios Nacionais Residenciais do Exercito (IG S0-01) e 

pelas Normas para a Administra9ao de PNR no ambito da Regiao Militar, expedidas por seu 

Comandante. 

Os PNR foram classificados quanto a natureza, em casas e apartamentos. 

Urn dos principais criterios para essa distribui9ao esta baseado nos postos e 

gradua9oes do Exercito. Entao criou-se circulos de militares para a efetiva9ao dessa 

distribui9ao. As UH receberam uma classificayao quanto ao tipo, para atender a esses circulos 

de militares. Temos entao PNR: 

a) de oficial-general; 
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b) de oficial superior; 

c) de capitao e tenente; 

d) de subtenente e sargento; e 

e) de cabo, taifeiro e soldado. 

Estas UH foram subdividas, quanto a categoria, em: 

a) funcional, quando seu uso estiver vinculado a fun9ao do militar; e 

b) de uso geral, quando destinado aos diversos postos ou gradua96es. 

2.1.6 COMISAO REGIONAL DE OBRAS DA sa REGIAO MILITAR - sa 
DIVISAO DE EXERCITO ( CRO/S) 

A Comissao Regional de Obras da sa Regiao Militar - sa Divisao de Exercito e o 6rgao 

responsavel para gerenciar a constru9ao de novas moradias para os militares. Tern feito 

infuneros esfor9os nessa area. Podemos citar, como exemplo, a manobra patrimonial que esta 

em andamento na cidade de Florian6polis-SC, onde ocorrera a permuta de urn terreno 

pertencente ao Exercito Brasileiro por tres predios novos, de tres andares com quatro 

apartamentos por andar. Serao disponibilizadas 36 UH nesse empreendimento para a 

moradia dos militares. 

Atualmente realiza os trabalhos preliminares para a implanta9ao do 3° Regimento de 

Carros de Combate em Ponta Grossa-PR. Alem das instala96es do aquartelamento, uma vila 

de residencias sera construida junto ao Quartel. 0 Plano Diretor dessa Organiza9ao Militar 

esta anexada no final desse trabalho e ilustra a localiza9ao da OM e da Vila Militar 

correspondente. 
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As vantagens dessa implanta<;ao sao muitas, pois como veremos adiante, existe 

grande desemprego no setor da constru<;ao civil. Certamente o inicio das obras colaborani 

para diminuir o problema do desemprego no Estado do Parana. 

Algumas plantas baixas de PNR tambem foram anexadas no final para se ter uma ideia 

da distribui<;ao do espa<;o e da area construida por Unidade Habitacional. 

A verba disponivel para que a CRO/S resolva o problema de moradia dos militares 

gira em torno de trezentos mil reais, anualmente. A ideia e somar o montante de dois ou tres 

anos e construir novos PNR nas localidades mais necessitadas. 

Os quadros 2 e 3 mostrados a seguir informam que a sa RM- sa DE possui 1016 PNR 

para servir de moradia aos militares. Ainda e insuficiente e muito esfor<;o ainda deve ser feito 

para resolver essa questao. 
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QUADRO 2- Controle de PNR por guarni9ao da 5a RM-5a DE 

POST/GRAD OFGEN OF SUP CAP-TEN ST/SGT CB-SD 

GUARNI(:AO CAT NAT CAT NAT CAT NAT CAT NAT CAT NAT TOT 

FN c A F N c A F N c A F N c A F N c A 

APUCARANA 1 1 12 12 14 8 6 27 
CASCAVEL 1 1 3 8 11 31 31 99 99 6 6 148 

CASTRO 2 2 3 3 6 1 13 14 22 
CURITIBA 2 2 17 17 15 19 3 33 10 26 1 48 37 12 7 1 6 128 

FOZDOIGU 1 3 4 15 15 39 33 6 58 
FCOBELTR 1 1 1 3 4 6 6 11 

GUAiRA 1 1 11 11 19 19 10 10 41 
GUARAPUAV 1 2 3 17 17 8 2 6 28 

LAPA 1 1 12 12 10 10 23 
PALMAS 1 1 1 6 7 16 10 6 24 

PALMEIRA 1 I 4 4 12 12 17 
PONTGROS 1 1 3 8 5 6 1 14 15 17 17 2 2 46 
RIO NEGRO 2 2 13 13 27 27 9 9 51 
BLUMENAU 3 3 10 10 12 12 25 
CRICIUMA 2 2 4 5 5 11 11 20 

FLORIANOP 1 1 4 7 11 2 5 6 1 15 15 2 2 36 
JOINVILLE 4 4 14 14 12 12 30 

LAJES 4 4 16 16 42 42 13 13 75 
PORTOUNIA 1 1 2 4 4 18 18 24 
SMIGDOES 3 3 1 13 14 42 42 59 
TRESBARRA 1 1 3 3 4 4 2 2 10 

TUBARAO 1 1 1 

TOTAL 5 0 5 0 47 59 81 25 12 244 217 39 2 ## ## 54 9 42 45 6 904 
LEGEND A: CAT= categoria NAT= natureza F = funcional N = nao funcional C = casa A= apartamento 

QUADRO 3- Controle de residencias nao cadastradas como PNR 

POST/GRAD OFGEN OSUP CAP/TEN ST/SGT CB/TF/SD 

GUARNI(:AO 
CAT NAT CAT NAT CAT NAT CAT NAT CAT NAT TOT 

FN c A F N c A F N c A F N c A F N c A 

CASCAVEL 64 64 48 48 112 

TOTAL 112 

LEGENDA: CAT= categoria NAT= natureza F = funcional N = nao funcional C = casa A= apartamento 
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QUADRO 4- Percentual de atendimento de PNR aos militares. 

GU/Posto e Grad OfGen Of Sup Cap/Ten. St/Sgt Cb/Sd 

EFETIVO 5 178 1047 3196 3982 

PNR DISPONJVEIS 5 106 256 550 99 

ATENDIMENTO/PERCENT 100% 59,50% 24,45% 17,20% 2,48% 

2.1.7 CIDADES COM MAIOR URGENCIA NA CONSTRU<;AO DE PNR 

Fazendo-se urn comparative entre o nfunero de militares existentes em cada cidade 

pelo nfunero de PNR disponiveis nessas localidades, verifica-se que a urgencia na construl(ao 

de PNR, para atender as necessidades sao as seguintes: 

NO PARANA 

Para Oficiais Superiores 

- Curitiba. 

Para Capitaes e Tenentes 

- Curitiba, Francisco Beltrao, Ponta Grossa e Rio Negro. 

Para Subtenentes e Sargentos 

- Curitiba, Apucarana, Castro, Foz do lgual(u, Francisco Beltrao, Guarapuava, 

Lapa, Ponta Grossa e Rio Negro. 

EM SANTA CATARINA 

Para Capitaes e Tenentes 

- Criciuma, Florian6polis, Joinville e Porto Uniao. 

Para Subtenentes e Sargentos 

- Blumenau, Criciuma, Florian6polis, Joinville, Porto Uniao e Sao Miguel do 

Oeste. 
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Obs: - a situa9ao dos Cabos e Soldados nao e caso de estudo, pois a maior 

parte do efetivo e composto por jovens que prestam apenas urn anode servi9o a Patriae 

retomam, em seguida, para o meio civil. 

2.2 SITUAf;AO ATUAL DO SETOR IMOBILMR/0 BRASILEIRO 

2.2.1 HABITAyAO 1.0 

0 antincio de investimentos do Govemo Federal em habita9ao fez da politica o centro 

das aten9oes da 20a Feira Intemacional da Industria da Constru9ao em Sao Paulo, a Fehab 

2004. Mas nao s6 de propostas viveu a feira, principal evento do setor no Brasil. Urn dos 

expositores instalou dentro de urn predio de alvenaria estrutural de 500 metros quadrados as 

possibilidades arquitetonicas e construtivas da tecnica. 

Responsavel por 16% do PIB brasileiro, a constru9ao civil passou a v1ver uma 

expectativa de aquecimento depois que o govemo anunciou a libera9ao de R$ 2,8 bilhoes para 

investimentos em habita9ao. 0 setor acredita que estes recursos devem refletir-se em urn 

aumento de produ9ao ainda neste ano. Outro sinal de que o Govemo parece realmente 

disposto a alavancar a cadeia da constru9ao e o fato de que esta edi9ao da feira foi a primeira 

realizada em parceria com o Ministerio das Cidades e a Caixa Economica Federal. 

Ate por isso, o tradicional carater tecnico da feira abriu espa9o para a discussao dos 

problemas e a sugestao de solu9oes para a resolu9ao do deficit habitacional brasileiro. Nos 

corredores do Expo Center Norte, a exposi9ao de sistemas construtivos - em concreto, 

madeira, a9o, plastico e outros materiais - conviveu lado a lado com propostas de casas de 

baixo custo de produ9ao, mas de alta qualidade. 

Uma dessas propostas e o Habita9ao 1.0, nome escolhido para enfatizar o perfil 

"popular" do projeto. Dentro do estande da Associa9ao Brasileira de Cimento Portland 
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(ABCP) ficarao expostas duas casas de 42 metros quadrados cada, em diferentes estagios 

de constru9ao, feitas com blocos de concreto. "Uma das unidades nao tern acabamentos para 

mostrar o processo de execu9ao da obra e as interfaces do sistema com as instala9oes elt~tricas 

e hidniulicas", detalha o engenheiro Alexandre Oliveira, s6cio da construtora DMO, 

responsavel pela execu9ao da obra. 

A segunda unidade esta em urn estagio mais adiantado, para que os visitantes da feira 

possam acompanhar o trabalho dos operarios que realizam a etapa de revestimento da 

alvenaria. A tecnica usada no Habita9ao 1.0 e a mesma adotada para construir o edificio de 

do is pavimentos da editora Prisma, onde fica o estande da ABCP. A constru9ao, que possui 

uma fachada de 30 metros e pe direito de 6,85 metros de altura, ficou pronta em apenas sete 

dias. 

2.2.2 CUSTO MEDIO DA CONSTRU<";AO HABITACIONAL 

0 custo medio representativo da constru9ao habitacional (padrao H8-2N, para im6veis 

em predio de oito pavimentos, do is quartos e padrao normal de acabamento ), computados 

apenas materiais e mao-de-obra, passou para R$ 750,32 o metro quadrado no mes de maio de 

2004. 

TABELA 1 - Aumentos medios conforme pesquisa do CUB-PR 

IGP-M 7,04% 

CUB-PR 14,27% 

FONTE: CUB - SINDUSCON-PR 



19 
Nos ultimos doze meses o aumento do CUB-PR foi de 16,72%. 0 IGP-M subiu 

12,09 no mesmo periodo. A mao-de-obra teve alta de 19,58% e os materiais tiveram reajuste 

medio de 13,46%. 

0 indice acumulado do CUB-PR na vigencia do Plano Real Gulho/94 a 

novembro/2003) foi de 173,78. 0 IGP-M foi reajustado em 217,36%. 

T ABELA 2 - Custo medio da constru9ao 

Ano Mes Indice %Mes %Ano % 12 Meses 
Janeiro 514,83 0,23 0,23 6,31 
Fevereiro 520,77 1,15 1,39 7,20 

2 Marco 521,21 0,08 1,47 6,89 
Abril 523,86 0,51 1,99 7,03 

0 
Maio 525,01 0,22 2,21 6,81 
Junho 538,37 2,54 4,81 7,75 

0 
Julho 554,90 3,07 8,03 9,47 
Agosto 556,53 0,29 8,35 9,45 

1 Setembro 558,81 0,41 8,79 9,49 
Outubro 560,46 0,30 9,12 9,69 
Novembro 563,08 0,47 9,63 9,98 
Dezembro 564,36 0,23 9,87 9,87 

FONTE: CUB- SINDUSCON-PR 

TABELA 3 - Custo medio da constru9ao 

Ano Mes in dice %Mes %Ano % 12 Meses 

Janeiro 565,80 0,26 0,26 9,90 

Fevereiro 567,54 0,31 0,56 8,98 

2 Marco 567,93 0,07 0,63 8,96 
Abril 570,29 0,42 1,05 8,86 

0 Maio 570,96 0,12 1,17 8,75 
Junho 572,71 0,31 1,48 6,38 

0 Julho 574,06 0,24 1,72 3,45 
Agosto 603,29 5,09 6,90 8,40 

2 Setembro 607,82 0,75 7,70 8,77 
Outubro 609,93 0,35 8,07 8,83 
Novembro 622,34 2,03 10,27 10,52 
Dezembro 632,19 1,58 12,02 12,02 

FONTE: CUB - SINDUSCON-PR 
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TABELA 4 - Custo medio da constrm;ao 

Ano Mes In dice %Mes %Ano %12 Meses 
Janeiro 642,73 1,67 1,67 13,60 
Fevereiro 647,77 0,78 2,47 14,14 

2 Marco 651,39 0,56 3,04 14,70 
Abril 654,41 0,46 3,52 14,75 

0 Maio 656,64 0,34 3,87 15,01 
Junho 658,33 0,26 4,14 14,95 

0 Julho 717,27 8,95 13,46 24,95 
Agosto 718,37 0,15 13,64 19,08 

3 Setembro 721,25 0,40 14,09 18,66 
Outubro 723,49 0,31 14,44 18,62 
Novembro 726,42 0,40 14,91 16,72 
Dezembro 728,94 0,35 15,30 15,30 

FONTE: CUB - SINDUSCON-PR 

TABELA 5- Custo medio da constru<;ao 

Ano Mes In dice %Mes %Ano %12 Meses 

Janeiro 732,64 0,51 0,51 13,99 
Fevereiro 736,42 0,52 1,03 13,69 

2 Mar<;o 741,36 0,67 1,70 13,81 
Abril 744,82 0,47 2,18 13,82 

0 Maio 750,32 0,74 2,93 14,27 
Junho 755,03 0,63 3,58 14,69 

0 Julho 778,55 3,12 6,81 8,54 
Agosto 

4 Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

FONTE: CUB - SINDUSCON-PR 

0 presidente da Caixa Economica Federal (CEF), Jorge Mattoso, disse que a 

institui<;ao deve liberar mais de R$ 10 bilhoes para a habita<;ao em 2005. "0 desempenho do 

Fundo de Garantia no ano passado ja tinha sido extremamente positivo, ficando superior a R$ 

4 bilhoes. Acredito que, com o crescimento economico, o avan<;o dos recursos 

disponibilizados pelo programa deve ser maior em 2005", disse ele. 
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Este ano, a CEF deve liberar para a habitayao, atraves do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviyo (FGTS) e Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), urn montante da ordem 

de R$ 8,3 bilhoes. No entanto, Mattoso afirmou que mais de R$ 3 bilhoes ainda nao foram 

contratados. 

Mas, Mattoso acredita que a ampliayao das linhas de financiamento habitacional, 

anunciada pela instituiyao, deve influenciar a tomada de credito ate o final do ano de 2004, 

bern como incentivar o desenvolvimento do setor da construyao civil. "Fizemos urn grande 

esforyo em outubro de 2004 para agilizar o processo de tomada de recursos", disse ele. 

Mattoso informou que de 1994 ate 2003 a CEF liberou R$ 34 bilhoes para a habitayao. 

Segundo ele, o montante representa R$ 4 bilhoes por ano, gerando 300 mil moradias anuais. 

2.2.3 CURITIBA PERDE MILHARES DE TRABALHADORES DA 
CONSTRU<;AO CIVIL 

Em toda Grande Curitiba 121 mil pessoas ficaram sem emprego. Sete mil 

trabalhadores na industria da construyao civil perderam o emprego em julho de 2004 na 

regiao metropolitana de Curitiba, segundo os nlimeros divulgados pelo Instituto Paranaense 

de Desenvolvimento Economico e Social (lpardes), em parceria como Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica (IBGE). 

0 segmento que mais empregou no mes de julho de 2004 foi o de serviyos domesticos, 

em que trabalham diaristas, mensalistas, jardineiros, babas, motoristas particulares e 

seguranyas domiciliares. Foram quatro mil novas colocayoes e, segundo a diretora do Ipardes, 

Sachiko Araki Lira, o aumento das vagas no grupo de serviyos domesticos deve-se a opyao 

feita por trabalhadores que nao encontraram emprego em suas atividades, de melhor 

remunerayao. 



22 
A taxa geral de desemprego na regiao metropolitana de Curitiba em: julho de 2004 

foi de 8,9% da Populac;ao Economicamente Ativa (PEA), pouco acima dos 8, 7% de junho no 

mesmo ano, mas ficou abaixo dos 10,3% verificados no mesmo mes do ano passado. Com 

este porcentual a Grande Curitiba teve o segundo menor indice de desemprego entre as 

regioes metropolitanas brasileiras, ficando atnis apenas do Rio de Janeiro, cuja taxa ficou em 

8,1 %. Em julho de 2004, 121 mil pessoas estavam desempregadas na Grande Curitiba. 

Considerando os setores, a pesquisa do Ipardes e IBGE mostra que a industria 

extrativa e de transformac;ao, produc;ao e distribuic;ao de eletricidade, gas e agua apresentou 

acrescimo de 0,8% no nlimero de pessoas ocupadas em julho de 2004 comparado ao mes 

anterior. 0 grupo de intermediac;ao financeira e atividades imobiliarias, alugueis e servic;os 

prestados as empresas, apresentou acrescimo de 2,1 %. 

0 setor do comercio, reparac;ao de veiculos automotivos e de objetos pessoais e 

domesticos, e comercio varejista de combustiveis apresentou uma ligeira alta de 0,4%. Os 

grupos de administrac;ao publica, defesa, seguro social, educac;ao, saude e servic;os sociais, e 

outros servic;os, tiveram quedas de 1 ,6% e 4,8%. 

Em comparac;ao a julho de 2003, os setores que apresentaram aumento no numero de 

empregados foram a industria extrativa e de transformac;ao, produc;ao e distribuic;ao de 

eletricidade, gas e agua (9,7%); comercio, reparac;ao de veiculos automotivos, de objetos 

pessoais e domesticos, e comercio varejista de combustiveis (6,9%); e servic;os domesticos 

(3,5%). 

Com queda, ficaram a construc;ao civil ( -10,2% ); a intermediac;ao financeira e 

atividades imobiliarias, alugueis e servic;os prestados as empresas (-1,3%); a administrac;ao 

publica, defesa, seguro social, educac;ao, saude e servic;os sociais ( -1 ,6%) e outros servic;os (-

1%). 
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Ainda sobre o nfunero de pessoas empregadas em julho de 2004 na regiao 

metropolitana de Curitiba, a pesquisa mostrou que 73,8% estavam na condic;ao de 

empregados (911 mil); 19% trabalhavam por conta propria (235 mil); e 5,6% eram 

empregadores (69 mil). 

Urn dado positive apontado pela pesquisa do Ipardes e IBGE diz respeito ao nfunero 

de empregados com carteira de trabalho assinada, que confirmam o aumento da formalidade. 

Emjulho de 2004, houve acrescimo de 1,5% no numero de empregados com carteira assinada 

na Grande Curitiba, beneficiando mais de 9 mil trabalhadores. Por outro lado, houve reduc;ao 

de 3,1% no nfunero de empregados sem carteira assinada. 

De acordo com a pesquisa, o nfunero de pessoas com 10 anos ou mais de idade e que 

compoem a Populac;ao em Idade Ativa (PIA), em julho de 2004, foi de 2,293 milhoes, 

representando queda de 0,5% sobre o mes anterior. 

A Populac;ao Economicamente Ativa (PEA) que e formada por empregados e 

desempregados apresentou reduc;ao de 0,6% em julho de 2004 em relac;ao ao mes anterior, 

mas cresceu 0,7% quando comparada a semelhante periodo de 2003. 

0 trabalhador da Grande Curitiba continua recuperando a sua renda. Em julho de 2004 

comparado a junho de 2004, o rendimento medio real cresceu 5,5%, passando de R$ 921,58 

para R$ 972,50 e em relac;ao a igual mes do ano passado, o acrescimo foi de 15,9%. 

2.2.4 PROPOSTA DE CANDIDATOS A PREFEITO DE CURITIBA COM 
RELAc;Ao A POLITICA HABITACIONAL (2004) 

Beto Richa propoe reformular a atual politica habitacional de Curitiba, destinando 

mais recursos do orc;amento para projetos de moradia popular. ldentificar, em Curitiba e na 

regiao metropolitana, novas areas para projetos de habitac;ao popular. Formar cons6rcios com 
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os municipios vizinhos para executar projetos conjuntos. Buscar financiamentos nacionais e 

internacionais para empreendimentos de habita<;ao. Priorizar a oferta de moradia subsidiada 

para mulheres chefes de familia. Criar ecovilas, comunidades movidas a energia sustentavel. 

Propoe executar urn projeto de moradia que vai reestruturar o modelo habitacional de 

Curitiba- o projeto "Moro Aqui". Para isso, o projeto preve: 

• Reformula<;ao do modelo COHAB, destinando mais recursos do or<;amento para 

projetos de habita<;ao popular. 

• Identifica<;ao, em Curitiba e na Regiao Metropolitana, de areas para projetos de 

habita<;ao popular. 

• Forma<;ao de cons6rcios com os municipios vizinhos para executar projetos 

conjuntos. 

• Busca de financiamentos nac10na1s e internacionais para empreendimentos de 

habita<;ao. 

• Cria<;ao de ecovilas com energia bio-sustentavel junto ao Cinturao da Boa 

Vizinhan<;a. 

• Prioriza<;ao da oferta de moradia subsidiada para mulheres chefes-de-familia. 

Ja o candidato Angelo Vanhoni pretende voltar a financiar a compra, pela popula<;ao, 

de casas populares e nao apenas de lotes, sendo este beneficia destinado para a popula<;ao que 

ganha ate 5 salarios minimos. 

Criar urn fundo de financiamento habitacional para a popula<;ao com renda de ate 2 

salarios minimos. Estabelecer parcerias com a Cohapar (Governo do Estado) e a Caixa 

Economica Federal. Recuperar a capacidade de investimento da Cohab-Ct. Rever a politica de 

gerenciamento do espa<;o urbano e tratar a moradia como urna questao de direito. 
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0 candidato propoe realizar o "Programa Casa da Gente" que vai financiar casas 

prontas para familias com renda de zero a cinco salarios minimos, em parceria com a Cohapar 

(Govemo do Estado) e a Caixa Economica Federal (Govemo Federal). 

Curitiba ten! urn programa serio e responsavel de regularizac;ao fundiaria, com apoio 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR), para incorporar a cidade legal a cidade real. 

Serao oferecidos lotes urbanizados em Curitiba e Regiao Metropolitana, numa soluc;ao 

integrada, para acabar de vez com o problema das invasoes. 

Vanhoni vai implantar urn novo programa de urbanizac;ao de favelas ( abertura de ruas, 

fomecimento de agua e energia eletrica, melhoria de casas e instalac;ao de equipamentos 

publicos). 

2.2.5 ALTO P ADRAO TURBIN A COMERCIALIZA<;AO DE IMOVEIS EM 
SETEMBRO DE 2004 

0 mercado de im6veis esta em recuperac;ao, superando a performance do setor em 

2003. E urn processo Iento e gradual, que devera ultrapassar, em nlimero de unidades 

vendidas, os progn6sticos de incremento de 20% em relac;ao ao exercicio anterior. 

De acordo com a Pesquisa Secovi - com base em dados da Embraesp - o lanc;amento 

de novos empreendimentos foi o maior de 2004, atingindo a marca de 3.201 unidades (11% 

acima do que foi registrado em setembro de 2003). Os im6veis de dois e tres dormit6rios 

representaram 7 5% do total de unidades lanc;adas naquele mes. 

"No acumulado janeiro a setembro de 2004, entretanto, o volume total de lanc;amentos 

continuou baixo, com indice 27% inferior ao realizado em igual periodo do ano passado, 

resultado este influenciado pelas restric;oes advindas da nova Lei de Zoneamento. A reduc;ao 
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nos lan9amentos e preocupante, pois projeta urn futuro incerto em rela9ao ao equilibrio 

entre oferta e demanda", afirma Yazbek. 

Em setembro de 2004, foram lan9ados 35 novos empreendimentos- 32 verticais e tres 

condominios horizontais. 

"Em bora positivos, OS nfuneros estao aquem das necessidades, 

notadamente nos segmentos de mediae baixa renda". "Confirmando a tese de que a coloca9ao 

a mercado de novos empreendimentos contribui para estimular a demanda, as vendas 

atingiram, em setembro de 2004, a marca de 2.062 unidades, proximo do melhor resultado do 

anode 2004 (2.065 unidades vendidas em mar9o de 2004)", opina o vice-presidente Alberto 

DuPlessis. 

Segundo ele, o born desempenho deve ser creditado mais uma vez as unidades de 

quatro dormit6rios, com 700 im6veis comercializados no mes. "A Venda Sobre Oferta (VSO) 

media de 9,1% foi puxada principalmente pela VSQ desse segmento, que alcan90U fndice 

de15,4%." 

0 comportamento dos im6veis de alto padrao explica por que o 

Valor Global de Venda (VGV), de R$ 641 milhoes, foi o segundo maior do ano. "Esse 

resultado foi alavancado pelas unidades de quatro dormit6rios na fase de Lan9amento, com 

R$ 331 milhoes", adiciona o diretor de Rela9oes de Mercado do Sindicato, Ricardo Pereira 

Leite. 

Conforme Pereira Leite, os nfuneros positivos do setor tambem 

se confirmam pelo tempo medio de comercializa9ao dos im6veis. "Em compara9ao com o 

mes de agosto de 2004, o Prazo Medio de Venda (PMV) foi urn pouco menor (13 meses), 

incentivado pelo born desempenho dos Lan9amentos, que tiveram VSO de 1 0,3%, contra 

8,3% dos empreendimentos em fase P6s-Lan9amento", explica. 
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Dentre os empreendimentos em fase de P6s-Lanc;amento (mais de 180 dias), 

destaque para os im6veis de dois dormit6rios, com 563 unidades comercializadas e VSO de 

12%. "E urn sinal importante, pois mostra que o setor esta conseguindo voltar a empreender 

para a classe media", avalia 0 diretor. 

0 desempenho dos Empreendimentos Horizontais e Verticais foi 

semelhante, com VSO de 9,8% e 9,0%, respectivamente. 

0 fndice Nacional da Construc;ao Civil (INCC) divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica (IBGE ), registrou variac;ao positiva em outubro de 2004, tanto sobre 

setembro de 2004 como na relac;ao como mesmo mes em 2003. 0 estudo e realizado em 

conjunto com a Caixa Economica Federal. 

0 aumento do custo da construc;ao civil no Pais foi de 0,74% em outubro de 2004, o 

que significa urn aumento de 0,05 ponto percentual em relac;ao a setembro (0,69%). Os 

numeros indicam que, apesar dos gastos com materiais de construc;ao terem acelerado 0,15 

ponto percentual em outubro de 2004, passando para 1, 19%, os gastos com mao de obra 

apresentaram leve recuo, de 0,09 ponto percentual, ficando em 0,11 %. 

No acumulado do ano, a alta dos prec;os na construc;ao civil atinge 8,60%, enquanto 

que nos ultimos 12 meses e de 10,20%. Esses indicadores sao inferiores aos registrados em 

iguais periodos de 2003 (12,65% e 18,08%, respectivamente). 

0 custo medio do metro quadrado de construc;ao no Brasil passou de R$ 493,30 em 

setembro, para R$ 496,94 no mes de outubro de 2004. Os gastos com materiais se referem a 

R$ 290,27 deste total, enquanto os gastos com mao-de-obra sao responsaveis por R$ 206,67 

do total. Mas a tendencia de elevac;ao nos prec;os continua. Em 2004, de janeiro a outubro, os 

custos de mao-de-obra subiram 5,55% e os materiais acumulam variac;ao positiva de 10,88%. 

Em 12 meses, as altas sao de 7,86% e 11,93%, respectivamente. 
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A variac;ao do custo da construc;ao na regiao Norte apresentou alta de 1,13%, e foi o 

destaque da pesquisa de outubro de 2004, tendo ficado acima da media nacional (0,74%). 

Nordeste (0,97%) e Sul (0,85%), tambem ficaram acima da media do Pais. Duas regioes 

tiveram variac;ao positiva abaixo da media: Sudeste (0,57%) e Centro-Oeste (0,37%). 

Os custos regionais distribuiram-se da seguinte forma: R$ 533,97 (Sudeste); R$ 505,16 (Sul); 

R$ 480,78 (Centro-Oeste); R$ 473,35 (Norte) e R$ 449,82 (Nordeste). 

Na tabela 6 apresentam-se os dados referentes ao aumento dos custos da construc;ao 

civil por regiao em outubro de 2004, o valor do m2 e as variac;oes positivas registradas no 

acumulado dos ultimos 12 meses. 

T ABELA 6- Dados referentes ao aumento dos custos da construc;ao civil por regiao em 
outubro de 2004, valor do m2 e as variac;oes positivas registradas no acumulado dos ultimos 
12 meses. 

Regiao Outubro Pre~o do m2 

Brasil 0,74% R$ 496,94 
Norte 1,13% R$ 473,35 
Nordeste 0,97% R$ 449,82 
Sul 0,85% R$ 505,16 
Sudeste 0,57% R$ 533,97 
Centro-Oeste 0,37% R$ 480,78 

Fonte: IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

Acumulado em 12 meses 
10,20% 
8,58% 
11,20% 
9,29% 
10,34% 
9,89% 

2.2.6 MINISTERIO DAS CIDADES GASTA 48,5% DE SEU OR<;AMENTO 
PARA2004 

Consulta feita pelo Jomal do Brasil (JB) no Sistema de Acompanhamento Financeiro 

do Govemo Federal (SIAFI) revelou que quase metade dos ministerios nao executou nem 

60% do seu orc;amento, restando 20 dias para o fim do ano de 2004. Coincidencia ou nao, 

ministros cotados para desembarcar do govemo numa reforma ministerial foram os que 

menos aplicaram o dinheiro disponivel no orc;amento. E o caso do ministro do Esporte, 

Agnelo Queiroz (PCdoB), e das Cidades, Olivio Dutra (PT). Os dados, ate 26 de novembro de 
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2004, foram fomecidos a pedido do JB pelo gabinete do deputado distrital Augusto 

Carvalho (PPS-DF). 

Entre os 23 ministerios, o do Esporte, de acordo como SIAFI s6 investiu 36,1% do 

seu or<;amento. Dos R$ 218,7 milhoes autorizados pela area economica, gastou apenas R$ 79 

milhoes. Desse total, 74% para custeio e apenas 16,4% de investimentos. 0 ministerio das 

Cidades gastou apenas 48,5%: R$ 442,8 milhoes dos R$ 911,9 milhoes autorizados pelo 

govemo. Do total, 73,4% de custeio e 39,8% de investimento. 

A baixa execu<;ao registrada nos dois ministerios se refletiu nos principais programas 

das areas. 0 programa Segundo Tempo, urn dos carros-chefes do Ministerio do Esporte, por 

exemplo, gastou somente 31,3% (R$ 20,1 milhoes) dos R$ 64,1 milhoes previstos. Os 

programas Esporte e Lazer na Cidade e Brasil no Esporte de Alto Rendimento s6 aplicaram 

respectivamente 9,34% e 24,3% dos seus recursos. 

0 programa Morar Melhor, do Ministerio das Cidades, previsto para beneficiar 

familias que recebem ate 3 sah1rios minimos ao mes, envolvendo desde a implanta<;ao de 

servi<;os de saneamento, ate a constru<;ao de conjuntos habitacionais para familias que vivem 

em areas de risco, tambem nao atendeu as expectativas. S6 executou R$ 11,1 milhoes dos R$ 

41,2 milhoes disponiveis em caixa. Ou seja, gastou apenas 26,9% do or<;amento. 

2.2. 7 JUSTI<;A PRO MOVE CONCILIA<;OES 

De 22 a 27 de outubro de 2004 a Justi<;a Federal em Curitiba vai realizar a 3.a Semana 

de Concilia<;ao em A<;oes do Sistema Financeiro de Habita<;ao (SFH) que ja tramitam em grau 

de recurso no Tribunal Regional Federal da 4.a Regiao, em Porto Alegre/RS. Serao realizadas 

59 audiencias, referentes a 71 processes. Quando as a<;oes foram remetidas para a segunda 
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instancia da Justic;a Federal (ao TRF), ainda nao havia a possibilidade de acordo entre as 

partes. Com esta possibilidade, o TRF decidiu tentar a conciliac;ao antes de dar 

prosseguimento as ac;oes, explica o juiz federal Fhivio Antonio da Cruz, na titularidade da 

Varado SFH. 

Para facilitar a participac;ao das partes nas audiencias, evitando o deslocamento ate 

Porto Alegre, o Tribunal decidiu deslocar as sessoes para as Sedes da Justic;a Federal. A Vara 

especializada em SFH foi instalada em Curitiba no dia 30 de novembro de 2000, e contabiliza, 

atualmente, 7.315 ac;oes em andamento. A partir do dia 20 de outubro de 2004, Londrina 

tambem contara com Vara exclusiva para materias do SFH. Serao as duas linicas varas 

federais do pais especializadas em questoes habitacionais. 



31 
3 CONCLUSAO 

E urgente a interven<;ao do Comando da sa Regiao Militar e sa Divisao de Exercito no 

setor de habita<;ao para atender seus comandados e respectivas fami1ias. Como vimos no 

decorrer desse trabalho, apenas 24,4S %de Capitaes e Tenentes e 17,2 %de Subtenentes e 

Sargentos sao atendidos com casas ou apartamentos, conhecidos como PNR, para se 

instalarem dignamente nas cidades do Parana e Santa Catarina, onde servirao a Na<;ao 

Brasileira. 

Existem cidades onde a situa<;ao e critica e nao ha concentra<;ao de esfor<;os para 

novas aquisi<;oes ou constru<;ao de moradias, visando minimizar o problema. Cita-se como 

exemplo a Capital Paranaense. As filas de espera sao enormes e o pessoal militar sofre as 

consequencias pagando a conta, morando em locais afastados de suas unidades militares, sem 

seguran<;a para suas familias, reduzindo drasticamente seu poder aquisitivo para honrar o 

aluguel mensal. 

A cada ano que passa a situa<;ao se agrava, porque o custo medio da constru<;ao e 

elevado acima da infla<;ao anunciada pelo Govemo. As tabelas inseridas nesse trabalho 

mostram que o metro quadrado saltou de R$ S14,83 em janeiro de 2001 para R$ 778,SS em 

Julho de 2004, segundo o SINDUSCON-PR. Consequentemente as manobras patrimoniais 

pretendidas pelo Comando se tomam mais dificeis porque o universo de empresarios 

interessados em negociar im6veis pertencentes ao Exercito se toma cada vez menor. E ainda 

ao se conseguir realizar alguma transa<;ao imobiliaria, o resultado final e que o dinheiro 

arrecadado construira menos. Por essa razao e necessaria uma atua<;ao rapida e eficiente., sob 

pena de serem desestimulantes novos investimentos na area habitacional por causa dos custos. 

A atua<;ao do Comando Regional, atraves da Comissao Regional de Obras/S, ainda 

contribuira para a cria<;ao de empregos na constru<;ao civil. Como ja observamos 
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anteriormente, cerca de sete mil trabalhadores da constru9ao perderam seus empregos na 

Grande Curitiba, em julho de 2004.,segundo os nU.meros divulgados pelo Instituto Paranaense 

de Desenvolvimento Economico e Social (Ipardes), em parceria como Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica (IBGE). A constru9ao civil permaneceu em queda (-10,2%).0utro 

dado interessante e que o trabalhador da Grande Curitiba continuou recuperando a sua renda. 

Em julho de 2004 comparado a junho de 2004, o rendimento medio real cresceu 5,5%, 

passando de R$ 921,58 para R$ 972,50 e em rela9ao a igual mes do ano passado, o acrescimo 

foi de 15,9%. Com isso, verifica-se que o quanto antes existirem investimentos no Setor 

habitacional melhor, pois o pre9o da mao-de-obra nao para de aumentar. 

0 dinheiro para a constru9ao de novos PNR nao surgem de uma hora para outra, 

porem ele existe no ambito do Govemo Federal. 0 ministerio das Cidades, por exemplo, 

gastou apenas 48,5%: R$ 442,8 milhoes dos R$ 911,9 milhoes autorizados pelo govemo. Do 

total, 73,4% de custeio e 39,8% de investimento. Se houvesse transposi9ao de recursos nao 

empregados por aquele Ministerio para o Ministerio da Defesa, o que e permitido e esta 

dentro da lei, certamente a realidade seria outra para as familias dos militares aqui sediados. 

Outra importante a9aO a ser desenvolvida no ambito regional e tirar proveito dos 

estudos que estao sendo feitos para facilitar a aquisi9ao da casa propria por parte dos 

militares. Estes estudos visam cobrar juros abaixo da media cobrada pelo mercado e execu9ao 

de obras financiadas por meio de cooperativas de credito. 0 projeto chamado de "Apoio a 

Constru9ao da Casa Propria" ja esta sendo analisado por grupo de trabalho composto por 

integrantes dos comandos do Exercito, Marinha e Aeronautica. Os ministerios da Defesa, 

Cidades e a Caixa Economica Federal tambem participam das negocia96es. Com a aquisi9ao 

da casa propria pelos militares, a demanda por PNR seria drasticamente reduzida, resolvendo 

o problema em questao. 
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ANEXOS 
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NORMAS ADMINISTRATIV AS DOS PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS 

Para conhecimento desta sa Regiao Militar - sa Divisao de Exercito, e devida 
execuc;ao, publico o seguinte: 

f8 PARTE - SERVIc;os DIARIOS 

Sem alterac;ao 

2a PARTE - INSTRUc;Ao 

Sem alterac;ao. 

3a PARTE- ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 

ESCALAO ADMINISTRATIVO 

SEc;AO DE ADMINISTRAO DE PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS 

1. NORMAS ADMINISTRATIVAS DOS PROPRIOS NACIONAIS 
RESIDENCIAIS 

0 Comandante da sa Regiao Militar e sa Divisao de Exercito, no uso da competencia 

que lhe confere o Art. 3° da Portaria Nr 631, de 04 de dezembro de 2001, do Exmo Sr 

Comandante do Exercito, resolve: 

Art.1 ° Aprovar as Normas Administrativas dos Pr6prios Nacionais Residenciais na 

Guarni9ao de CURITIBA-PR, tendo como referencia a Portaria Nr 631, de 04 de dezembro de 

2001, do Exmo Sr Comandante do Exercito. 

Art.2° Revogar 0 Aditamento Nr 02 ao Boletim Regional Nr 003, de 11 de Janeiro de 

2000 (Normas Administrativas dos Pr6prios Nacionais Residenciais na Guarni9ao de 

CURITIBA-PR) e Nota de Servi9o Nr 01- Esc Adm/99, de 24 de Fevereiro de 1999. 



NORMAS ADMINISTRATIVAS DOS PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS 

NA GUARNI<;AO DE CURITIBA-PR (NAPNR/5) 

INDICE DOS ASSUNTOS 

Art. 

CAPITULO I- DAS GENERALIDADES 
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Se<;ao I - Da Finalidade ............................................................................................................. 1 o 
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CAPITULO I 

DAS GENERALIDADES 

Se<;ao I 

Da Finalidade 
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Art.1 ° Estas Normas tern por finalidade regular a Administra<;ao dos Pr6prios 

Nacionais Residenciais (NAPNR) na Guarni<;ao de CURITIBA-PR, sob a responsabilidade do 

Comando da sa Regiao Militar e sa Divisao de Exercito. 

Se<;ao II 

Das Conceitua<;oes 

Art.2° Para fim de aplica<;ao destas Normas, os seguintes termos sao conceituados, 

conforme as IG S0-01: 

I - PNR e a edifica<;ao, de qualquer natureza, utilizada com a finalidade especifica de 

servir de residencia para os militares da ativa do Exercito; 

II - Conjunto Habitacional e o conjunto formado por mais de urn PNR, de mesma 

natureza, situados em urn mesmo edificio ou em uma mesma area residencial; 

III - Permissionarios sao os militares do Exercito que recebem autoriza<;ao da 

Administra<;ao Militar para a ocupa<;ao e a utiliza<;ao de PNR, nas condi<;oes ou nas limita<;oes 

impostas nestas Normas e de acordo com as IG S0-01; 

IV - Representante do Permissionario e urn dependente do permissionario ou urn 

militar indicado oficialmente pelo mesmo ( ou por sua organiza<;ao militar de vincula<;ao, 

quando esse estiver impedido por motivo justificavel) que substitui o permissionario perante o 

6rgao de administra<;ao nos atos previstos nestas N ormas; 
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V- Taxa de Uso eo pagamento mensal devido pelo permissiomirio, decorrente da 

ocupa9ao do PNR que lhe foi concedido, a ser cobrado pela Administra9ao e correspondendo 

a urn percentual do soldo estabelecido pelo Comandante do Exercito; 

VI - Despesas Ordimirias sao aquelas destinadas a manuten9ao preventiva 

( conserva9ao) do PNR e da areas comuns em edificio residencial, bern como a manuten9ao 

dos servi9os necessaries ao adequado funcionamento de edificio residencial, sendo de 

responsabilidade do permissionario; 

VII - Despesas Extraordinarias sao aquelas destinadas, normalmente, a manuten9ao 

corretiva (repara9ao ), nao incluindo gastos rotineiros de manuten9ao de PNR e areas comuns 

de edificios residenciais, sendo custeadas pelo 6rgao de administra9ao de PNR; 

VIII - Manuten9ao e a atividade corrente destinada a manter ou restaurar o born 

aspecto, o adequado funcionamento, as condi9oes de habitabilidade e de utiliza9ao das 

benfeitorias, dos equipamentos e de outros hens m6veis do PNR e dos conjuntos 

habitacionais, abrangendo a conserva9ao e a repara9ao; 

IX - Conserva9ao e a atividade que compreende os trabalhos executados 

preventivamente ou para eliminar, tao logo se revelem, as falhas e os defeitos provocados, em 

uma benfeitoria ou instala9ao, pelo desgaste natural, pela rna utiliza9ao ou por causas 

fortuitas; e 

X- Repara9ao e toda obra corretiva executada para recompor o aspecto original de 

uma benfeitoria ou instala9ao e readequa-la a finalidade para a qual foi destinada, em face do 

desgaste provocado pelo tempo de 

existencia, pela rna utiliza9ao ou por causas fortuitas. 



Art.3° Classificam-se os PNR: 

I - Quanto a natureza, em: 

a) casas; e 

b) apartamentos 

II - Quanto ao tipo, em: 

a) de oficial-general; 

b) de oficial superior; 

c) de capitao e tenente; 

d) de subtenente e sargento; e 

e) de cabo, taifeiro e sol dado 

III - Quanto a categoria, em: 

Se9ao III 

Da Classifica9ao 

a) funcional, quando seu uso estiver vinculado a fun9ao do militar; e 

b) de uso geral, quando destinado aos diversos postos ou gradua9oes. 

Art.4 o Sao classificados como PNR funcionais os destinados a: 

I- comandante, chefe ou diretor de OM, nomeado para o cargo; 

II - chefe de estado-maior; 

III- assistente de oficial-general; 

IV- motorista de oficial-general. 

Art.S0 Na Guarni9ao de CURITIBA, sao classificados como funcionais os PNR 

destinados aos: 

I- Comandante da sa Regiao Militar e sa Divisao de Exercito; 
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II - Comandante da Artilharia Divisiomiria da sa Divisao de Exercito; 

III- Chefe do Estado-Maior da sa Regiao Militar e sa Divisao de Exercito; 

IV - Chefe do Estado-Maior da Artilharia Divisiomiria da sa Divisao de Exercito; 

V- Comandante do 20° Batalhao de Infantaria Blindado; 

VI - Comandante do 27° Batalhao Logistico; 

VII - Comandante do so Batalhao Logistico; 

VIII- Comandante do so Grupo de Artilharia e Campanha Auto-Propulsado; 

IX - Comandante do so Batalhao de Suprimento; 

X - Comandante do Colegio Militar de Curitiba; 

XI - Chefe da lSa Circunscri9ao do Servi9o Militar; 

XII- Chefe da Comissao Regional de Obras/S; 

XIII- Chefe do 11 o Centro de Telematica; 

XIV - Chefe da sa Inspetoria de Contabilidade e Finan9as do Exercito; 

XV- Diretor do Parque Regional de Manuten9ao/S; 

XVI - Diretor do Hospital Geral de Curitiba; 
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XVII - Comandante da Companhia de Comando da sa Regiao Militar e sa Divisao de 

Exercito; 

XVIII - Comandante da sa Companhia de Policia do Exercito; 

XIX - Comandante da sa Companhia de Comunica96es Blindada; 

XX- Comandante da Bateria de Comando da Artilharia Divisiomiria!S; 

XXI- Assistente-Secretario do Cmt sa RM-Sa DE; 

XXII- Auxiliar do Estado-Maior Pessoal do Cmt sa RM-5a DE; 

XXIII- Auxiliar do Estado-Maior Pessoal do Cmt AD/S. 

XXIV- Motoristas e Taifeiros dos Cmt sa RM-Sa DEe Cmt AD/S. 
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CAPITULO II 

DA ADMINISTRA<;AO 

Art.6° Na Guarnic;ao de CURITIBA, a administrac;ao e distribuic;ao de PNR, sera de 

forma centralizada pela Sec;ao de Administrac;ao de PNR (SAPNR/5), subordinada ao Cmdo 

sa RM-5a DE, e a manutenc;ao nos PNR sera de forma descentralizada, conforme anexo "B". 

Art. 7° Para a administrac;ao das areas comuns dos conjuntos habitacionais, sera 

escalado urn sindico e urn subsindico trimestralmente, representantes dos edificios junto a 

SAPNR/5. 

CAPITULO III 

DA DISTRIBUI<;AO 

Sec;ao I 

Das Disposic;oes Gerais 

Art. 8° A distribuic;ao de urn PNR consiste em sua destinac;ao a militar movimentado 

para urna OM da Guamic;ao ou que nela esteja servindo, que atenda os requisitos previstos 

para a sua ocupac;ao. A inclusao do militar na relac;ao de pretendentes a ocupac;ao de PNR 

obedecera os criterios das IG 50-01, sendo confeccionada pela SAPNR/5 em consonancia 

com a classificac;ao dos tipos de PNR existentes na Guarnic;ao. 

§ 1 o 0 militar acompanhado de dependentes tera prioridade na distribuic;ao de PNR. 

§ 2° A distribuic;ao de PNR funcional sera realizada independentemente de o militar 

possuir ou nao dependentes. 

Art.9° Em caso de movimentac;ao de militar dentro da Guarnic;ao, nao havera nova 

distribuic;ao de PNR, exceto quando: 
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I - a movimenta9ao envolver PNR funcional; 

II- ocorrer a promo9ao do militar, implicando mudan9a do tipo de PNR, desde que 

haja disponibilidade. 

Art.l 0. A conjuges militares, de circulos diferentes ou nao, sera distribuido apenas urn 

PNR, sendo permissionario o conjuge de maior precedencia hierarquica. 

Paragrafo (mico- Quando do desligamento do servi9o ativo desse permissionario: 

I - seus direitos e obriga96es serao transferidos para o seu conjuge, caso sejam do 

mesmo circulo, o qual passara a ser o permissionario; 

II- caso sejam de circulos diferentes, o PNR devera ser desocupado de acordo como 

previsto no Art. 20, inciso IV, destas Normas, aplicando-se ao conjuge militar que permanece 

no servi9o ativo os criterios de distribui9ao previstos no capitulo III destas Normas, no que 

lhe couber; e 

III - a movimenta9ao envolver PNR distribuido a OM de origem. 

Art.ll. Tendo em vista que o nfunero de PNR nao atende as necessidades do efetivo 

existente na Guarni9ao de CURITIBA, e a fim de evitar problemas s6cio-economicos, s6 sera 

distribuido PNR ao militar classificado em 

OM da Guami9ao que possuir dependentes legais, residindo sob o mesmo teto. 

Art.l2. E condi9ao para a distribui9ao de PNR que o militar esteja inscrito na Se9ao de 

Administra9ao de Pr6prios Nacionais Residenciais da Guarni9ao de CURITIBA-PR 

(SAPNR/5), a qual sera feita pela OM do militar atraves da requisi9ao constante do anexo 

"C". 
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Seyao II 

Dos PNR de U so Geral 

Art.13. A distribuiyao de PNR na Guarniyao de CURITIBA, sera realizada pela 

SAPNR aos militares prontos para o serviyo, obedecendo aos seguintes criterios: 

I - compatibilidade entre o posto ou graduayao do militar e os tipos de PNR 

disponiveis; 

II - maior tempo de permanencia do militar na Guarniyao, contado a partir da data de 

apresentayao pronto para o serviyo, para os PNR distribuidos centralizadamente por essa 

guarniyao; 

§ 1 o Havendo empate na aplicayao dos criterios de que trata este artigo, o desempate 

far-se-a baseado na precedencia hierarquica. 

§ 2° A disponibilidade de PNR por cotas de distribuiyao consta do anexo "A". 

§ 3° 0 militar de carreira tera prioridade para a distribuiyao em relayao ao militar 

temporario, o qual concorrera a ocupayao somente a titulo precario. 

§ 4° A distribuiyao sera precedida de consulta aos militares inscritos na lista de espera, 

a qual devera ser respondida no prazo maximo de 08 ( oito) dias. 

§5° 0 militar que, ao ser designado para missao no exterior, desacompanhado dos 

dependentes, estiver em lista de espera aguardando distribuiyao de PNR, sera mantido na sua 

posiyao, devendo a ocupayao ser realizada por seus dependentes. 

§ 6° Quando urn militar exonerado do comando for classificado na mesma guarniyao, 

essas normas considerarao seu tempo de OM de destino a partir da data de publicayao de sua 

classificayao em boletim do 6rgao movimentador, devendo a ocupayao do novo PNR ocorrer 

em prazo a ser definido pela SAPNR/5. 
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Art.14. Ocorrendo a promoc;ao do militar que ja ocupa PNR, serao obedecidos os 

seguintes criterios: 

I - quando nao houver incompatibilidade entre seu novo posto ou graduac;ao e o tipo 

de im6vel, permanecera ocupando o PNR que lhe estava distribuido; 

II - havendo incompatibilidade, continuara ocupando o im6vel que lhe estava 

distribuido, ate que haja disponibilidade de PNR de tipo correspondente ao seu novo posto ou 

graduac;ao, ao qual concorrera obedecendo a sua posic;ao na relac;ao dos candidates a 

ocupac;ao, observando-se como "data considerada", a data de apresentac;ao pronto para o 

servic;o na Guarnic;ao. 

III - havendo mais de urn militar promovido, a prioridade para ocupac;ao de PNR de 

tipo superior obedecera aos seguintes fatores, pela ordem: 

a) precedencia hierarquica; e 

b) maior tempo de ocupac;ao de PNR. 

Paragrafo unico - Ocorrendo a promoc;ao do militar que estiver relacionado na lista de 

espera entre os pretendentes a ocupac;ao de PNR, este passara a concorrer no universo 

correspondente ao novo posto ou graduac;ao, respeitando-se a data de apresentac;ao pronto 

para o servic;o na Guamic;ao. 



CAPITULO IV 

DA OCUPA<;AO, DESOCUPA<;AO E TROCA 

Se9ao I 

Daocupa9ao 
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Art.15. A ocupa9ao do PNR sera precedida da lavratura, pelo representante da 

administra9ao do PNR e permissionario (ou seu representante), do Termo de Permissao de 

Uso e do Termo Inicial de Vistoria. 

§ 1 o 0 Termo de Permissao de Uso caracterizara a suhmissao do permissionario as 

normas concementes ao uso de PNR no Exercito. 

§ 2° 0 Termo Inicial de Vistoria do PNR registrara as condi9oes verificadas, 

inicialmente, no im6vel e nos hens m6veis que a ele estiverem distrihuidos. 

Art.l6. A ocupa9ao do PNR sera considerada a partir da assinatura do Termo de 

Permissao de Uso, quando o 6rgao de administra9ao entregara as chaves do PNR ao 

permissionario ou a seu representante constitufdo oficialmente junto ao referido 6rgao, 

ficando registrados: 

I- o recehimento das chaves do im6vel ohjeto da permissao; 

II - o integral conhecimento das normas administrativas relacionadas ao uso de PNR; e 

III- as condi9oes do im6vel e dos hens m6veis constantes do Termo Inicial de 

Vistoria. 

Art.l 7. Os PNR que se acharem vagos temporariamente, por falta de pretendentes 

regulares, poderao ser ocupados a titulo precario, mediante ato discricionario do Comandante 

da Guami9ao. 
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§ 1 o A distribui9ao de PNR a titulo precario observara os criterios estabelecidos 

nestas Normas, naquilo que couber. 

§ 2° A ocupa9ao a titulo precario sera uma concessao do Comandante da Guarni9ao, 

podendo ser revogada a qualquer momento. 

§ 3° Os militares ocupantes dos cargos e fun9oes relacionados no Art 5° e que nao 

pretendam ocupar ou concorrer a ocupayao de PNR, deverao informar sua decisao por escrito 

aSAPNR/5. 

a) A manuten9ao e conserva9ao destes PNR, bern como o controle do material carga, 

permanecera como responsabilidade da OM detentora, cabendo a SAPNR/5 apenas a 

indicayao do usuario. 

b) Os recursos referentes a taxa de uso do PNR, deverao ficar nas OM detentoras dos 

PNR funcionais. Para isto, a OM a que pertencer o militar que ocupou o PNR, devera 

implanta-lo como c6digo UA do PNR funcional, de forma que o desconto (70% UA) seja em 

favor da OM responsavel pela manuten9ao (conforme anexo "B"). 

Art.18. A utiliza9ao de PNR para fim estritamente nao-residencial dependera de 

autoriza9ao especifica do Comandante Militar do Sul, ap6s ouvido o DEC. 

Seyao II 

Da Desocupa9ao 

Art.19. A desocupayao do PNR consiste na entrega das chaves ao respectivo 6rgao de 

administra9ao pelo permissionario ou por seu representante. 

Paragrafo unico- Na entrega do PNR, que devera estar limpo e com a grama cortada, 

o permissionario deveni estar quite com todos os debitos referentes ao PNR que ocupava. 

Art.20. A desocupayao do PNR devera ocorrer: 
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I - ate o termino do periodo de transito, quando da movimentac;ao do permissiomirio 

para outra guarnic;ao; 

II - no prazo de dez dias, em caso de desocupac;ao voluntaria, contados a partir da data 

da comunicac;ao por escrito ao 6rgao de administrac;ao; 

III - no prazo de trinta dias, a contar da data de publicac;ao do fato gerador da 

desocupac;ao em boletim intemo da OM, quando: 

a) o permissionario for promovido e permanecer na mesma guarnic;ao, fazendo jus a 

outro tipo de PNR que esteja disponivel; 

b) o permissionario for excluido do servic;o ativo em decorrencia de: 

1. licenciamento; 

2. demissao; 

3. a bern da disciplina; ou 

4. perda de posto ou patente. 

c) o permissionario entrar em licenc;a para tratar de interesse particular por mais de 

noventa dias e houver necessidade de distribuic;ao do PNR a pretendente regular; 

d) o permissionario perder o direito a PNR funcional; 

e) o PNR necessitar de reparac;ao, comprovada mediante vistoria tecnica, que exija sua 

desocupac;ao; 

f) houver interesse ou conveniencia da administrac;ao, plenamente justificado pelo 

Cmdo sa RM-5a DE e homologado pelo CMS; 

g) o PNR estiver ocupado a titulo precario e houver necessidade de distribui-lo a 

pretendente regular; e 
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h) os moradores nao mantiverem conduta compativel com o mew social a que 

pertencem, comprovada mediante sindicancia instaurada pelo comandante da guarniyao ou da 

OM responsavel pelo PNR; 

IV - no prazo de sessenta dias, contados a partir da data da publicayao em boletim 

intemo da OM: 

a) do ato de transferencia para a reserva remunerada ou reforma; e 

b) do transito emjulgado de senten9a condenat6ria por crime de deseryao; 

V - no prazo de cento e vinte dias, contados a partir da data de exclusao por 

falecimento do permissionario; e 

VI - no prazo de duzentos e dez dias, contados a partir da data da publicayao de ato 

oficial que passa o permissiomirio a situa9ao de extraviado em boletim intemo da OM. 

§ 1° Quando o PNR for destinado a comandante, chefe ou diretor de OM, sua 

desocupa9ao devera ocorrer ate a data da transmissao do cargo ao substituto. 

§ 2° Os militares matriculados em cursos ou estagios que residirem em PNR poderao 

continuar ocupando os mesmos durante a realizayao dos cursos ou estagios, desde que nao 

ocorra o desligamento da OM de origem. 

§ 3° 0 militar designado para missao no exterior, independente do prazo de sua 

dura'(ao, podera, a seu criterio, permanecer ocupando o PNR quando a referida missao 

impuser o deslocamento do militar desacompanhado de seus dependentes. 

Art.21. Quando transitar em julgado senten9a judicial decretando a separa9ao do casal, 

somente o permissionario, acompanhado ou nao dos seus dependentes, podera permanecer 

ocupando o PNR. 

Art.22 Havendo inobservancia dos prazos previstos para a desocupa9ao de PNR, a 

OM responsavel pela administra9ao de PNR devera: 



48 
I- determinar, por escrito, ao ocupante do PNR para que proceda a desocupac;ao sob 

as penas da lei; 

II- comunicar o fato a OM a que estiver subordinado o permissionario para 

imposic;ao das sanc;oes disciplinares regulamentares; 

III - ap6s notificar antecipadamente o ocupante de PNR, aplicar multa mensal 

equivalente a dez vezes o valor da Taxa de Uso, caso o permissiomirio ou seus dependentes 

permanec;am ocupando o im6vel ap6s decorrido o prazo estabelecido para a sua desocupac;ao; 

IV - reaplicar a multa a cada periodo de trinta dias, ou frac;ao, subseqlientes a data de 

desocupac;ao; e 

V- providenciar, obrigatoriamente, junto a Advocacia Geral da Uniao, decorridos 

trinta dias da data prevista para desocupac;ao do im6vel pelo permissionario, a propositura de 

ac;ao de reintegrac;ao de posse. 

§ 1 o A multa por ocupac;ao irregular de PNR e urn desconto classificado como 

obrigat6rio e sua cobranc;a dar-se-a mensalmente, por meio do Sistema de Pagamento de 

Pessoal, sempre que possivel. 

§ 2° Os valores das multas, citadas no § 1 o deste artigo, que nao puderem ser 

descontados por excederem os limites estipulados pela Lei de Remunerac;ao dos Militares, 

serao considerados como divida para com a Fazenda Nacional e serao descontados, assim que 

houver margem consignavel disponivel, ate sua total liquidac;ao, ou saldados pelo proprio 

militar no 6rgao de administrac;ao do PNR. 

§ 3° Quando nao for possivel o desconto em folha de pagamento, o valor 

correspondente a Taxa de Uso, a multa por ocupac;ao irregular e aos demais encargos devera 

ser recolhido pelo permissionario diretamente ao 6rgao de administrac;ao de PNR, devendo os 

debitos nao quitados serem considerados como divida para com a Fazenda Nacional. 
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§ 4° 0 valor da Taxa de Uso a ser considerado no calculo da multa de que trata o 

inciso III deste artigo, no que se refere aos militares excluidos do servi«;o ativo, pensionistas 

e/ou dependentes enquadrados no art. 20, incisos IV a VI, destas Normas, sera o 

correspondente ao posto, a gradua«;ao ou a categoria funcional que detinha 0 permissionario, 

quando na situa«;ao de atividade. 

§ 5° A aplica«;ao da multa nao isenta o permissionario do pagamento dos valores 

correspondentes a Taxa de Uso e aos demais encargos pela ocupa«;ao do PNR. 

Art.23. 0 militar, quando for transferido para a reserva remunerada e permanecer 

ocupando PNR nos termos destas Normas, continuara a ser descontado no valor da Taxa de 

Uso correspondente ao seu posto ou gradua«;ao, alem de ressarcir a OM responsavel pelo PNR 

as despesas referentes aos demais encargos a que estiver sujeito o PNR, tais como os servi«;os 

publicos de agua, esgoto, luz, gas, telefone e outros encargos de responsabilidade de urn 

permissionario. 

Art.24. A prioridade para desocupa«;ao de PNR distribuido a titulo precario obedecera 

aos seguintes criterios, quanto ao permissionario, pela ordem: 

I - maior tempo de ocupa«;ao; e 

II - menor precedencia hierarquica. 

Art.25. As providencias para a desocupa«;ao e para a entrega de PNR nos prazos 

previstos contarao com a participa«;ao direta da OM a que pertence o permissionario, a qual 

fiscalizara o cumprimento das normas estabelecidas, na forma solicitada pela SAPNR. 

Art.26. A desocupa«;ao de PNR sera precedida de vistoria pelo 6rgao de administra«;ao 

na presen«;a do permissionario do PNR ou seu representante, com vistas a lavratura do 

respectivo Termo de Desocupa«;ao de PNR, onde serao registradas, a luz do contido no Termo 

Inicial de Vistoria e nos controles da administra«;ao, todas as faltas e deficiencias encontradas, 
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estabelecendo as responsabilidades respectivas entre o permissiomirio e a administra<;ao 

militar. 

§ 1° Ap6s a vistoria, que se encerra com a entrega das chaves, o permissiomirio ou seu 

representante deveni comparecer a sua OM de vincula<;ao para o ajuste final de contas, 

devendo tal procedimento ser verificado pela OM a que estiver o mesmo vinculado, antes que 

tome novo destino. 

§ 2° Constatada a existencia de debito proveniente de obras ou de servi<;os que devam 

ser realizados para a recupera<;ao do im6vel, seus acess6rios ou equipamentos a ele 

integrados, ou ainda a existencia de quaisquer outros debitos de responsabilidade do 

permissiomirio, a SAPNR/5 ou OM responsavel encaminhara expediente de cobran<;a ao 

6rgao de destino do militar. 

Se<;ao III 

Da Troca 

Art.27. Ao permissionario podera ser concedida troca de PNR, desde que obedecidas 

as seguintes condi<;oes: 

I- sera solicita<;ao feita por intermedio da OM do usuario a SAPNR/5, ap6s satisfeitas 

as demais condi<;oes deste artigo; 

II - nao haver onus para o Exercito; e 

III - estar o permissionario ocupando o PNR no minimo ha dois anos, salvo por: 

a) parecer medico expresso por junta de inspe<;ao de saude; 

b) ter ocorrido aumento do nlimero de dependentes; ou 

c) interesse do servi<;o, desde que formalmente declarado. 
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Panigrafo Un.ico - 0 permissiomirio devera ocupar o novo PNR no prazo maximo de 

dez dias, a contar da comunica<;ao da SAPNR/5 a OM do usuario. 

CAPITULOV 

DA EXTIN<:;AO DA PERMISSAO DE USO 

Art.28. Extinguir-se-a a permissao de uso de PNR, independentemente de qualquer 

formalidade, quando o permissionario: 

I - nao ocupar o im6vel em trinta dias, contados a partir da data em que se der a 

outorga da permissao, exceto em carater excepcional e a criterio do 6rgao de administra<;ao de 

PNR; 

II- nao manifestar sua concordancia expressa ao Termo Inicial de Vistoria do PNR, no 

prazo de trinta dias, contados a partir da data em que se der outorgada a permissao; 

III - atrasar o pagamento dos encargos relativos ao uso do im6vel por prazo superior a 

tres meses; 

IV- incidir nos casos de desocupa<;ao de PNR previstos no art. 20 destas Normas; e 

V- der causa a cassa<;ao da permissao de uso, ao infringir quaisquer das disposi<;oes 

previstas nos Art. 35 e 36 destas Normas. 



CAPITULO VI 

DAS RESPONSABILIDADES PELA MANUTENc;AO 

Se9ao I 

Dos 6rgaos de Administra9ao 
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Art.29. As despesas extraordimirias dos PNR, desde que nao tenham sido originadas 

pelo(s) permissiomirios, sao atribui96es de responsabilidade das OM com encargos de 

administra9ao de PNR, conforme distribui9ao constante do anexo "B". Estas despesas 

extraordimirias sao: 

I - repara9ao de telhados; 

II - reforma ou substitui9ao dos portoes de garagem, incluindo troca de motor e 

reposi9ao de conjuntos ou pe9as; 

III - repara9ao, reforma ou revisao das redes eletrica, hidniulica e sanitaria do PNR e 

das areas comuns; 

IV- pintura total ou parcial de paredes, tetos, portas, janelas e esquadrias dos PNR e 

das areas comuns; 

V- substitui9ao de portas e janelas do PNR; 

VI - instala9ao e substitui9ao de porteiro eletronico; 

VII- repara9ao, reforma ou substitui9ao de bombas d'agua de cisterna; 

VIII - repara9ao dos distribuidores gerais de rede telefOnica; 

IX - manuten9ao de pra9as, areas comuns e de lazer dos conjuntos habitacionais; 

X - instala9ao, reforma ou substitui9ao de antenas coletivas; 

XI - aplica9ao de verniz em pisos, paredes e esquadrias; 



53 
XII - dernarca<;ao de pisos ern vagas de estacionarnento, quadras de esportes e 

congeneres; 

XIII - lirnpeza de caixa d' agua, de esgotos e de fossas; 

XIV - repara<;ao, reforma ou substitui<;ao de grupos-geradores; 

XV- consertos de alvenaria, revestirnento de rnuros, cercas, superficies 

superficies irnpermeabilizadas e pavirnenta<;ao; 

XVI- substitui<;ao e recornpletarnento de pisos e revestirnentos (tacos, ladrilhos, 

azulejos, pastilhas), pe<;as de cerfunica, vasos e lou<;as sanitarias, vidros, aparelhos de 

ilurnina<;ao ern geral e lfunpadas das areas de uso cornurn; e 

XVII- recarga ou a substitui<;ao de extintores de incendio. 

XVIII - o custeio relativo aos PNR desocupados, incluindo as despesas ordinarias de 

responsabilidade do permissionario. 

Se<;ao II 

Dos Permissionarios 

Art.30. Sao atribui<;oes de responsabilidade dos permissionarios as despesas ordinarias 

de PNR e de areas comuns de edificios residenciais, tais como: 

I - rnanuten<;ao da pintura do PNR nas rnesrnas condi<;oes ern que foi recebida, quando 

o periodo de ocupa<;ao for inferior a dois anos; 

II- rnanuten<;ao do rnobiliario e dos eletrodornesticos existentes, nas rnesrnas 

condi<;oes ern que forarn recebidos; 

PNR; 

III - rnanuten<;ao e funcionarnento dos interruptores, tornadas e lurninarias do PNR; 

IV - rnanuten<;ao das portas do PNR, incluindo confec<;ao de chaves; 

V - rnanuten<;ao da instala<;ao de gas no interior do PNR; 

VI - rnanuten<;ao e funcionarnento das tomeiras, registros e b6ias da rede hidraulica do 

VII - substitui<;ao de lfunpadas do PNR; e 
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VIII - manutenc;ao de aparelhos telefonicos e de interfonia de uso exclusivo do 

respectivo PNR. 

Art.31. Sao tambem despesas de responsabilidade do permissiomirio servic;os e 

atividades de manutenc;ao necessarios ao adequado funcionamento do PNR e, quando for o 

caso, do edificio residencial e suas areas comuns, tais como: 

I - taxa de uso do PNR; 

II - consumos de energia eletrica e de agua, do PNR e das areas comuns em edificios 

residenciais; 

PNR; 

III - conta telefonica do PNR; 

IV - taxas de gas, agua e esgoto do PNR; 

V - taxas cobradas por 6rgaos estaduais e municipais, desde que exclusivamente do 

VI - despesas de combate a insetos e roedores referentes ao PNR; 

VII- seguro contra incendio; 

VIII - servic;os de zeladoria, portaria e vigiUincia; 

IX - a manutenc;ao de portoes de garagem, aparelhos telefonicos e de interfonia de uso 

exclusivo do edificio residencial; 

X - a manutenc;ao de antenas coletivas; e 

XI - a manutenc;ao, exceto a reposic;ao de conjuntos e pec;as, de outras benfeitorias, 

instalac;oes, equipamentos e aparelhos, quando de uso exclusivo do PNR ou coletivo. 

§ 1 o Visando a economia de recursos e a uniformidade da prestac;ao, os servic;os de 

limpeza das areas comuns (varredura, lavagem e enceramento de corredores, escadas, 

calc;adas, limpeza de areas envidrac;adas, garagens, estacionamentos, jardins e lixeiras, 

recolhimento do lixo, etc.), dos edificios residenciais serao realizados por empresa 

especializada, contratada pelo Comando sa RM-5a DE, mediante procedimento licitat6rio. 

§ 2° 0 valor mensal contratado, nos termos do § 1°, sera dividido pelo nfunero de 

unidades habitacionais dos edificios residenciais e atribuido a cada permissionario, como 

encargo de ocupac;ao. 0 sindico do edificio ten! o encargo de cobrar o valor do rateio, 

recolhendo-o diretamente a SAPNR/5, ate o 5° dia util do mes subsequente ao vencido. As 

cotas relativas as unidades desocupadas serao de responsabilidade do Comando da sa RM-5a 

DE. 
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§ 3° Os servi9os mencionados no § 1° serao realizados conforme normas expedidas 

pela SAPNR/5, que especificani os dias e honirios, o nfunero de pessoas empregadas e outras 

condi9oes, bern como, pelas clausulas contratuais. 

§ 4 A execu9ao dos servi9os especificados no § 1 o sera fiscalizada pelo sindico de 

cada edificio, que devera realizar o controle da qualidade dos servi9os, da assiduidade e da 

pontualidade dos (as) empregados (as) da contratada, podendo, ainda, determinar, ao preposto 

da contratada, as tarefas a serem executadas, devendo relatar qualquer irregularidade, por 

escrito, a SAPNR/5. 

CAPITULO VII 

DAS COMPETENCIAS E DAS ATRIBUI<;OES 

Dos 6rgaos de Administra9ao e dos Permissionarios 

Art.32. A SAPNR/5 e as OM com encargo de administra9ao de PNR compete: 

I- providenciar para que a ocupa9ao ou a desocupa9ao do PNR seja feita mediante 

assinatura de Termo de Permissao de Uso, Termo Inicial de Vistoria, Termo de Desocupa9ao 

e de outros documentos necessarios, nos quais fiquem perfeitamente registradas as condi9oes 

em que se encontram o im6vel, seus equipamentos, instala9oes e mobiliario; 

II - cobrar dos permissionarios as despesas correspondentes aos danos causados aos 

PNR, a seus equipamentos, instala9oes e mobiliario; 

III - realizar vistorias sob sua responsabilidade, sempre com a presen9a do 

permissionario ou de seu representante; 

IV - solicitar aos 6rgaos competentes as providencias ou os recursos necessarios a 

repara9ao e substitui9ao de equipamentos, m6veis e utensilios, que excedam a sua capacidade 

financeira e que nao sejam decorrentes de incfuia OU de rna utiliza9a0 por parte dos 

moradores; 
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V - providenciar o ajuste de contas com o permissiomirio por ocasiao da 

desocupa9ao e da entrega do PNR; e 

VI - cobrar dos permissionarios as despesas relativas aos servi9os de limpeza e 

conserva9ao quando estas forem contratadas pela SAPNR/5. 

Art.33. Aos permissionarios compete cumprir as determina9oes prescritas nestas 

Normas e as determina9oes da SAPNR. 

CAPITULO VIII 

DOS DIREITOS E DEVERES DO PERMISSIONARIO 

Se9ao I 

Dos Direitos 

Art.34 Sao direitos dos permissionarios: 

I - usar o PNR e as partes comuns sem prejudicar os moradores dos demais PNR e sem 

comprometer a estetica, a seguran9a e a tranquilidade da Vila Militar, tudo sem prejuizo da 

responsabilidade pessoal perante a legisla9ao correspondente, por cuja viola9ao respondeni; 

II- solicitar a SAPNR/5, dentro da rotina estabelecida, os trabalhos de manuten9ao 

necessarios ao PNR, sob responsabilidade desse 6rgao; 

III - permanecer como permissionario do PNR durante Licen9a para Tratamento de 

Saude ou Licen9a Especial; e 

IV- fazer uso de todas as prerrogativas previstas nestas Normas e na legisla9ao em 

v1gor. 



Sec;ao II 

Dos Deveres 

Art.35 Sao deveres do permissiomirio: 
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I - cumprir e fazer cumprir por seus dependentes, empregados e demais moradores do 

seu PNR as prescric;oes das IG 50-01 e destas Normas; 

II - comparecer no 6rgao de administrac;ao de PNR, quando solicitado e por ocasiao do 

recebimento e da restituic;ao das chaves do PNR que lhe foi designado ou que tenha 

desocupado; 

III -lavrar o Termo Inicial de Vistoria, o Termo de Permissao de Uso e o Termo de 

Desocupac;ao de PNR, juntamente com o representante do 6rgao de administrac;ao de PNR; 

IV - preencher toda a documentac;ao de controle estabelecida pela administrac;ao de 

PNR; 

V - usar o PNR que lhe foi distribuido tmica e exclusivamente para residencia propria 

e de seus familiares, sendo-lhe vedada qualquer outra destinac;ao; 

VI - zelar pela conservac;ao do PNR, dos seus bens m6veis e das areas comuns; 

VII - cumprir as normas de seguranc;a vigentes; 

VIII - respeitar a privacidade dos demais moradores a qualquer hora; 

IX - guardar silencio, obrigatoriamente, no periodo compreendido entre as vinte e duas 

e as seis horas do dia seguinte; 

X - permitir o acesso, ao PNR, do representante do 6rgao de administrac;ao, sempre 

que lhe for previamente solicitado, com vistas a facilitar os trabalhos e procedimentos 

necessarios daquele 6rgao; 

XI- ocupar e desocupar o PNR dentro dos prazos previstos nestas Normas; e 
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XII - cumprir as normas vigentes a respeito de animais domesticos. 

Art.36. E vedado ao permissiomirio do PNR: 

I - guardar ou depositar no PNR, ou em qualquer parte do edificio residencial, 

explosivos, artificios pirotecnicos, inflamaveis, armas que nao sejam de uso pessoal permitido 

ou qualquer material capaz de exalar mau cheiro, oferecer perigo a seguran9a ou trazer 

incomodo aos moradores; 

II - utilizar as areas de recrea9ao ou de uso comum com outra finalidade que nao a de 

entretenimento dos moradores, realiza9ao de palestras e reunioes; 

III- fazer qualquer modificayao, reforma ou repara9ao no PNR, sem a previa 

autoriza9ao da SAPNR/5; e 

IV - utilizar os empregados ou militares do 6rgao de administra9ao de PNR em outras 

atividades estranhas ao servi9o ou mesmo dar-lhes ordens diretas, salvo nos casos de 

reconhecida urgencia. 

§ 1 o E vedado, tambem, ao permissionario fazer quaisquer benfeitorias nas 

dependencias do PNR ou do edificio residencial, sem a previa autoriza9ao da administra9ao. 

§ 2° Ao permissionario que realizar benfeitorias em PNR ou edificio residencial nao 

cabeni nenhuma indeniza9ao, ficando as mesmas incorporadas ao im6vel. 

CAPITULO IX 

DAS PRESCRI<;OES DIVERSAS 

Art.37 Nenhum acrescimo ou altera9ao de projeto ou de especifica9ao primitiva sera 

feito em PNR sem autoriza9ao do DEC, particularmente para modifica96es de vulto referentes 

a materiais, equipamentos e instala96es de PNR. 
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Art.38. A manuten<;ao de PNR a ser ocupado a titulo precario sera realizada pela 

OM de vincula<;ao do ultimo permissionario, atendendo as condi<;oes basicas de moradia. 

Art 39. Nos PNR funcionais de oficial-general, os seguintes procedimentos serao 

adotados, tendo em vista o interesse da seguran<;a e do servi<;o inerentes a essas autoridades: 

I - instala<;ao de, pelo menos, urn telefone oficial destinado as liga<;oes de servi<;o, cuja 

despesa correra por conta de recursos pr6prios da Unidade Administrativa (UA) encarregada 

da administra<;ao do PNR; e 

II - custeio, pela UA correspondente, das despesas com servi<;os publicos em 

instala<;oes especificas para os servi<;os de seguran<;a e outros. 

Art.40. Os casos omissos serao submetidos a aprecia<;ao do Comandante da sa Regiao 

Militar e sa Divisao de Exercito. 

2. ANEXO "A" 

ANEXO"A" 

Alterado e publicado no Boletim Regional Nr 033, de 04 de Maio de 2004, as 
novas cotas de PNR de Uso Geral, para vigorar no anode 2004. 

Obs: As cotas de PNR mudam anualmente, motivo pelo qual nao serao objetos de 

transcri<;ao nesse trabalho. 
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3. ANEXO "B" 

ANEXO "B" 

DESCENTRALIZA<;AO DA MANUTEN<;AO DOS PNR 

a. FINALIDADE 

Dar conhecimento as OM da Guarni9ao de CURITIBA sobre a descentraliza9ao da 

manuten9ao, conserva9ao ou repara9ao nos PNR da Guarni9ao. 

b. REFERENCIA 

Portaria Ministerial n° 631, de 04 de Dezembro de 2001, que aprova as Instru9oes 

Gerais para a Administra9ao dos Proprios Nacionais Residenciais do Exercito (IG S0-01). 

c. OBJETIVOS 

1) Agilizar os trabalhos de manuten9ao dos PNR; 

2) Proporcionar uma melhor apresenta9ao dos PNR da Guarni9ao; 

3) Proporcionar maior conforto e bem-estar ao permissiomirio de PNR; 

4) A tender em melhores condi9oes o permissiomirio de PNR. 

d. CONSIDERAc;OES GERAIS 

1) A Guarni9ao de CURITIBA dispoe de PNR para oficiais e pra9as, sen do 64 casas e 

64 apartamentos; 

2) Os PNR estao localizados em 6 bairros; Batel, Semimirio, Agua Verde, Bacacheri, 

Boqueirao e Pinheirinho, e muitos destes situam-se proximos as Unidades valor Batalhao: 

a) Casas Cap/Ten/St/Sgt Pinheirinho- proximo soB Log 

b) Casas St/Sgt Boqueirao- proximo so GAC Ap; e 

c) Apartamentos St/Sgt Bacacheri- proximo 27° B Log. 



3)A maioria dos PNR foi construida ha mais de 30 anos; 

4)Alto custo da mao-de-obra civil para realizar a manutenyao; 
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S) Insuficiencia da indenizayao de moradia retida no Cmdo sa RM-Sa DE (70%); 

6)Inexistencia de mao-de-obra qualificada na Cia C sa RM-Sa DE, na quantidade 

necessaria para atender a manutenyao de todos os PNR da Guamiyao; e 

7)Existencia nas OM da Equipe de Serviyos Gerais com possibilidade de atender aos 

trabalhos de manutenyao dos PNR sob sua responsabilidade, barateando em consequencia os 

custos. 

e. EXECU<;AO 

1) Localiza~ao e Destina~ao dos PNR 

a) PNR funcionais 

Destina~ao Localiza~ao 

Bairro Endere~o 

Cmt 5• RM-Y DE OMITIDO OMITIDO 

CmtAD/5 

Ch EM 5" RM-5• DE 

ChEMAD/5 

Cmt, Ch e Dir OM 

Aux EMP sa RM-Y DE 

AuxEMP AD/5 

Cb, Tfe Sd 



b) PNR de uso geral 

Destina~ao Localiza~ao 

Bairro Endere~o 

Of Sup Seminario OMITIDO 

Cap/Ten Seminario 

Of Sup Agua Verde 

Cap/Ten 

Cap/Ten Pinheirinho 

St/Sgt Bacacheri 

St/Sgt Boqueirao 

St/Sgt Pinheirinho 

2) Responsabilidade de manuten~ao e conserva~ao dos PNR 

a) PNR funcionais 

(1) Oficiais-Generais 

Permissiomirio Localiza~ao 

Bairro Endere~o 

Cmt 5• RM-5• DE OMITIDO 

CmtAD/5 

(2) Ch EM sa RM-5a DE e AD/5 

Permissionario Localiza~ao 

Bairro Endere~o 

Ch EM 5• RM-5" DE OMITIDO 

ChEMAD/5 
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OM Responsavel 

OM Responsavel 
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(3) Cmt, Ch e Dir OM 

Permissionario Localiza~ao OM Responsavel 

Bairro Endere~o 

Cmt20°BIB OMITIDO 

Cmt27°B Log 

Cmt soB Sup 

CmtS0 GACAp 

Cmt soB Log 

CmtCMC 

Dir Pq R Mnt/S 

DirHGeC 

Ch 15" CSM 

Ch s• ICFEx 

ChCRO/S 

Ch 11° CT 

Cmt Cia C s• RM-5" DE 

Cmt5" CiaPE 

Cmt Bia C AD/S 

Cmt 5" Cia Com Bld 
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(4) Ass Sec Cmt sa RM-Sa DEe Aux EMP 

Permissioniirio Localiza~ao OM Responsavel 

Bairro Endere~o 

Ass Sec Cmt 5" RM-5" DE OMITIDO 

Aux EMP 5" RM-5" DE 

AuxEMP AD/5 

(5) Cb e Tf 

Permissionario Localiza~o OM Responsiivel 

Bairro Endere~o 

Cabo motoristas e Taifeiros Cmt OMITIDO 

5" RM-5" DE e Cmt AD/5 
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b) PNR de uso geral 

Permissiomirio Localizac;ao OM Responsavel 

Bairro Enderec;o 

Of Sup OMITIDO OMITIDO OM a que pertencer o 

militar 

20°BIB 

HGeC 

Cia C sa RM-S" DE 

Cap/Ten 20°BIB 

Cap/Tern OM a que pertencer o 

militar 
(Solteiro) 

Of Sup soB Sup 

Cap/Ten PqRMnt/S 

Cap/Ten soB Log 

St/Sgt 27°B Log 

St/Sgt S0 GACAp 

St/Sgt S0 B Log 

3) Atribui~oes das OM 

Para efeito desta instruc;oes, as Organizac;oes Militares deveni realizar as atividades de 

manutenc;ao previstas no Art 32, da Sec;ao I e Capitulo VI (DAS RESPONSABILIDADES 

PELA MANUTENCAO), das Instruc;oes Gerais para a Administrac;ao dos Pr6prios Nacionais 

Residenciais do Exercito (IG 50-01) 
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4) Atribui~oes dos Permissiomirios 

Conforme previsto Art 35, 36 e 37 da Seyao II e Capitulo VI (DAS 

RESPONSABILIDADES PELA MANUTENc;AO), das Instruyoes Gerais para a 

Administra9ao dos Pr6prios Nacionais Residenciais do Exercito (IG 50-01) 

f. RECURSOS FINANCEIROS 

1) Descontos das Taxas de Uso 

a) PNR funcionais 

Os militares que ocuparem PNR funcionais, terao sua forma de desconto da taxa de 

uso de PNR (70% UA), em favor de suas respectivas OM, responsaveis pela manuten9ao, 

conserva9ao e repara9ao dos PNR. 

b) PNR de uso geral 

a) 0 valor do desconto para ocupantes de PNR e equivalente a 5% do soldo; e 

b) Os militares que ocuparem PNR de uso geral, deverao ter sua forma de desconto da 

taxa de uso do PNR (70% UA), no C6digo 239, em favor Cmdo sa RM-5a DE (025007), onde 

ficara centralizado todo recurso financeiro, sob a responsabilidade da SAPNR/5, tendo a sua 

distribui9ao e aplicayao dos recursos financeiros da forma que se segue: 

2) Aplica~ao dos Recursos Financeiros 

a) PNR funcionais 

As OM dos militares que ocupam PNR funcionais sao responsaveis pelas suas 

despesas com manuten9ao, conservayao e repara9ao. 

b) PNR de uso geral 
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Aos militares que ocupam PNR de uso geral, a distribui9ao desses recursos para 

despesas extraordimirias sera da seguinte forma: 

(1) Os Permissionarios, Sindicos ou Subsindicos, informarao atraves de documento a 

SAPNR/S, a necessidade do serviyo de manutenyao, conserva9ao ou repara9ao a ser realizado 

no PNR ou Conjunto Habitacional; 

(2) A SAPNR/S solicitara a OM responsavel pela manutenyao, a execuyao do servi9o 

solicitado pelo referido militar, ficando esta responsavel de remeter a SAPNR/S urn 

oryamento com o(s) valor(es) do(s) material(is) necessario para execuyao do servi9o; e 

(3) A SAPNR/S enviara dentro de suas possibilidades e prioridades, o valor solicitado 

pela OM, para que ela execute o serviyo. 

4. ANEXO "C" 

Requisi9ao Nr _ 

ANEXO "C" 

MINISTERIO DA DEFESA 

ExERCITO BRASILEIRO 

CMS - sa RM-Y DE 

(OM) 

REOUISICAO DE PNR 

Curitiba-PR, _de ____ de 

Do Cmt, Chou Dir OM 

Ao Sr Ch EM sa RM-Sa DE 
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1. Dados Pessoais 

Nome: -----------------------------------------------------------
PostoiGrad: Arma!QuadroiSv: Idt: -------- ---------- ---------------

Data de Pra9a: _______________ Data de Nascimento: ____________ _ 

2. Organizacao Militar 

Origem: _______________ Data de Apresenta9ao Prl Sv GU: __________ _ 

Data da Ultima Promo9ao: ________ Data que Adquiriu Dependente: ____ _ 

3. Motivo da Requisicao 

a. Movimenta9ao Normal. ....................................................................................................... ( ) 

b. Promo9ao (Mudan9a de Circulo ) ........................................................................................ ( ) 

c. Reside na Gu e deseja PNR ................................................................................................. ( ) 

d. Motivo de Saude (troca de PNR) ........................................................................................ ( ) 

f. Outros ................................................................................................................................... ( ) 

4. Dependentes legais, residentes sob o mesmo teto e constantes das alteracoes do militar 

a. Esposa 

b. Filhos 

Sim L__) Nao L__) 

Nr -----
c. Outros Nr -----
d. Justificativa de outros dependentes que vivam sob o mesmo teto (se for o caso ). 

5. Assinatura do Comandante. 

Nome I Posto I OM 
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PLANTAS 
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PLANT A 1 - Planta baixa de apartamentos para oficiais. 





PLANT A 2- Planta baixa de residencia (casa) para oficiais. 
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PLANT A 3 - Plano diretor de urn quartel ( destaque para edificios residenciais para 
sargentos). 
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PLANTA DE SITUA<;AO 
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PLANTA 4- Plano diretor para constru9ao de urn novo aquartelamento para o 3° RCC, 
corn destaque para a previsao de constru9ao de uma vila rnilitar. 
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PLANT A 5 - Planta baixa de uma vila militar para oficiais e sargentos. 
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