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NO CENTRO DO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 
HABITAÇÃO 

Ref: Housing at the Centre, UN-Habitat 

FAMÍLIAS 

 Recorte social é vetor de crescimento inclusivo; 

 Promove qualidade de vida e desenvolvimento humano; 

 Reconhece a centralidade da família e dos direitos humanos para o desenvolvimento 
urbano sustentável. 

PAÍS 
 Imperativo para atingir metas de agendas e acordos 
Internacionais - Agenda 2030/ODS, COP 21, Habitat III/Nova 
Agenda Urbana; 

 Imperativo para o desenvolvimento socioeconômico - 
estímulo para a economia, geração de empregos e renda. 

CIDADES 
 Componente central para a construção de cidades 
inclusivas, seguras e resilientes; 

 Preponderante para o desenvolvimento urbano sustentável 
- elemento central das políticas de planejamento e 
desenvolvimento urbano sustentável. 



DÉFICIT HABITACIONAL ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS INADEQUAÇÃO DE DOMICÍLIOS 

PMCMV PAC URBANIZAÇÃO CARTÃO REFORMA 

Provisão habitacional em escala, 
para atendimento à  famílias de 
baixa renda, por meio de operações 
de parcelamento e de financiamento  
com subsídios 

Operações integradas de urbanização 
de assentamentos precários, por meio 
de intervenções em parceria com o 
gestor local 

Concessão de subsídios e assistência 
técnica para reforma, ampliação ou 
conclusão de unidades habitacionais, 
em parceria com o gestor local 

ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO HABITACIONAL: ATUAL 

PROVISÃO HABITACIONAL URBANIZAÇÃO MELHORIA HABITACIONAL 



• Centrado no déficit habitacional 
• Abordagem focada na família 

 
 

FAMÍLIA 

Unidade Habitacional Empreendimento/ Bairro Cidade  

• Centrado nas dimensões social e urbana 
• Fortalecimento da integração entre habitação social 

e a cidade 
• Foco no potencial dos ativos do território e de seus 

habitantes 
• Abordagem multiescalar da política habitacional 
• Atenção à sustentabilidade e ao desenvolvimento 

de novas tecnologias 

QUANTITATIVO QUALITATIVO 

SOCIEDADE COMUNIDADE 

MUDANÇA DE FOCO 

 

INOVAÇÕES DA POLÍTICA HABITACIONAL ATUAL 



O  cenário da questão habitacional 
no Brasil 



DH 2014 RURAL E URBANO DO BRASIL 

Fonte: FJP – DH 2014 

DH por faixa de renda 

Faixa Salarial % DH 

Sem Rendimento 2,1% 
Até 3 S.M. 82,5% 

3 a 6 S.M. 9,2% 
6 a 10 S.M. 4,8% 

Mais de 10 S.M. 1,4% 

Localidade DH Absoluto DH Relativo 

Urbano 5.315.251 87,6% 

Rural 752.810 12,4% 

Total 6.068.061 100,0% 

DH Absoluto e Relativo 



COMPARAÇÃO DÉFICIT HABITACIONAL BRASIL - 2007 A 2014 

Fonte: FJP – DH 2007 a 2014 

Ano Absoluto Relativo(%) 

2007 6.102.414 10,8 

2008 5.686.703 9,8 

2009 6.143.226 10,4 

2011 5.581.968 9,0 

2012 5.430.562 8,5 

2013 5.846.040 9,0 

2014 6.068.061 9,0 
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PROJEÇÃO DA DEMANDA HABITACIONAL - BRASIL 

Nota: Estimativa com base em cenário de continuidade da projeção populacional atual. 
Fonte: Dados preliminares – Estudo Demanda Futura, UFF, 2016 
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PMCMV 

Evolução e situação 



HISTÓRICO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

Fonte: SNH/MCidades – 30/04/2017 

2009 - 2010 

 Criação do Programa Minha Casa, Minha Vida (Lei nº 11.977/09) 

 1.005.128 Unidades Habitacionais Contratadas 

2011 - 2014 

 Minha Casa, Minha Vida 2 

 2.750.000 Unidades Habitacionais Contratadas 

2015 - Presente 

 Minha Casa, Minha Vida 3 

 897.600 Unidades Habitacionais Contratadas (até abril/2017) 



Fonte: Banco de dados Instituições/Agentes Financeiros               Posição: 30/04/2017 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

FAIXA 1: ATÉ R$ 1.800,00 SUBSÍDIO + RETORNO BENEFICIÁRIO OGU 

FAIXA 1,5: ATÉ R$ 2.600,00 SUBSÍDIO + FINANCIAMENTO OGU + FGTS 

FAIXA 2: ATÉ R$ 4.000,00 SUBSÍDIO + FINANCIAMENTO OGU + FGTS 

FAIXA 3:  ATÉ R$ 7.000,00 FINANCIAMENTO FGTS 

COMBINAÇÃO DE INSTRUMENTOS ALIADOS A MODELO DE SUBSÍDIOS E FINANCIAMENTO 

PMCMV ENTIDADES 

PMCMV EMPRESAS 

PMCMV RURAL 

PMCMV OFERTA PÚBLICA 

PMCMV FGTS 

5 MODALIDADES: FAIXAS DE RENDA X ZONA URBANA OU RURAL X 

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO X COM OU SEM SUBVENÇÃO ECONÔMICA 



Renda Modalidade 

Contratação 
Unidades 

Concluídas 
Unidades    
Entregues 

Quantidade 
unidades 

 Valor 

 FAIXA 1  

Entidades 72.296 1.750.802.045 36.810 11.018 

Empresas 1.273.638 69.762.421.501 1.013.271 888.998 

Oferta Pública 166.865 3.373.557.000 106.317 95.901 

Rural 194.978 4.708.377.474 151.849 142.484 

Empresas - Vinculados 55.317 3.538.820.745 34.993 24.636 

TOTAL  FAIXA 1 1.763.094 83.133.978.765 1.338.241 1.163.037 

 FAIXA 2  FGTS 2.275.434 208.506.864.777 2.031.370 1.900.681 

 FAIXA 3  FGTS 576.732 52.020.293.741 409.540 314.334 

TOTAL - BRASIL 4.615.260 343.661.137.284 3.779.151 3.378.052 

POSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO E ENTREGA – PMCMV Abril/2017 

BRASIL 

Fonte: Banco de dados Instituições/Agentes Financeiros               Posição: 30/04/2017 

Valores em R$ (Reais) 



Fonte: Banco de dados Instituições/Agentes Financeiros               Posição: 31/12/2016 
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AGENDA POSITIVA PMCMV 

1. Pagamentos em dia; 
2. Redução do prazo de pagamento; 
3. Lançamento da Faixa 1,5; 
4. Retomada de obras paralisadas; 
5. Fluxo de contratação; 
6. Melhoria de especificações; 
7. Redução do porte de empreendimentos; 
8. Recuperação da imagem do programa; 
9. Abertura de novas modalidades; 
10. Aumento de valores; 
11. Mudança de conceito de transição. 



PAC URBANIZAÇÃO 



HISTÓRICO DAS INTERVENÇÕES 

Até a década de 70 - Erradicação de favelas 

 Remoção total das famílias para conjuntos habitacionais na periferia das cidades, 
com déficits de equipamentos públicos e sistemas de transporte 

Décadas de 80/90 - Urbanização parcial e gradual 

 Implantação de serviços básicos de saneamento – água e esgoto 

 Iniciativas locais – estados e, principalmente, municípios 

Anos 2000 – Urbanização integral e integrada 

 Implantação das ações para fazer frente a todas as carências diagnosticadas na área  

 A União incorpora como eixo da  política habitacional  



CONCEITO DAS INTERVENÇÕES 

INTEGRADA: Incorporação dos assentamentos à 
cidade formal, com abordagem das questões urbana, 
habitacional, fundiária, social e ambiental 

INTEGRAL: Configuração de poligonais onde serão 
executados todas as obras e serviços necessários à 
elevação da condição de habitabilidade do 
assentamento 

• Atendimento a todas as necessidades básicas diagnosticadas na área, especialmente em relação à eliminação de 
riscos e adoção de medidas de desadensamento com reordenamento da ocupação 

• Atendimento a todos os residentes à época da elaboração de projeto 

• Garantia de adoção de medidas efetivas para a estabilização da expansão da ocupação da área 

• Adequação ou melhoria das relações funcionais da área de intervenção em relação ao tecido urbano em que se insere, 
especialmente do sistema viário, de forma a possibilitar acesso a serviços públicos e atendimentos emergenciais 



COMPONENTES DAS INTERVENÇÕES 

Implementação 
de: 

Infraestrutura 
básica 

  contenção e 
etabilização de 
solo para 
eliminação de 
riscos 

 construção de 
equipamentos 
públicos 

 ajuste do 
parcelamento 
urbano e ruas 

Visando a 
diminuição de 
densidade e 
reordenamento 
urbano: 

 relocação (na 
mesma área) ou  

 reassentamen-to 
(em outras áreas)  

As outras 
moradias devem 
receber melhorias 
habitcionais como 
módulos 
sanitários e 
cobertura 

Componente 
obrigatório para 
assegurar 
segurança na 
posse  

 Deve ocorrer 
durante a 
execução das 
obras 

 Tanto para as 
famílias que 
receberão novas 
UH quanto para as 
que serão 
consolidadas  

 

Visando prevenir 
novas ocupações 
em áreas de 
onde as famílias 
foram removidas, 
deve ser dado 
um uso 
adequado 
considerando: 

 o perfil natural 
da área 

 características 
urbanas e sociais 
da localização 

 

Ações que 
promovam:  

 autonomia 

 liderança social 

 desenvolvimen-
to da população 
beneficiária para 
promover a 
sustentabiidade 

 

INTEGRAÇÃO 

URBANA 

HABITACIONAL 

 
REGULARIZAÇÃ

O FUNDIÁRIA 
AMBIENTAL 

 

TRABALHO 

SOCIAL 



INVESTIMENTOS EM URBANIZAÇÃO 

30 

26 

19 

12 

5 
4 

2,5 1,5 

% INVESTIMENTO POR 
COMPONENTES URBANIZAÇÃO  

Produção habitacional
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Saneamento

Ações complementares

Melhorias habitacionais

Equipamentos públicos e recuperação ambiental

trabalho social

regularização fundiária

INVESTIMENTO DE APROXIMADAMENTE: 

• R$ 1,5 bi em equipamentos públicos 

• R$ 1 bi em trabalho social 

• R$ 0,6 bi em regularização fundiária 

45% 



INVESTIMENTOS EM URBANIZAÇÃO 

PROGRAMA INVESTIMENTO (R$ bi)
 FAMÍLIAS 

BENEFICIADAS

QTD OPERAÇÕES 

SELECIONADAS

HBB (2000-2004) 1,08 89.437 119

FNHIS (2006) 0,81 63.000 108

PAC 1 (2007-2010) 19,40 1.336.684 662

PAC 2 (2011-2014) 17,84 789.181 393

TOTAL 39,13 2.278.302 1.282
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INVESTIMENTOS EM 
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* considera valores de contrato não deflacionados 
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FAMÍLIAS BENEFICIADAS 



INVESTIMENTOS EM URBANIZAÇÃO 
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% RECURSOS ALOCADOS % DOMICÍLIOS PRECÁRIOS

Alocação de recursos em função 

da precariedade habitacional 

O PAC selecionou, entre os anos 2007 e 2014, 808 projetos para urbanização de 

assentamentos precários, envolvendo investimentos da ordem de R$ 31,2 bilhões**, 

que beneficiam aproximadamente 1,7 milhão de famílias. Destes, 23% estão totalmente 

concluídos, 75% estão em execução e 2% estão em fase preparatória* 

*exclui operações canceladas 

** incluindo R$ 6,25 Bilhões referente ao MCMV vinculado 



DESAFIOS  

 

 Mensuração subestimada: perímetros previamente definidos e não incluem 
todos os municípios e nem a identificação de novos assentamentos 

 Municípios menores com carência de infraestrutura: como diferenciar?  

 Quando um assentamento não é mais considerado precário ou subnormal? 

 Volume de investimentos compatível com o problema a ser enfrentado e com 
a capacidade de execução 

 Aplicação efetiva dos recursos disponibilizados pelo Governo Federal 



CARTÃO REFORMA 



CARTÃO REFORMA – O QUE É: 

• Destinado ao combate do déficit qualitativo 

• Recurso 100% subsidiado, direto p/ família (até 3 sal. Mínimos) 

• Compra somente materiais, nas lojas cadastradas 

• Não pode ter troco 

• Benefício será parcelado, liberado após cada etapa 

• Mão de obra sob responsabilidade da família 

• Operação via estados e/ou prefeituras 

• Até 15% para prefeituras - assistência técnica/fiscalização 

• Atuação em polígonos 



INADEQUAÇÃO DE DOMICÍLIOS “DÉFICIT HABITACIONAL QUALITATIVO” 

Fonte: Fundação João Pinheiro – DH 2014 

Inadequação 
fundiária 

Domicílio 
sem 

banheiro 

Carência de 
infraestrutura 
– Esgotamento 

sanitário 

Carência de 
infraestrutura 

– demais 
carências 

Adensamento 
excessivo 

Cobertura 
Inadequada 

Total 

1.888.384 236.184 11.275.888 4.507.130 958.180 938.837 *19,8 
milhões de 
domicílios 

1% 5% 5% 

57% 
9% 

23% 

Domicílio sem
banheiro

Adensamento
excessivo

Cobertura inadequada

Carência de
infraestrutura -
esgoto
Inadequação fundiária

Carência de
infraestrutura -
demais

2% 7% 

85% 

6% 

Recorte componentes Unidade Habitacional 
13 milhões de domicílios 

Domicílio sem banheiro

Adensamento excessivo

Ausência Esgotamento
sanitário

Cobertura inadequada

*Se considerado todas as carências de infraestrutura 



CARTÃO REFORMA – MELHORIA HABITACIONAL 

Como funciona? 

Famílias moradoras da(s) área(s) indicada(s) pelo município 
receberão benefício para adquirir material de construção destinado 
à reforma, ampliação ou conclusão de unidades habitacionais. Além 
de assistência técnica para acompanhamento das obras. 

Serviços disponíveis 
 
 

 • Fossa e sumidouro; 

• Construção e reforma de banheiro; 

• Construção de quarto; 

• Reforma e substituição total de telhado; 

• Reboco e pintura, esquadrias e acessibilidade; 

• Instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias; 

• Melhorias moradias depreciadas; 

 

 

• Instituído pela Lei nº 13.439 de 27 de abril 

de 2017; 

• Em fase de regulamentação no Ministério 

das Cidades; 

• Aguardando liberação do primeiro edital, 

previsão junho de 2017; 



IMPACTOS NA ECONOMIA 

• Orçamento aprovado para 2017 de 1 bilhão de reais; 
 
Fomentar a economia brasileira em três vertentes principais: 
 
• Indústria de material de construção com aumento de produção e geração de 

empregos nas fábricas 
• Comércio local, nos municípios atendidos pelo programa, por meio do aumento das 

vendas e geração de empregos nas lojas varejistas de material de construção 
• Geração de emprego na área de construção civil, com a contratação de profissionais 

para a execução das obras, bem como para assistência técnica que será oferecida aos 
beneficiários. 



PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 

HABITACIONAIS 



PROPOSTA: PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS HABITACIONAIS 

(Portaria nº 375,  de 18 de maio de 2017) 
 
Grupo de Trabalho formado com representantes da Secretaria Nacional de Habitação 
e Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades, 
Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, Casa 
Paulista Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo e Associação 
das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco para discussão de proposta 
para criação de um Programa de Locação Acessível Residencial (LAR). 
 
Objetivos: 

 
• Debater propostas acerca das Parcerias Público-Privadas no Brasil; e  

• Formular o marco normativo que norteará o tema, em âmbito nacional. 



PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE 
LOCAÇÃO ACESSÍVEL RESIDENCIAL 



PROPOSTA: PROGRAMA DE LOCAÇÃO ACESSÍVEL RESIDENCIAL (LAR) 

Grupo de Trabalho formado pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano, Secretaria 
Nacional de Habitação do Ministério das Cidades e SECOVI SP, para discussão de proposta para 
criação de um Programa de Locação Acessível Residencial (LAR). 
 
>> A proposta se integra às estratégias gerais e linhas programáticas do PlanHab (2009-2023) 
 
Objetivos: 

• Assegurar o direito à moradia mediante a concessão de subsídios, integral ou parcial e 
em caráter transitório, a indivíduo ou família público alvo do programa, para aluguel de 
imóveis residenciais em áreas urbanas 

• Orientar e articular ações da União, dos Estados e Municípios 

• Fomentar a recuperação e a requalificação de imóveis em áreas consolidadas 
destinados à comercialização e locação de unidades habitacionais em condições 
diferenciadas 

• Criar condições para produção de unidades habitacionais novas destinadas à 
comercialização e locação em condições diferenciadas 



Modalidades: 

•Programa de Locação Acessível Residencial Social (LAR Social); 

•Programa de Locação Acessível Residencial Empresarial (LARE); 

•Programa de Apoio à Recuperação e Requalificação Urbana para fins de Locação 
Residencial. 

 

Público Alvo: 

•Famílias alvo da política nacional de subsídio 

•Prioridade de atendimento de famílias chefiadas por mulheres; de que façam parte pessoas 
com deficiência; e idosos. 

•Previsão de atendimento de estudantes, professores e pesquisadores e servidores públicos. 

PROPOSTA: PROGRAMA DE LOCAÇÃO ACESSÍVEL RESIDENCIAL (LAR) 



•Empreendimentos elegíveis 

• Unidades majoritariamente destinadas à habitação – destas, 50% mais uma devem ser 
destinadas ao Programa. 

• Admissão ao Programa por, no mínimo, 10 anos 

•Características: 

• Previsão de diferentes formas societárias dos empreendimentos habitacionais  

• Possibilidade de transferência de imóveis da União aos Municípios destinados ao 
Programa; 

• Diferentes faixas de renda, critérios de enquadramentos e critérios de priorização para 
seleção dos beneficiários; 

PROPOSTA: PROGRAMA DE LOCAÇÃO ACESSÍVEL RESIDENCIAL (LAR) 



Instrumentos de incentivo 

• Incentivos de ordem econômica e financeira (equalização das taxas de juros e linhas de 
financiamento específicas) 

• Incentivos de ordem fiscal e tributária (isenção de imposto de renda incidente sobre os 
aluguéis e sobre o ganho de capital após 10 anos destinado ao Programa, redução de 
custos notariais de registro; isenção de tributos municipais sobre a propriedade, locação e 
transmissão da posse) 

• Incentivos de ordem urbanística (isenção de cobrança de outorga onerosa; operações 
urbanas consorciadas; ampliação do C.A.; concessão de uso especial; estabelecimento de 
parcerias entre setor público e iniciativa privada) 

Outros instrumentos: 

•Regime Especial de Tributação (RET) para despesas de incorporação imobiliária relativa à 
produção, recuperação ou requalificação de unidades habitacionais destinadas ao Programa. 

PROPOSTA: PROGRAMA DE LOCAÇÃO ACESSÍVEL RESIDENCIAL (LAR) 



Fundo Garantidor de Locação Acessível:  

• Fundo de natureza contábil com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos públicos e privados 
destinados a garantir o pagamento do aluguel em casos de inadimplência; 

Cadastro Nacional de Locação Acessível Residencial: 

• Instrumento de acompanhamento da implementação do Programa visando identificar os 
empreendimentos do Programa; identificar e qualificar os beneficiários do Programa; garantir a 
transparência; fortalecer e estimular a inclusão social. 

Programa de Apoio à Recuperação e Requalificação Urbana para Fins de Locação Acessível 
Residencial: 

• Fomentar a produção de estudos técnicos que identifiquem áreas prioritárias para 
empreendimentos de locação residencial e para operações de recuperação ou requalificação. 

• Criar as condições para a formatação de parcerias para a execução das obras de recuperação e 
requalificação da infraestrutura urbana nas áreas identificadas como prioritárias para os 
empreendimentos de locação. 

PROPOSTA: PROGRAMA DE LOCAÇÃO ACESSÍVEL RESIDENCIAL (LAR) 



Obrigada! 

www.cidades.gov.br 

snh@cidades.gov.br 


