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Princípios da política pública habitacional.  

 

1. A política habitacional como política de Estado, participativa e dirigida 

preferencialmente à população mais pobre. 
 

É tradição no Brasil que políticas públicas sejam confundidas com planos de governo, respondendo 

a demandas específicas e conjunturais. Entretanto, para enfrentar o déficit, a política habitacional, além 

de mais integrada à política urbana, deve ser uma política de Estado, tecendo as estratégias para o 

enfrentamento, em longo prazo, da questão da moradia, permitindo uma linha de ação que possa ser 

continuada em diferentes gestões.  

 

Por fim, a participação popular dos beneficiários nas políticas de habitação social deve ser um 

princípio da política, para além de processos participativistas com pouco efeito prático. Na elaboração 

das políticas, na sua implementação e acompanhamento, os conselhos devem ter papel deliberativo, e 

o acompanhamento dos projetos deve ter a participação ativa dos beneficiários, para além das decisões 

tomadas nos conselhos, no sentido de fortalecer a gestão, a comunidade e a qualidade dos 

empreendimentos. 

 

2. Inserção da política habitacional no contexto urbano de modo a 

integrar políticas setoriais. 
 

A política habitacional deve ser pensada como parte da política urbana e não como uma política 

setorial autônoma. Muitas das soluções necessárias, assim como formas de financiamento, estão 

vinculadas ao Plano Diretor Estratégico e seus instrumentos e à Lei de Uso e Ocupação do Solo, como o 

Fundurb -- que se alimenta da Outorga Onerosa e permite a aquisição de terra para habitação -- ou as 

ZEIS (indicadas pela LUOS). Assim, as possíveis revisões do Plano Diretor Estratégico e da Lei de Uso e 

Ocupação do Solo devem ser analisadas também pelo crivo da questão habitacional.  



 As políticas de mobilidade, provisão de infraestrutura básica e oferta de serviços estão diretamente 

associadas à qualidade de vida e condições do habitar e, por isso, suas políticas devem também ser 

trabalhadas sempre de forma integrada à habitacional, fortalecendo o papel do Estado e das políticas 

públicas nessas funções, evitando a tendência à privatização dessas atividades. Para tanto, há princípios 

fundamentais:  

● A proximidade entre local de moradia, local de trabalho e tempo de deslocamento deve ser 

o principal critério para avaliar as condições de vida na metrópole. 

● Provisão de Habitação de Interesse Social deve se dar nas proximidades dos eixos de 

transporte, assim como a política de expansão dos transportes públicos deve ser acelerada e 

vinculada aos bairros periféricos, melhorando as condições de mobilidade e deslocamento para o 

trabalho dessa população. 

● Adequação da expansão urbana com moradias às regras de preservação ambiental, às 

características hídricas e à capacidade de provisão de saneamento ambiental. 

● Integração da política habitacional às dimensões de qualificação urbana e ambiental da 

cidade, em especial nas regiões periféricas e ambientalmente frágeis (beiras de córregos, Mananciais, 

Cantareira, etc.) 

● Exigência da aplicação dos princípios acima para o acesso a recursos estaduais e federais de 

habitação; 

● A política habitacional tem também ascendência sobre outras políticas, em especial de 

atendimento a grupos sociais vulneráveis, como a População em situação de Rua, ou Dependentes 

químicos, idosos de baixa renda, etc. 

● A política habitacional deve construir um programa específico, participativo, para 

atendimento às necessidades da população em situação de rua. 

● Por fim, as políticas de moradia devem incorporar as questões de gênero, diversidade sexual, 

raça e juventude como questões parametrizadoras dos programas habitacionais.  

 

3. Orçamento público, controle social e gestão  
● Exigir a destinação de recursos efetivos de ao menos 5% do Orçamento Municipal para a 

habitação, assim como consolidação das demais ferramentas indiretas de financiamento municipais: 

outorga onerosa, Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura (FMSAI), porcentagem 

mínima de 25% nas Operações Urbanas.  

● Exigir que os governos federal e estadual apliquem recursos orçamentários para atender à 

necessidade habitacional das famílias que recebem até 3 salários mínimos. 

● Garantir recursos do FGTS, com instrumentos para facilitar o acesso, tais como não exigência 

de análise de risco de crédito e criação de findo garantidor para as famílias de mais baixa renda. 

● Criar linhas de financiamento para autogestão com composição de recursos estaduais, 

federais e municipais. 

● Criar um plano de priorização dos investimentos, em consonância com o Plano de Habitação 

e do PPA. 



● Desenvolver “parcerias público-populares”, reconhecendo o papel social e capacidade 

técnica de movimentos sociais organizados, para construção autogerida de moradias, recuperação e 

gestão de imóveis vazios, prestação de serviços às populações vulneráveis.  

 

4. Concretização da função social da terra: ações para a aquisição de 

terrenos bem localizados para habitação de interesse social e política 

pública para os imóveis vazios. 
 

Aquisição de terrenos públicos bem localizados para HIS: 

● Ampliação da política de demarcação de ZEIS bem localizadas, incluindo edifícios vazios; 

● Garantir a destinação de recursos captados pelos instrumentos urbanísticos (outorga 

onerosa, cota de solidariedade, etc.) para desapropriações para HIS; 

●  Criação de lei para desapropriação abaixo do valor venal de terrenos mantidos vazios há 

mais de 10 anos, para uso habitacional social; 

●  Criação de Cota de Solidariedade que obriga a destinação de 10% da área de 

empreendimentos da seguinte forma: para empreendimentos acima de 15 mil m² de área construída, 

pagamento na forma de parcela do terreno do próprio empreendimento ou de terreno equivalente em 

raio de 5 km; para empreendimentos entre 5 e 15 mil m² de área construída, na forma de parcela do 

terreno do empreendimento, ou terreno num raio de 5 km, ou de pagamento em dinheiro de valor de 

mercado de área equivalente, a ser destinado ao Fundurb. 

 

Combate à retenção de imóveis vazios: 

● Parcerias efetivas com MP e Defensoria; 

● Notificações do PEUC a imóveis vazios 

● Negociação com proprietários notificados para isenção da notificação de PEUC e do IPTU 

para uso dos imóveis pela política pública de habitação (locação social, conforme proposta do PMH) 

● Transferência compulsória de terrenos e edifícios ociosos de propriedade da União (incluindo 

os imóveis do INSS e da antiga RFFSA) para destinação para habitação de interesse social. 

● Implementação de uma política de parceria com os movimentos sociais para manutenção e 

uso de imóveis vazios há mais de dez anos, notificados por PEUC. 

 

5. Garantir e priorizar o direito de permanência das pessoas nos locais 

onde vivem como princípio básico e combater os despejos e as 

reintegrações de posse. 
 

 Articular junto aos municípios e redes locais de defensores de direitos humanos, entidades 

de luta pela moradia, universidades e outras entidades, estratégias de tratamento de 

conflitos fundiários, mapeamentos dos despejos e remoções forçadas, e fortalecendo os 

processos de resistências junto às populações ameaçadas em consonância com a Resolução 

n• 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos. 

 Implantação de programa de apoio à melhoria da segurança nas ocupações (Em debate: não 

usar o parâmetro de “risco”, mas sim o de “melhoria das condições de segurança”), em 

associação com a Defesa Civil do Município e de acompanhamento de ocupações para evitar 



áreas de risco geológico e de preservação ambiental e evitando que as  situações de risco 

sejam utilizadas como "cortina fumaça"para remover populações vulneráveis 

 Criação de rede de proteção jurídica às populações às populações ameaçadas ou atingigidas 

por remoções forçadas em associação com o Ministério Público e a Defensoria Pública.  

 Articular e fortalecer as redes de apoio aos defensores da moradia ameaçados por processos  

de Criminalização, ou por  ameaças físicas e psicológicas. 

 Ampliação das iniciativas de regularização fundiária dos assentamentos informais na cidade, 

promovendo segurança jurídica da posse e regularização da moradia como elemento 

fundamental para a cidadania.implantação de programa de apoio à melhoria da segurança 

nas ocupações (Em debate: não usar o parâmetro de “risco”, mas sim o de “melhoria das 

condições de segurança”), em associação com a Defesa Civil do Município e de 

acompanhamento de ocupações para evitar áreas de risco geológico e de preservação 

ambiental. 

 

 

6. Garantir o direito à assistência técnica em habitação de interesse social. 

 
 Garantir a implementação da Lei da Assistência técnica em todos os níveis, com destinação 

de recursos e criação de programas específicos; 

 Ampliar o conceito de ATHIS, com interdisciplinaridade, com recorte de gênero, 

regionalidades, diversidade cultural, diferentes tipos de moradia 

 Valorização da Assessoria Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS -- como 

instrumento principal para a realização de projetos de melhoria habitacional e urbana nos 

assentamentos precários. Isto inclui:  1) Criar programa municipal de assistência técnica, 

incluindo melhorias habitacionais e defesa contra remoções; 2) Criar cadastro de equipes de 

ATHIS incluindo institutos, laboratórios, de modo a criar escritórios regionais; 3) Fomentar a 

formação de equipes integradas entre Assessoria técnica, jurídica e de permanência;  

 Fomentar a extensão universitária e a residência em ATHIS, com regulamentação, destinação 

de recursos e apoio à pesquisa e ao desenvolvimento de metodologias participativas 

 Ampliação da articulação de movimentos sociais, universidades, redes de ATHIS para a sua 

implementação. 

  

 

Meios de implementação da Política Habitacional.                                         
 

1.  Estruturação de uma política específica de moradia para a área central 

A política de moradia na área central nas grandes e médias deve estabelecer como prioridade, 

quando envolvidos recursos e/ou terrenos públicos, o atendimento à população de renda muito 

baixa, restringindo os parâmetros definidores de HIS para essa faixa. Ao mesmo tempo, para 

promover a ocupação diversificada da região central e promover o equilíbrio da política pública, 

a política de moradia para a área central deve criar formas de incentivo à empreendimentos 

para faixas de renda intermediárias (de 3 a 6 sm), porém sem comprometimento de verbas 



públicas diretas, nem de terrenos, garantindo oferta para essa faixa de renda, evitando que ela 

drene para si as unidades da política para baixa renda. 

 

● Implementação da política de PEUC, com recorte prioritário na área central; 

●  Marcação de imóveis vazios como Zonas Especiais de Interesse Social 

● Acompanhamento dos processos de reintegração de posse, e estudo de viabilidade e 

proposição de regulamentação de uma política de desapropriação para fins sociais de uso 

para moradia da totalidade dos imóveis vazios da área central 

●  Utilização do parque público do Srvilos Social de Moradia prioritariamente na área central 

●  Articular a política habitacional de interesse social no centro com os projetos de urbanização 

e os incentivos a empreendimentos privados para rendas médias. 

● Retomar a ação específica para cortiços, realizando o censo atualizado, e promovendo 

políticas, por meio de incentivos, fiscalização, obtenção de créditos facilitados para reforma, 

etc., visando à melhoria das edificações e das condições de vida. Uma política consistente 

para os cortiços pode ser acoplada ao uso do instrumento de PEUC e de isenções de IPTU, 

assim como à uma gestão da demanda por parte da prefeitura. 

 

2. Serviço de Moradia Social como política ampla de atendimento 

habitacional para a população socialmente vulnerável – (Conforme PMH 2016) 
 

Locação social pública: 

● A construção de um parque de locação social público é paulatina e a estruturação dos 

mecanismos de gestão desse parque construído é complexo. Assim, propõe-se a implantação de uma 

política de locação que se inicie, em uma primeira etapa, atendendo grupos de maior vulnerabilidade 

social, com a produção de unidades a partir da obtenção de imóveis federais e desapropriações. 

●  Substituição paulatina da concessão de auxílio-aluguel pela oferta de imóveis públicos em 

locação social; 

●  Atendimento, com locação social, a populações específicas, com gestão compartilhada com 

as secretarias afins (Assistência Social, Direitos Humanos, Políticas para as Mulheres – a ser implantada 

novamente –, Saúde, etc.): população em situação de rua, população idosa de baixa renda sem família, 

mulheres vítimas de violência domésticas, participantes de programas de redução de danos da 

dependência química, população imigrante de baixa renda, etc. 

●  Criação ou estruturação de agencia ou empresa pública municipal para gestão do parque de 

locação social. 

 

Locação social de mercado: 

● Regulação dos valores de aluguel no mercado privado, a partir de uma política de incentivos: 

isenção de IPTU e/ou ISS para imóveis alugados abaixo do teto estabelecido e atendendo à demanda 

social indicada pelo município 

●  Utilização dos imóveis notificados pelo PEUC -- Parcelamento, Edificação ou Utilização 

Compulsórios -- para locação social, com acordo com os proprietários para oferta de preços tabelados e 

atendimento à demanda habitacional do Município. 

 

 



3. Urbanização integrada de assentamentos precários e regularização 

fundiária com melhoria habitacional  
 

A urbanização das áreas precárias e melhoria das moradias nessas áreas, dando sequência às 

demarcações de ZEIS pelos PDEs e exigência de Planos de Urbanização para os mesmos, deve ser 

mantida como uma política constante e em permanente expansão, no mesmo nível de prioridade do 

que a produção de unidades novas. A política habitacional deve destacar-se pela variedade de 

soluções apresentadas, atuando tanto no fomento à produção de novas casas, quanto na melhoria 

dos bairros e habitações existentes. 

Para isso, além das intervenções públicas de projetos de urbanização, faz-se necessária a 

implementação da Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social como parte da política de 

Estado, visando um processo amplo e maciço de melhoria da moradia autoconstruída na cidade. Nesse 

sentido são necessárias:  

● Soluções estruturantes que intervenham em melhorias habitacionais – garantindo 

salubridade e dignidade –, associadas ao provimento de infraestrutura (água, esgoto drenagem), 

adequação de sistema viário, implantação de equipamentos e espaços públicos de qualidade (sobretudo 

de educação e cultura) de modo a integrar a comunidade no entorno, recuperação de cursos d’água e, 

ainda, agir na geração de emprego e renda, fomentando associativismo e cooperativismo.  

 

4. Recuperação dos conjuntos habitacionais existentes 

Existe importante parque habitacional de interesse social, produzido ao longo da história, realizados 

ainda na década de 1980 e 90. 

Grande parte desse parque se encontra em situação irregular.Além disso, todos esses conjuntos 

sofrem pela falta de manutenção, a oferta insuficiente de infraestruturas e equipamentos e serviços, 

alguns deles apresentando estado de degradação acentuado, muitos com processos de favelização 

nas suas áreas coletivas. 

É fundamental a estruturação de uma política específica, com fundos dedicados, para a regularização 

e recuperação desses conjuntos, o que inclui a oferta de infraestrutura em muitos casos, dando-lhes 

condições de vida digna. 

 

5. Produção de novas habitações  

Nossa orientação é a de atentar para a multiplicidade das necessidades habitacionais, evitando recair 

no raciocínio simplista no qual o critério do “déficit” serve como justificativa ao incentivo à produção 

habitacional.  Estamos certos da prioridade da política de melhoria urbanística e habitacional dos bairros 

precários. Ainda assim, a provisão de moradias novas para aquisição, modelo dominante no Brasil, não 

pode ser desprezada. Nesse sentido, algumas regras para essa modalidade podem ser adotadas: 

● Alavancar financiamentos internacionais, federais e estaduais em apoio ao Município, dada 

a dimensão do déficit;  



● Independentizar os recursos para construção dos recursos para a aquisição de terrenos, 

vinculando o quanto possível o manejo fundiário aos recursos do Fundurb para desapropriação e aos 

terrenos municipais. 

●  Priorizar as faixas de renda de 0 a 3 SM como público beneficiário da provisão habitacional 

pública e, dentro dessa faixa, criar critérios de prioridade em função da vulnerabilidade social. Destinar 

de forma compulsória a esse público em se tratando de projetos em terrenos municipais. 

● Priorizar empreendimentos com menos unidades em terrenos inseridos na mancha urbana 

(incluindo reformas de edifícios), com projetos específicos. 

● Produzir em modalidades alternativas à da produção em massa em grandes conjuntos. Novas 

unidades podem ser produzidas em áreas precárias, em menor quantidade, como parte dos projetos de 

urbanização e melhoria dessas áreas. Novas unidades podem ser propostas no âmbito da política de 

cortiços, em substituição a edificações muito deterioradas. 

● Pensar em propostas de modelos mistos de habitação com diversos tamanhos de 

apartamentos, voltados para grupos e famílias com características diferentes e também com uso misto, 

como comércio e equipamentos púbicos junto à habitação. 

● Aprofundar debate sobre as formas de pagamento pelos beneficiários, evitando a 

inadimplência e o bloqueio do processo de aquisição ou posse. Definir o que se deve cobrar, pelo acesso 

à moradia ou pela habitação como mercadoria.  

● Alavancar linhas de crédito junto a bancos públicos para a população de baixa renda dentro 

das políticas públicas habitacionais.  

● Investir na modalidade de produção por autogestão como uma das modalidades da provisão 

habitacional e propor projeto de lei específico promovendo e regulamentando a autogestão. 

● Estudar proposta de modelos de propriedade comunitária e coletiva da terra – gestão 

coletiva da terra por cooperativas habitacionais (modelo uruguaio).  

 

 

Estratégias de luta                             .                                         
 

Estratégia 1: Inserção na disputa eleitoral 

● Formatar e utilizar o documento produzido pelo eixo habitação enquanto subsídio para 

a inserção do Br Cidades na disputa eleitoral. Disputa com candidatos para firmar 

compromissos e na disputa de ideias e trabalho de base com a população. 

 

Estratégia 2: Aprimorar relação com poderes públicos 

● Comunicar à prefeitura a demanda das entidades do Br Cidades de manutenção de 

determinados programas ou de se resguardar certos limites, como a garantia das 

ocupações. 

● Disputa do Conselho Municipal de Habitação, através de seus conselheiros e do apoio 

com mobilizações dos movimentos para evitar retrocessos como as PPPs. 

● Diálogo com o Ministério Público. Exemplo: demonstrar ocorrência de improbidade 

administrativa do município/prefeitura na cessão de notificações de imóveis ociosos.  



 

Estratégia 3: Br Cidades 

● Fortalecer e crescer a consistência orgânica do Br Cidades no dia a dia, em apoio às lutas 

sociais que estão ocorrendo na cidade. 

● Dotar o Br Cidades do papel de comunicar e dar visibilidade para as iniciativas positivas 

e denunciar os retrocessos que estão ocorrendo no município. 

● Estruturar o arranjo de pautas transversais no Br Cidades e os documentos para o Fórum 

do Br nacional, para servirem ao diálogo com a população e com os candidatos à eleição 

de 2020. 

● Organizar um espaço do Br Cidades SP para debater o PMCMV e seu balanço. 

 

 

Estratégia 4: Diálogos nas bases 

● Tornar as propostas do Br as mesmas propostas da população de São Paulo. Fortalecer 

o trabalho de base e a disputa das ideias, já que os poderes públicos estão nos 

oferecendo criminalização 

● Transformar o documento de habitação do Br Cidades em cartilha com linguagem 

popular para que seja debatido amplamente com a população. 

● Política de comunicação do Br Cidades: Comunicação em redes sociais, WhatsApp e 

outras, assim como o diálogo direto com a população nas periferias, igrejas, centros 

comunitários e outros locais de trabalhadores.  

● Levar o debate das propostas também para os conselhos municipais. 

● Fazer a luta pela implementação das propostas que já pensamos. 

 

Estratégia 5: Lutas imediatas: PMH – plano municipal de habitação, PPP Habitação e 

Notificações de PEUC. 

 

● Empreender lutas sobre o PMH – plano municipal de habitação, as PPPs de Habitação, 

a paralisação de Notificações de PEUC e pelo caráter deliberativo dos conselhos. 


