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Habitação de Interesse Social, uma prioridade em 
Porto Alegre

O objetivo do Departamento Municipal de Habitação 
(Demhab), que é propiciar o acesso à moradia digna 
e ao solo urbano regularizado, encaminha-se para ser 
atingido com a elaboração do Plano Municipal de Habi-
tação de Interesse Social (PMHIS), requisito de adesão 
dos municípios no Fundo Nacional de Habitação de In-
teresse Social, em consonância com o Ministério das 
Cidades e o Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC). 
O plano é um instrumento de gestão pública que se 
baseia na participação democrática para um desen-
volvimento justo e igualitário da cidade, e visa, priori-
tariamente, soluções para famílias com renda de zero 
a três salários mínimos. O esforço empregado no tra-
balho contou com uma equipe multidisciplinar, numa 
integração que possibilitou um profundo conhecimento 
da realidade habitacional da cidade. Além do empenho 
do corpo técnico do Departamento e da colaboração de 
vários órgãos da prefeitura, o Demhab contou com a 
parceria da Caixa, essencial para a realização do plano.
Como órgão executor da política habitacional do muni-
cípio de Porto Alegre, o Demhab considera o tema es-

treitamente relacionado à saúde pública. Isso porque 
não se pode pensar apenas na construção de casas, 
mas também na infraestrutura dos locais, em soluções 
para pessoas que vivem em áreas de risco, em projetos 
de educação ambiental e em programas de geração de 
emprego e renda, fundamentais para a cidadania. 
Com base nessas diretrizes, as estratégias de ação pro-
postas no plano possibilitam maior controle das ativida-
des desenvolvidas pelo Departamento. Assim, a cidade, 
como um todo, é beneficiada com o levantamento das 
potencialidades e necessidades habitacionais, permitin-
do a promoção de ações de moradia digna e regular. 
Nesse sentido, a luta pela moradia é um compromisso 
do governo Fogaça, que atua nos eixos: assentamento, 
regularização fundiária e recuperação de crédito. 
Visando um futuro melhor para a nossa cidade, a leitura 
desta revista auxilia no aprofundamento do tema e bus-
ca a participação da comunidade na procura de alterna-
tivas que propiciem dignidade e cidadania às pessoas 
em situação de vulnerabilidade social. 

Humberto Goulart
Diretor-geral do Demhab
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Habitação, uma questão de política pública

Uma política de habitação deve embasar-se no reco-
nhecimento do direito à moradia, com respeito à diversi-
dade cultural e às necessidades especiais. Na declara-
ção universal dos direitos do homem, artigo 25, consta: 
“Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz 
de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, 
inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e serviços sociais indispensáveis”, sendo rea-
firmado no artigo 6° da Constituição Federal de 1988. A 
Constituição também define a descentralização das po-
líticas públicas, remetendo ao estado e ao município as 
iniciativas como a produção de Habitação de Interesse 
Social (HIS) e a recuperação dos assentamentos irregu-
lares e/ou precários para a população com renda de até 
três salários mínimos. A gestão da habitação em nossa 
cidade está consubstanciada no subsídio às famílias de 
baixa renda, na redistribuição dos recursos que facili-
tem o acesso à habitação, mediante bonificações e in-
centivos fiscais, e na integração social, como forma de 
combate aos fenômenos de segregação urbana e aos 
desequilíbrios sociais e urbanísticos.
A prefeitura de Porto Alegre, por meio do Departamento 
Municipal de Habitação (Demhab), em cumprimento à 
reivindicação da II Conferência de Habitação e por cri-
tério de adesão ao fundo nacional de HIS, implemen-
ta o Sistema Municipal de Habitação de Porto Alegre 
(SMH). Esse Sistema é composto pelo Plano Municipal 

de Habitação de Interesse Social, pelo Fundo Munici-
pal de Habitação de Interesse Municipal e seu conselho 
gestor, os dois últimos regulamentados pela Lei 612/09.
O desenvolvimento do plano na capital teve início em 
2007, graças ao trabalho e dedicação da equipe técni-
ca do Demhab e ao apoio das demais secretarias. Foi 
construído de forma democrática por meio de quinze ofi-
cinas regionais e para os servidores, além de debates 
com a comunidade e comissões de moradia. No ano de 
2007 foi implementado um site para informação e divul-
gação dos conteúdos e eventos. Em março de 2008, 
foi consagrada mais uma etapa do processo com a re-
alização de um seminário sobre o tema, onde a comu-
nidade pôde conhecer o diagnóstico do setor habitacio-
nal e o produto das oficinas nas regiões do Orçamento 
Participativo. Para consolidar conceitos e compartilhar 
soluções para essas questões, foram organizados dois 
ciclos de debates (um para os servidores do Demhab e 
outro para lideranças comunitárias). Agora, em 2009, o 
Demhab promove uma Audiência Pública para apresen-
tar o conteúdo do plano e ouvir a comunidade. Assim,  a 
política habitacional em Porto Alegre vem se legitiman-
do ao longo dos anos: pela participação e pela gestão 
pública democrática e descentralizada.

Sílvia Maria Carpenedo
Coordenadora do PMHIS
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Histórico de 
Porto Alegre

Quando, em 1740, Jerônimo de Ornellas recebeu da 
Coroa Portuguesa a concessão provisória de sesma-
ria nos Campos de Viamão, ele não tinha a intenção 
de fundar ali um núcleo de povoamento, mas sim criar 
gado e comercializá-lo na região de Minas Gerais ou no 
exterior, por meio de contrabando. No entanto, no final 
de 1751, chegaram 60 famílias, que com seus filhos for-
mavam um grupo de aproximadamente 300 pessoas. 
Assim nascia Porto Alegre, de uma pequena colônia de 
imigrantes açorianos, que se estabeleceram próximo à 
foz do Arroio Dilúvio, local onde hoje está construída a 
Ponte de Pedra. A partir daí, a localidade começou a ser 
chamada de Porto dos Casais.
Porto Alegre, em relação à ocupação territorial do solo, 
apresenta múltiplos e complexos problemas relativos à 
urbanização que desencadearam a exclusão socioes-
pacial de boa parte da população de baixa renda. Na 
primeira metade do século XX, a cidade passou por 
um incremento de industrialização e fortalecimento do 
comércio e de serviços, o que tornou a capital gaúcha 
atraente para muitas pessoas vindas de outras locali-
dades.

A partir da década de 1940, o número de vilas na ca-
pital cresceu por vários motivos. Entre eles estavam o 
preço dos aluguéis, fora da realidade da época, e o bai-
xo poder aquisitivo das pessoas. Diante da demanda 
por habitação, o governo municipal institui, em 1946, 
a Comissão da Casa Popular, que é logo extinta. Em 
1947, a subprefeitura começa a tratar de casas popu-
lares. Já na década de 1950, a questão habitacional é 
incrementada na cidade. Em 1951, a prefeitura cria o 
Serviço de Habitação Popular.  Em 1952, é instituída 
a Superintendência da Habitação Popular, encarregada 
de supervisionar e suprir as necessidades habitacionais 
do município com recursos próprios.  
Em 18 de dezembro de 1952 foi aprovado o Departa-
mento Municipal da Casa Popular (DMCP), por inter-
médio da Lei Municipal nº 982, com autonomia admi-
nistrativa e financeira. Suas funções não se restringiam 
somente à construção de moradias, mas também a ati-
vidades ligadas à assistência social, à saúde e à imple-
mentação de vias e infraestruturas. Organizavam cam-
panhas beneficentes para os mais carentes, ou seja, 
representava uma mini prefeitura para as regiões. 

Foto: Arquivo / PMPA

Foto: Divulgação / Demhab
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No ano de 1963, a estrutura começou a ficar muito gran-
de para o DMCP e as verbas insuficientes. Enfim, em 30 
de dezembro de 1965, transformou-se o DMCP no De-
partamento Municipal de Habitação (Demhab), uma au-
tarquia com a função de construir habitações de interes-
se social em substituição às subhabitações existentes.
Com a chegada da década de 1990, houve a imple-
mentação do Programa de Regulamentação Fundiária 
(PRF), que possibilitou a regularização de áreas ocu-
padas e a permanência das comunidades nos locais de 
origem. 
Começam, também, nessa época, as cooperativas habi-
tacionais em Porto Alegre e as conferências municipais 
de habitação, que marcam um processo de avaliação e 
definição das diretrizes para a política habitacional. O 
Mapa da Irregularidade Fundiária de Porto Alegre, publi-
cado em 1999, identifica 390 núcleos e vilas irregulares 
e 73.057 domicílios.
No tocante aos recursos financeiros, há união de forças 
entre a Caixa Econômica Federal e o Departamento. 
Além disso, o Demhab conta com investimentos que a 
prefeitura obtém junto a organismos e bancos interna-
cionais. 
As parcerias com outras secretarias e departamentos 
dos governos municipal e estadual melhoraram o aten-
dimento prestado pelo Departamento à população de 
Porto Alegre. Atualmente, a capital gaúcha constitui-se 
de 77 bairros oficiais e quatro não oficiais e conta com 
1.360.590 habitantes (IBGE-2000). 

Linha cronológica, 
principais eventos 
da questão urbana e 
habitacional.

Foto: Divulgação / Demhab
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O QUE É O 

PMHIS?

Instrumento político-administrativo que implementa 
programas, metas e ações no intuito da superação do déficit 
habitacional e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente 
das famílias de baixa renda (zero a três salários mínimos).

Princípios da Política Habitacional de Porto Alegre:

O direito à moradia digna e ao solo urbano regula-
rizado, como garantia de inclusão social;

O direito ao ambiente sustentável, preservando 
as peculiaridades locais e os bens ambientais, 
com vistas a garantir a qualidade de vida para  a 
presente e as futuras gerações.

Gestão democrática e participativa alicerçada na 
descentralização administrativa, no controle so-
cial e na transparência das decisões. Implementa-
da por comissões de habitação, fóruns temáticos, 
centros regionais administrativos e conselhos, 
atuando como co-gestores da política de habita-
ção;

O reconhecimento de necessidades específicas 
da população idosa, adultos em situação de rua, 
mulheres responsáveis pelo domicilio e acessibi-
lidade universal, com integração às demais políti-
cas sociais, na promoção plena do ser humano;

O reconhecimento de uma política habitacional 
emancipatória e o estabelecimento de parcerias 
público-privadas;

A compatibilidade da política municipal de habi-
tação com a política nacional e a estadual, inte-
gração à política municipal de desenvolvimento 
urbano e mobilidade e a co-responsabilidade dos 
poderes no atendimento às demandas.

1

3
6

4

5
2

Moradia de interesse social consolida a realização do 
direito aos padrões de qualidade de vida e ao equacio-
namento do acesso aos equipamentos públicos urbanos 
e comunitários, à circulação e ao transporte, à limpeza 
urbana, às condições físicas da habitação e à inserção 
no território da cidade .

Família de baixa renda é aquela cuja renda familiar, 
somando todos os membros da família, não ultrapasse 
a três salários mínimos e cuja situação socioeconômica, 
definida segundo seu padrão de consumo, não lhe per-
mita arcar total com os custos de quaisquer formas de 
acesso à habitação a preços de mercado.

PMHIS
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A visão da CAIXA sobre 
o PMHIS

O PMHIS pode auxiliar os municípios a melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas, administrando a falta de 
moradia e qualificar os serviços e o atendimento ofere-
cidos. Isso levou a Caixa, com o Ministério das Cidades,  
a apoiar o  plano em Porto Alegre. Os municípios têm 
prazo determinado para entregar seus Planos de Habi-
tação, caso contrário não receberão as verbas, confor-
me a Lei nº 11.124, de 16 junho de 2005, que institui o 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Ro-
berto Zeni, representante da Superintendência Regional 
da Caixa em Porto Alegre, explica o plano na capital:

PMHIS - Qual o objetivo da Caixa em promover os 
planos locais de habitação de interesse social com 
o Ministério das Cidades?
Roberto Zeni - A Caixa participa na qualidade de agen-
te operador de programas, dos quais o Ministério das 
Cidades é o gestor, entre eles a ação de apoio à elabo-
ração de Planos Locais de Habitação de Interesse So-
cial (PLHIS). Tal participação decorre de determinação 

contida na Lei nº 11.124/05.
PMHIS - Qual é o envolvimento e o investimento da 
Caixa em relação ao PMHIS de Porto Alegre? 
Roberto Zeni - A Caixa, por intermédio de sua Ge-
rência de Apoio ao Desenvolvimento Urbano / Porto 
Alegre (GIDUR/PO), acompanha o desenvolvimento 

dos PLHIS que são objeto de contrato de repasse de 
recurso do Orçamento Geral da União aos municípios 
de sua área de vinculação, entre os quais Porto Alegre. 
As atividades de acompanhamento incluem orientações 
aos municípios quanto ao conteúdo dos PLHIS (em con-
formidade com orientação do Ministério das Cidades), 
análise de processo licitatório e análise técnica dos di-
versos produtos que o compõem, liberação de recurso 
e orientação para prestação de contas. 

PMHIS - Quais os aspectos mais importantes que 
um PLHIS deverá apresentar? 
Roberto Zeni - Em atendimento às diretrizes do Minis-
tério das Cidades, o PLHIS deve conter diagnóstico do 
setor habitacional, diretrizes, objetivos, linhas progra-
máticas, fontes de recursos, metas e indicadores que 
expressam o entendimento dos governos locais e dos 
agentes sociais a respeito do planejamento local  do 
setor habitacional e definem um plano de ação para 
enfrentar seus principais problemas, especialmente no 
que se refere à habitação de interesse social, com o ob-

jetivo de promover o acesso à moradia digna para a po-
pulação de baixa renda. O PLHIS deve ser elaborado de 
forma democrática e participativa, em consonância com 
as políticas nacionais e municipais de habitação, con-
siderando os instrumentos locais do ciclo de gestão or-
çamentário–financeiro. Outro aspecto é definir mecanis-

“O PLHIS DEVE CONTER DIAGNÓSTICO DO SETOR 
HABITACIONAL, DIRETRIZES, OBJETIVOS, LINHAS 
PROGRAMÁTICAS, FONTES DE RECURSOS, METAS

     E INDICADORES, QUE EXPRESSAM O           
     ENTENDIMENTO DOS GOVERNOS .”
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mos de subsídio financeiro para famílias de baixa renda, 
aproveitamento de áreas dotadas de infra estrutura não 
utilizada ou subuti-
lizada, priorização 
de utilização de 
terrenos de Poder 
Público, recupera-
ção e reutilização 
de áreas centrais, atendimento a grupos sociais prio-
ritários e melhoria das condições de habitabilidade em 
assentamentos precários. 

PMHIS - Qual a análise em relação ao processo de 
elaboração do PMHIS de Porto Alegre e demais mu-
nicípios? 

“O PLHIS DEVE SER ELABORADO 
DE FORMA DEMOCRÁTICA E 
PARTICIPATIVA.”

Roberto Zeni - A GIDUR/PO participou como convidada 
do seminário “Análise do Diagnóstico e Produto das Ofi-

cinas nas Regiões 
do Orçamento Par-
ticipativo”, organi-
zado pelo Demhab 
em 15 de março 
de 2008. Eventos 

como este, em nossa avaliação, contribuem para a pac-
tuação do PLHIS, e estão em atendimento à diretriz de 
participação da sociedade emanada pelo Ministério das 
Cidades. Quanto aos demais municípios atendidos pela 
GIDIR/PO, não cabe esta avaliação, uma vez que não 
tomamos conhecimento da realização de eventos se-
melhantes até o momento.
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A construção do PMHIS e a 
participação democrática

A gestão da política habitacional 
deve levar em conta a luta histórica 
dos movimentos sociais em todo o 
território nacional que vinham indi-
cando a necessidade de mudanças 
na gestão das cidades. Os atores 
sociais que atuam na temática da 
habitação de interesse social em 
Porto Alegre possuem uma longa 
trajetória de participação. 
É importante ressaltar que a Con-
ferência Municipal de Habitação 
(Comhab) de 1997 referendou di-
retrizes, objetivos e princípios para 
reforçar aspectos da produção in-
tegrada, com políticas de acesso à 
cidadania, e da participação popular 
na gestão dos programas e projetos 
relativos à política de habitação e in-
teresse social, além de:

• Reafirmar a construção de uma 
cidade auto-sustentável, demo-
crática e redistributiva, consubs-
tanciada na universalização do 
direito urbano, no desenvolvi-
mento social e ecologicamente 
equilibrado, na participação da 
sociedade na sua gestão e na 
promoção da função social do 
uso do solo. (Conferência muni-
cipal de habitação, 1997, p. 9)

 Um dos avanços, incontestável nas 
últimas décadas, é a participação 

popular nas decisões de interesse 
público, o que se tornou um elemen-
to central na Constituição de 1988, 
respondendo aos anseios e lutas 
dos movimentos, entidades e orga-
nizações sociais. Essa prerrogativa 
legal mudou o modelo de gestão 
das cidades, principalmente no que 
tange às políticas públicas. Nesse 
sentido, o conceito de participação 
cidadã está:

• [...] lastreado na universali-
zação dos direitos sociais, na 
ampliação do conceito de cida-
dania e em uma nova compre-
ensão sobre o papel e o caráter 
do Estado, remetendo à defini-
ção das prioridades nas políticas 
públicas a partir de um debate 
público. (GONH, 2003, p. 57). 
Diante desta diretriz, o municí-
pio de Porto Alegre, em 1989, 
foi pioneiro na implantação de 
uma nova forma de gestão ad-
ministrativa, dando início a uma 
nova proposta de gerenciamen-
to do orçamento público, com a 
implantação do Orçamento Par-
ticipativo (OP), que praticamen-
te revolucionou a gestão públi-
ca. Até o momento, é a principal 
forma de participação popular, 
sendo defendido por todos os 
atores sociais envolvidos, 
por entenderem que a po-

pulação possui autonomia para 
decidir, diretamente, a aplicação 
dos recursos em obras e servi-
ços que serão executados pela 
administração municipal. (NA-
LIN, 2007)

Fo
to

s:
 F

er
na

nd
o 

B
iffi

gn
an

di
 e

 R
au

l P
ill

a

PMHIS12 PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL



Os trabalhos do PMHIS consolidam a prática democrática. Sendo assim, 
foi constituído um Projeto de Participação da Comunidade, obedecendo a 
critérios de participação e controle social.
Para tal, utiliza-se uma metodologia participativa conhecida como Método e 
Técnicas para Trabalho com e em Grupos - Enfoque Participativo (ZOOP) 
que disponibiliza ferramentas científicas e confiáveis de coleta de dados, de  
forma coletiva, com o objetivo principal de reunir informações acerca da po-
lítica de habitação de interesse social junto aos atores sociais que possam 
embasar a elaboração do plano para a cidade de Porto Alegre. 
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Em 2007, foram realizadas oficinas com servidores da prefeitura, entidades 
envolvidas com a temática da habitação e nas regiões do Orçamento Parti-
cipativo, obedecendo aos critérios de participação exigidos pelo Ministério 
das Cidades. Para o desenvolvimento dessas atividades, foram apresen-
tadas perguntas norteadoras, que balizaram as discussões, obedecendo à 
metodologia ZOOP e às características do público-alvo.  

Objetivos das oficinas:

• Identificar os atores sociais 
existentes em relação à política 
habitacional;

• Avaliar os programas habitacio-
nais vigentes e sua operaciona-
lização;

• Levantar as prioridades de aten-
dimento em relação à popula-
ção a ser beneficiada;

• Relacionar as sugestões dos 
participantes.  
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“Após termos participado da oficina de capacitação para 
os servidores do Demhab, passamos inicialmente, den-
tro do cronograma estabelecido, às oficinas com as en-
tidades, conselhos e temática da Organização da Cida-
de Desenvolvimento 
Urbano e Ambiental 
(OCDUA). 
Participei da ofici-
na com o Conselho 
Municipal de Acesso 
à Terra e Habitação 
(COMATHAB) e a 
da temática do OCDUA. Os conselheiros e delegados 
demonstraram um grande interesse com relação ao 
material apresentado e vislumbraram alternativas às 
questões habitacionais da cidade, já que habitação, nos 
últimos anos, tem sido a primeira demanda do OP de 

uma forma geral. 
Informei que os movimentos sociais organiza-
dos, a partir da década de 1980, começaram a 
encaminhar suas postulações. Dentre elas, um 
anteprojeto à Câmara Federal que culminou 
no Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social (FNHIS) e no Estatuto da Cidade. Tam-
bém os Congressos das Cidades remetem para 
o atendimento à população de baixa renda e, 
principalmente, aos moradores das áreas de 
risco (hidrológico, geológico e social ). 
À medida em que passamos a fazer as ofici-
nas nas diversas regiões do OP, o interesse 
pelo PMHIS foi crescendo, culminando com a 
grande participação da comunidade no dia 15 

de março de 2008, no Plenário da Câmara Municipal 
de Porto Alegre, quando realizamos um seminário para 
apresentar o material das oficinas nas diversas regiões 
da cidade. Os participantes apontaram o público-alvo a 
ser contemplado com a execução do PMHIS, priorizan-
do as áreas de risco da cidade.

Existe uma expectativa 
com relação aos con-
selheiros e delegados 
do OP, até pelas falas 
nas várias regiões da 
cidade, de que os re-
cursos a serem repas-
sados pelo FNHIS po-

derão ser direcionados para complementar os recursos 
do município, podendo assim atender  um maior número 
de demandas de habitação de interesse social na cida-
de de Porto Alegre”.

Oficinas

Depoimentos dos participantes:

Adão Antônio Mendes Palma - Servidor do Demhab

“À MEDIDA QUE PASSAMOS 
A FAZER AS OFICINAS, O IN-
TERESSE PELO PMHIS                          

     CRESCEU.”

Foto: Rossana Fichman
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Maria Elizabeth de Brito Alves 
Representa: Região Leste.

PMHIS - Como soube das oficinas?
Maria Alves - Eu soube porque sou conselheira do Or-
çamento Participativo. O Centro Administrativo Regio-
nal (CAR) Leste e os conselheiros estão sempre em 
contato com as secretarias e com as autarquias. Fui in-
formada pelo CAR Leste e muita gente da comunidade 
participou das oficinas.

PMHIS - O que você achou das oficinas?
Maria Alves - Eu achei muito bom pelo método que eles 
usaram. Tive esperança que as coisas vão andar na 
área de interesse social, na questão da moradia. Acho 
muito importante fazer essas oficinas porque o Demhab 
ouve o lado da comunidade.

PMHIS - O que trouxe de novo a convivência com 
outras pessoas da comunidade e com os servidores 
do Demhab nas oficinas?
Maria Alves - Eu já tinha convivência com o Demhab, 
pois fui funcionária muitos anos. Gostei muito de voltar 

a me reunir com o pessoal do Demhab, pois tenho  inte-
resse na melhoria da minha região como de toda Porto 
Alegre na questão da moradia e da terra. Eu acho a 
equipe que está trabalhando nas oficinas bem empe-
nhada, e está me passando esperança que vamos con-
seguir avançar nesse assunto.  

PMHIS - Você compareceu ao Seminário do dia 15 
de março de 2008. O que achou e quais dados mais 
interessaram?
Maria Alves - Ainda tem muita coisa a partir das oficinas 
e seminários para aprender. O que me preocupou mais 
foi a questão da CAIXA, pois nas comunidades carentes 
tem muita gente, cerca de 90 %, que estão no SPC, Se-
rasa, e esse é um tema que eu quero esclarecer.

PMHIS - Você considera que o PMHIS irá alterar ou 
melhorar a atual política habitacional da cidade?
Maria Alves - Eu acho que só tem a melhorar. Existe o 
interesse da autarquia, da prefeitura, de fazer essas ofi-
cinas. Os técnicos estão comprometidos, pois são eles 
que irão botar o pé no barro, dentro da comunidade,  
conhecer a realidade e trabalhar conosco. Vimos isso 
neles.
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Raul Sérgio dos Santos
Representa:  Lomba do Pinheiro

PMHIS - Como soube das oficinas?
Raul Santos - Normalmente quando tem oficinas eles 
costumam avisar no CAR ou ligam para a gente.

PMHIS - Como foi participar das oficinas?
Raul Santos - Às vezes a gente pensa que sabe tudo, 
aí vai numa reunião dessas e vê que não sabe nada. A 
gente se localiza na área onde mora. Eu sou conselhei-
ro da Lomba do Pinheiro. Nós não temos grandes co-
nhecimentos, mas, na maioria das vezes, procuramos 
nos interessar, participar. Até para quando perguntarem 
alguma coisa, termos o que responder.

PMHIS - O que achou das oficinas?
Raul Santos - Bastante instrutivas, educativas e apro-
veitáveis. Qualquer dúvida era sanada. O pessoal que 
dava as oficinas era sempre bem preparado. Deu para 
se entender com eles.

PMHIS - O que trouxe de novo a convivência com 

outras pessoas da comunidade e com os servidores 
do Demhab nas oficinas?
Raul Santos - A convivência maior foi depois de me tor-
nar conselheiro, pois antes era delegado. A convivência 
começou a se tornar mais regular. Os próprios servido-
res do Demhab começaram a entrar em contato comigo. 
Como sempre, estamos tentando melhorar. 

PMHIS - Você compareceu ao seminário do dia 15 
de março de 2008. O que achou e que dados mais  
interessaram?
Raul Santos - Vou ser bem franco: não me recordo da 
reunião. Se participei é porque deveria ter algum inte-
resse. Se eu fui lá e se eu fiquei, é porque alguma coi-
sa me interessava, alguma dúvida eu tinha e aproveitei 
para perguntar e sanar, para saber a resposta.

PMHIS - Você considera que o PMHIS irá alterar ou 
melhorar a atual política habitacional da cidade?
Raul Santos - Ela vai alterar para melhor. Dependen-
do do local onde vai ser implantado o programa, áreas 
que  são reservas, são mananciais... o povo quer morar. 
Para isso, pouco importa se é reserva, para eles não 
importa, eles querem a terra. 
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Andréa de Paula Ribeiro Sparremberger
Representa:  Centro

PMHIS - Como soube das oficinas? 
Andréa Sparremberger - Foi divulgado no Orçamento 
Participativo pelo Demhab. Assim tomei conhecimento 
das mesmas.

PMHIS - Você participou de alguma oficina?
Andréa Sparremberger - Sim, no OP - Região Centro.

PMHIS - O que você achou das oficinas?
Andréa Sparremberger - Achei bem organizadas e di-
nâmicas, pois todos participaram, inclusive conselhei-
ros e delegados do OP, cada um contribuindo com suas 
idéias.

PMHIS - O que trouxe de novo a convivência com 
outras pessoas da comunidade e com os servidores 
do Demhab nas oficinas?
Andréa Sparremberger - A interação e a colaboração 
entre as partes, já que as pessoas das comunidades 
expressaram suas críticas e sugestões e foram ouvidas 

pelos servidores do Demhab com muita tranquilidade.

PMHIS - Você compareceu ao seminário do dia 15 
de março de 2008. O que achou e que dados mais 
interessaram? 
Andréa Sparremberger - Sim. Achei muito importante. 
Ali estava sendo feita a apresentação do PMHIS, além 
de várias informações sobre habitação, que é prioridade 
número um na nossa Região Centro. O dado que mais 
me interessou foi saber que será investida verba do go-
verno federal na área da habitação também em Porto 
Alegre e que, além dessa verba ser destinada para mo-
radias de interesse social, uma parte poderá atender às 
demandas de habitação do Orçamento Participativo.

PMHIS - Você considera que o PMHIS irá alterar ou 
melhorar a atual política habitacional da cidade? 
Andréa Sparremberger - Com a participação das co-
munidades na elaboração desse plano, com certeza 
irá melhorar, pois atualmente a política habitacional em 
Porto Alegre é voltada para pessoas que recebem aci-
ma de três salários mínimos e a proposta do plano é 
justamente incluir as pessoas que estão abaixo dessa 
faixa de salário, possibilitando a inclusão social.
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Elenira Rejane Martins Pereira
Representa:  Vila São José 

PMHIS - Como soube das oficinas?
Elenira Pereira - Eu soube das oficinas através das 
reuniões do OP, pois sou delegada da região, então eu 
me interessei e levei para a comunidade participar.

PMHIS - Como foi participar das oficinas?
Elenira Pereira - Foi ótima a participação.

PMHIS - O que achou delas?
Elenira Pereira - Achei muito importante para todos 
principalmente para a comunidade ficar sabendo o que 
está acontecendo na cidade de projetos e o porque está 
acontecendo.

PMHIS - O que trouxe de novo esta convivência com 
as pessoas da comunidade e os servidores do De-
mhab?
Elenira Pereira - Geralmente entre a comunidade e o 
Demhab e outros órgãos da prefeitura têm muito confli-
to, no entanto o que se passou com a comunidade e os 

funcionários do Demhab é que quebraram estas barrei-
ras, se integrando com a população, estando presentes 
quando solicitados. 
 
PMHIS - Você compareceu ao seminário do dia 15 de 
Março de 2008, o que achou?
Elenira Pereira - Participei, os dados ficaram bem cla-
ros para todos. Achei muito importante as ações que 
estavam acontecendo, a comunidade pode participar e 
tirar dúvidas, ver o trabalho que está sendo feito. Está 
muito bom.

PMHIS - Você considera que o PMHIS irá alterar ou 
melhorar a atual política habitacional da cidade? 
Elenira Pereira - Eu acho que vai melhorar porque mui-
tas famílias necessitam de moradia. Tem muita área de 
risco ainda na nossa cidade, famílias aglomeradas. Mas 
já está acontecendo um grande envolvimento para que 
isso melhore, pois as famílias estão precisando. Há áre-
as de risco na nossa região, vulnerabilidade social no 
meio do lixo. Acho que pode melhorar, ter mais projetos 
para que isso tenha fim, para que as pessoas possam 
ter um lugar digno, mesmo porque a carência continua 
muito grande.    
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Seminário do PMHIS

O seminário “Análise do Diag-
nóstico e Produto das Oficinas 
nas Regiões do Orçamento Par-
ticipativo” foi realizado no dia 15 
de março de 2008, na Câmara 
Municipal de Porto Alegre. O 
evento contou com várias auto-
ridades, entre elas o prefeito de 
Porto Alegre, José Fogaça, que 
participou da abertura com o 
então diretor-geral do Demhab, 
Nelcir Tessaro. 
Estiveram no encontro 480 mo-
radores de todas as comunida-
des, que ouviram os resultados 
das oficinas e trabalhos realiza-
dos pelo Departamento. Ainda foi informado pela CAIXA 
que a organização pretende investir em habitação popu-
lar nos próximos anos. As palestras também explicaram 
como vai ser o Plano Municipal de Habitação de Inte-
resse Social e os benefícios que ele trará nos próximos 

anos a Porto Alegre, tornando assim a cidade mais apta 
a enfrentar os problemas de moradia e de regularização 
fundiária. As palestras do primeiro painel iniciaram com 
o representante do Ministério das Cidades, Cléber Lago 
Mello Filho, apresentando a política e o Plano Nacional 
de Habitação Social, da Secretaria Nacional de Habita-
ção, do Ministério das Cidades. 
Em seguida, o gerente regional de negócios da CAI-
XA, Pedro Amar Ribeiro Lacerda, explanou sobre os 
programas de financiamento de habitação, tais como: 
Crédito Solidário, Operações Coletivas, Programa de 
Arrendamento Residencial (PAR) e os financiamentos 
individuais para pessoa física. Por fim, a coordenado-
ra do PMHIS de Porto Alegre, a servidora do Demhab, 
Silvia Carpenedo, destacou os principais aspectos de 
metodologia, diagnóstico e etapas do PMHIS na cida-
de. A mesa passou a receber perguntas por escrito dos 

Foto: Divulgação / Demhab

Foto: Divulgação / Demhab
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participantes e, devido à grande quantidade, foram res-
pondidas no reinício dos trabalhos. 
No turno da tarde, sob a coordenação do advogado do 
Demhab, Sílvio Pereira Filho, seguiu a programação 
com os seguintes painelistas compondo a mesa: super-
visor de projetos especiais e parcerias em desenvolvi-
mento da CAIXA, Cleandro Henrique Krause, técnico 
social da Caixa, Daniel Bauer, técnica Social do De-
mhab, Nilene Maria Nalin, advogada do Demhab, Pau-
la Vaz Pinto e assessor comunitário do Demhab, Adão 
Palma. Também estavam presentes à mesa a coorde-
nadora do PMHIS, Sílvia Carpenedo, e representante 
do Ministério das Cidades, Cléber Mello Filho. 
O supervisor de projetos especiais e parcerias em de-
senvolvimento da CAIXA, Cleandro Henrique Krause e 
o técnico social da CAIXA, Daniel Bauer, apresentaram 

Fotos: Raul Pilla

as expectativas dos planos municipais de habitação de 
interesse social e a metodologia e importância da par-
ticipação popular na elaboração dos planos locais de 
habitação de interesse social. 
Em seguida, a assistente social do Demhab Nilene Ma-
ria Nalin e a advogada Paula Vaz Pinto, deram um retor-
no das  17 oficinas realizadas. Na exposição, a plenária 
visualizou as principais sugestões e estatísticas dos 
1.060 participantes das oficinas. 
A atividade foi encerrada às 16h, sendo o resultado de 
um trabalho preparado um ano antes, com a união de 
vários servidores do Demhab e o apoio da prefeitura.
O encontro foi um marco para a elaboração do PMHIS 
de Porto Alegre, pois ficou claro o interesse que o tema 
suscita, além de evidenciar as carências e as expectati-
vas da população porto-alegrense.       
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Impressões dos 
servidores

A questão habitacional tem desafiado as administrações 
públicas. Apesar das inúmeras iniciativas, ela continua 
se agravando. Para resolver esse problema, a prefeitu-
ra, por meio do Departamento Municipal de Habitação, 
constituiu uma equipe multidisciplinar para conhecer a 
realidade de moradia da população, elaborando o Pla-
no Municipal de Habitação de Interesse Social de Porto 
Alegre. 
Os trabalhos iniciaram em 2007, trazendo um conheci-
mento amplo da cidade, bem como das necessidades 
de seus moradores. 

O início das atividades

Na visão do engenheiro civil Omar da Silveira Neto, da 
Coordenação de Titulação e Registros do Demhab, a 
inicitiva foi uma chance única: 
“Há cerca de dois anos fui chamado com um grupo de 
técnicos para atender a uma exigência do governo fe-
deral, que cobrava dos municípios a elaboração de um 
plano de habitação. Para alguns, era só um item numa 
lista para concessão de financiamentos. Para nós, sur-
giu como uma oportunidade de consolidar conceitos que 
construímos com a experiência adquirida na concepção 
e execução da política habitacional. Formação técnica, 
vivência, participação popular e um complexo mosaico 
de influências políticas, ao longo do tempo, serviram 
para que pudéssemos filtrar o que ficou arraigado nas 
convicções de cada um de nós sobre a questão habita-
cional. Teve início uma longa viagem, primeiro com um 
diagnóstico, onde o acúmulo de experiências e visões 
culminaram num volume rico em informações e numa 
base valiosa para a segunda parte da jornada, a forma-
tação do PMHIS”, disse Omar.

A participação no processo

Os servidores do Demhab atuaram fortemente na ela-
boração do plano. Eles auxiliaram desde a captação de 
dados para os grupos de trabalho até discussões inter-
nas nos setores, como mostram os relatos abaixo: 
“Fui membro do grupo de trabalho que elaborou o pla-
no. Participei de oficinas, debates e outras atividades 
de consulta. Ajudei no diagnóstico, pois pesquisei infor-
mações e elaborei textos nas atribuições e grupos do 
diagnóstico a mim destinados. Também auxiliei na 3ª 
etapa, na definição de metas e estratégias”, explica a 
engenheira civil Elisa Marques Barbosa Chaves, repre-
sentante da equipe de orçamento. 
A representante da Unidade de Comercialização, Ka-
linka Pittelkow, colaborou na elaboração do diagnósti-
co da situação habitacional e esteve nos seminários e 
ciclos de debates. Para ela, “o acesso à informação no 
Demhab tem uma característica: os registros escritos 
são limitados, mas alguns colegas possuem um grande 
conhecimento do histórico do Departamento e compar-
tilham esses dados”.

A troca de experiências

O desenvolvimento do trabalho possibilitou um conta-
to enriquecedor entre os servidores do Departamento. 
De acordo com Elisa Marques Barbosa Chaves, a troca 
de informações foi realizada “não só entre os que tra-
balharam nos mesmos grupos durante a produção do 
diagnóstico, nos quais participei, como também nas ati-
vidades de consulta pública. Além disso, as atividades 
do plano ocorreram com uma grande colaboração entre 
os colegas que forneceram informações”.
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Consequências do PMHIS

O plano, na expectativa dos servidores, irá influenciar 
positivamente a política habitacional de Porto Alegre, 
como salientam os depoimentos:  
“O PMHIS poderá ser um instrumento muito útil à políti-
ca habitacional de planejar de Porto Alegre, possibilitan-
do uma atuação mais eficiente e efetiva nas ações do 
Departamento”, ressalta Kalinka.
Para Elisa Marques Barbosa Chaves “o Plano Municipal 
para Habitação de Interesse Social de Porto Alegre traz 
como contribuições: 
- um diagnóstico do setor habitacional que visa criar um 
retrato da cidade, referente as suas várias característi-
cas que interferem no setor habitacional da cidade, prin-
cipalmente a habitação de interesse social;
- estratégias de ação para se combater o déficit habita-
cional do município; 
- servirá como orientador para a tomada de decisão em 
programas e projetos que dizem respeito à habitação de 
interesse social; 

- servirá como instrumento que balizará a ocupação ha-
bitacional de interesse social no território do município, 
por consequente da política habitacional em geral;
- diminuição de tensões sociais e violência;
- melhoria da saúde da população e da qualidade de 
vida no município”.

Os próximos passos

“Este desafio de converter a experiência do passado e 
a realidade do presente em diretrizes de planejamento 
para o futuro está amadurendo a idéia da importância de 
um instrumento que consolide os princípios da política 
habitacional de interesse social em Porto Alegre.  É ne-
cessário dar continuidade às ações de cunho técnico de 
forma independente, mas ao mesmo tempo compatível 
com as mudanças de rumo que caracterizam o proces-
so democrático e que atenda aos anseios da população 
de Porto Alegre, da qual fazemos parte, e que será a 
principal beneficiária do sucesso de nossa empreitada. 
Boa sorte para nós, e para Porto Alegre”, conclui Omar.
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Servidores do Demhab, da esquerda para a direita: Kalinka, Omar e Elisa.
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Ciclo de 
Debates

O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social rea-
lizou, na Etapa III - Estratégia de Ação de seu desenvol-
vimento, oito encontros denominados Ciclo de Debates, 
para a discussão e a troca de idéias entre população 
e servidores, sendo quatro com os representantes das 
regiões do Orçamento Participativo e quatro com os ser-
vidores do Departamento Municipal de Habitação. 
Nos ciclos, foi apresentada uma síntese dos dados do 
diagnóstico e debate sobre a qualidade dos serviços 
prestados pelo Demhab e também temas ligados à po-
lítica habitacional.
Os eventos com os representantes do OP ocorreram 
em 2008, nas noites de 29 de agosto, 26 de setembro, 
31 de outubro e 5 de dezembro, na Sala 10 do Mercado 
Público. Os ciclos lotaram, pois houve uma participação 
representativa da sociedade,  interessada em conhecer 
as necessidades de Porto Alegre na área habitacional. 
Os debates com os representantes das comunidades 
abordaram os  seguintes temas: conceito de moradia de 

interesse social, família de baixa renda, políticas habita-
cionais, critérios de atendimento da população e síntese 
do diagnóstico. As intervenções foram constantes, prin-
cipalmente nas discussões sobre tipologia habitacional, 
para saber a opinião da população sobre o que é me-
lhor, casa ou apartamento, tema estreitamento relacio-
nado com realidade e hábitos das famílias.
Já os encontros com os servidores em 2008 foram nos 
dias 27 de agosto, 17 de setembro, 20 de outubro e 17 
de dezembro, no auditório da Vigilância Sanitária da Se-
cretaria Municipal de Saúde. Com esse grupo a partici-
pação não se ateve apenas aos eventos, mas também 
em discussões internas e sugestões enviadas pela in-
ternet. Foram definidos, mediante o exemplo de outras 
cidades,  os conceitos de moradia de interesse social, 
visão, missão, e objetivos para o Demhab. Após cada 
encontro, os presentes opinavam sobre a pauta seguin-
te. Também foram debatidas questões de recursos hu-
manos e condições institucionais. 

Foto: Rossana Fichman



O que é déficit 
habitacional?

O que é 
inadequação 
habitacional?

O déficit habitacional aponta o número de 
moradias novas necessárias para atender a 
demanda. Dados da amostra do último Cen-
so Demográfico/IBGE, em Porto Alegre, no 
ano 2000, indicam um déficit de 26.340 uni-
dades, acrescidos de 12.232 unidades que 
precisam de reassentamento, de acordo com 
levantamento do Demhab a partir das ocupa-
ções irregulares pertencentes ao Programa de 
Regularização Fundiária, totalizando 38.572 
domicílios.

Consideram-se inadequadas as moradias que 
apresentam carência de infraestrutura bási-
ca (energia elétrica, abastecimento de água, 
instalação sanitária e coleta de lixo), onde há 
adensamento excessivo (mais de três pessoas 
por cômodo-dormitório) e/ou em situação fun-
diária irregular, totalizando 123.804 domicílios.

Notadamente, o fator que mais contribui para o déficit habitacio-
nal é o número de famílias conviventes (61% do Déficit), seguido 
da necessidade de reassentamento (32%).

O fator responsável por 61% da inadequação é a irregularidade 
fundiária, seguida pelo adensamento excessivo, com 16%. A aná-
lise de macro escala, com base nos dados da amostra do Cen-
so do IBGE de 2000, evidencia uma condição bastante favorável 
para o município de Porto Alegre no que se refere aos indicado-
res de inadequação habitacional por condições de infraestrutura.
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Déficit e inadequação 
habitacionais em Porto Alegre

A definição de déficit e inadequação habitacionais, por 
região do OP, utiliza os dados do Censo Demográfico 
do IBGE de 2000 na macro escala. Em micro escala,  
adota informações de diversas secretarias da prefeitura 
de Porto Alegre, como abastecimento de água, redes 
de esgoto pluvial e cloacal, coleta de lixo, rede elétrica 
e irregularidade fundiária, sendo que o último tem ori-

gem no trabalho do sociólogo Aldovan Moraes, intitula-
do “Mapa da Irregularidade Fundiária de Porto Alegre”, 
2000, Demhab.
Para obtenção dos elementos finais que compõem a 
tabela abaixo, utilizou-se a metodologia da Fundação 
João Pinheiro, entidade reconhecida no país na produ-
ção de metodologia e estudos para a área habitacional.

As maiores ocorrências, em termos de números abso-
lutos de déficit e inadequação, somados, são nas Re-
giões do OP Partenon, Leste e Norte, mais populosas. 
A análise da distribuição espacial dos componentes da 
inadequação por carência de infraestrutura na macro 
escala revelou a existência de áreas de concentração 
de carências, sendo as mais graves:

• Carência de água, Regiões do OP Humaitá;
• Carência de instalação sanitária nas Regiões do 

OP Norte, Nordeste, Leste, Partenon e Lomba do 
Pinheiro;

• Irregularidade fundiária mais expressiva na Re-
giões do OP Partenon, seguida da Norte e Leste.

Fonte: PMHIS/DEMHAB(2008)
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Ações do Demhab na comunidade 
porto-alegrense

No período compreendido entre as décadas de 1950 e 
2000, a produção habitacional do Demhab foi de 47.816. 
Esses números representam ações habitacionais, tan-
to em termos de unidades habitacionais construídas, 
quanto urbanizações, em que os moradores possuem 
algum tipo de contrato com o Demhab. 

Fonte: CCI (Coordenação de Crédito Imobiliário), CTR (Coorde-
nação de Titulação e Registro), EOR (Equipe de Orçamento) - De-
mhab. 
Porto Alegre, 2007, edição gráfica Pixel Planejamento, 2008

O Demhab tem trabalhado para resolver os problemas 
habitacionais das populações de baixa renda, onde se 
destacam como projetos prioritários o Projeto Integrado 
Entrada da Cidade (Piec), o Projeto Integrado Socioam-
biental (Pisa) e o reassentamento das vilas Dique, Na-
zaré e Chocolatão.  O total de famílias beneficiadas por 
essas ações é de 7720, o que corresponde a quase 30 
mil pessoas.
Para possibilitar a concretização dessas obras, o De-
partamento deverá investir, do orçamento próprio do 
município, aproximadamente R$ 43,754 milhões, além 
de buscar parcerias e financiamentos para ampliar os 
serviços de infraestrutura e urbanização.

Neste ano, outra importante iniciativa da prefeitura, por 
intermédio do Demhab, para suprir as necessidades do 
público na faixa de renda de zero a três salários mí-
nimos, é a adesão ao Programa Minha Casa, Minha 
Vida. O objetivo dessa ação operacionalizada pela Cai-
xa Econômica Federal é a construção de moradias com 
prestações que comprometem apenas dez por cento da 
renda dos beneficiados. Na capital houve 53.982 inscri-
tos para essa faixa salarial, e o Demhab está coorde-
nando um grupo de trabalho formado pelas secretarias 
afins da prefeitura para agilizar os trâmites de aprova-
ção dos projetos.

Principais iniciativas para a habitação 
em Porto Alegre
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Ações Habitacionais

• Casa de Passagem: construção de mora-
dia provisória, com caráter coletivo, para 
viabilizar obras de reassentamento, que 
ocorrem no mesmo local da ocupação.  

• Casa de Emergência: recurso assisten-
cial específico, destinado exclusivamente à 
população de baixa renda, com vistas ao 
atendimento de situações emergenciais.

• Aluguel Social: recurso assistencial men-
sal destinado a atender emergencialmente 
famílias que se encontram sem moradia. 

• Indenização assistida: recurso indeniza-
tório pelas benfeitorias em imóvel que ga-
rante o direito à moradia, utilizado na com-
pra de outro em situação regular.

Parcerias

Programa de subsídio à produção habitacional. O 
Demhab atua como entidade organizadora, execu-
tando  cadastro, projeto e obras que beneficiem famí-
lias com moradias precárias. Também realiza outras 
ações com a CAIXA, como o Programa de Arrenda-
mento Residencial (PAR) e a Resolução 518.

Fotos: Divulgação / Demhab
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Programa de Regularização 
Fundiária

O Programa de Regularização Fundiária é um 
processo urbanístico, social e jurídico que ob-
jetiva a regularização da posse da terra para 
população de baixa renda, em seu local de 
origem. Ele garante o acesso à infraestrutura 
urbana  e possibilita a qualificação das condi-
ções de moradia das famílias beneficiadas.

Fonte: PMHIS/Demhab (2008)
Valores orçamentários sem atualização

Foto: Divulgação / Demhab

Foto: Divulgação / Demhab
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Programa de Incentivo ao 
Cooperativismo Habitacional

O Programa de Incentivo ao Cooperativismo pode ser definido como uma parceria entre o se-
tor público, representado pelo Demhab e demais secretarias municipais, adotando-se a inter-
setorialidade entre essas e a sociedade civil, representada pelas cooperativas habitacionais.  

Fonte: PMHIS / Demhab (2008)
Valores orçamentários sem atualização
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Projetos Integrados Municipais

Os projetos integrados envolvem vários órgãos 
da prefeitura, os quais trabalham em conjunto 
em regiões da cidade, visando o seu desen-
volvimento. 
Têm por objetivo o aparelhamento da cidade 
em termos de estruturação do sistema viário, 
melhorias nas áreas de saúde, educação, ge-
ração de renda, saneamento ambiental, con-
trole de cheias (drenagem urbana) e outras 
ações pertinentes. 
O Projeto Integrado da Entrada da Cidade  
(PIEC) beneficia  3.775 famílias.

Foto: Divulgação / Demhab

Foto: Divulgação / Demhab
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Programa de Reassentamento

O Programa de Reassentamento caracteriza-
se pela produção de novos empreendimentos 
dotados de infraestrutura básica e solução 
habitacional para famílias com domicílios em 
áreas impróprias para moradia. Além disso, 
facilita o acesso às políticas públicas na im-
plementação de serviços e equipamentos co-
munitários.

Fonte: PMHIS / Demhab (2008)
Valores orçamentários sem atualização

Foto: Divulgação / Demhab

Foto: Divulgação / Demhab
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Equipamentos comunitários e 
infraestrutura

Nos empreendimentos de habitação de inte-
resse social, infraestrutura e equipamentos 
destinam-se à organização e ao desenvolvi-
mento social da comunidade. 
Centros comunitários, escolas de educação 
infantil e praças são implementados. O funcio-
namento dos equipamentos são garantidos por 
conveniamento, respectivamente, pela Funda-
ção de Assistência Social e Cidadania (Fasc) 
e pelas  secretarias municipais de Educação 
(Smed) e do Meio Ambiente (Smam).

Foto: Divulgação / Demhab

Foto: Divulgação / Demhab
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Foto: Divulgação / Demhab

Unidade habitacional acessível e 
unidades de comércio e serviço

Desde o ano de 2001, o Demhab inclui em 
seus projetos unidades para pessoas com 
deficiência, que visam beneficiar pessoas 
que têm dificuldade de deslocamento físico. 
Unidades diferenciadas atendem às neces-
sidade apontadas no cadastro socioeconô-
mico das famílias realizado pelo Demhab. 
Para atender a demanda de famílias que 
possuem atividade comercial, o Departa-
mento criou, em 2001, as unidades para co-
mércio e serviços. 

Foto: Divulgação / Demhab
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Projeto Social e de 
Educação Sanitária e 

Ambiental

O projeto técnico social do Demhab visa trabalhar em 
cada loteamento reforçando a organização e a mobili-
zação comunitária.  A partir desse enfoque, trabalha-se 
a participação como processo educativo, que objetiva a 
integração social dos segmentos populacionais exclui-
dos dos recursos urbanos. 
O trabalho da Equipe de Educação Ambiental, nas pa-
lavras da coordenadora Mari Celeste, busca sensibilizar 
a comunidade dos loteamentos atendidos, por meio de 
oficinas, palestras e visitas domiciliares. O grupo de-
monstra os cuidados necessários para a preservação e 
a conservação das casas, como evitar o desperdicio de 
energia elétrica e água, posse responsável de animais 
domésticos, além da preocupação com o lixo (resíduo) 
gerado, tornando assim o ambiente mais apropriado à 
dignidade humana. Outra questão trabalhada é a con- vivência entre vizinhos e a importância do diálogo e o 

respeito mútuos. 

Agir local, pensar global!

Na questão ambiental, buscamos formar um cidadão 
mais consciente, não só dos direitos, mas também dos 
deveres. Que o mesmo se comprometa com as causas 
ambientais, pois só dessa forma, agindo com ações efe-
tivas, iremos contribuir para que as mesmas se concre-
tizem. Estimulando o consumo responsável evitaremos 
que o lixo seja jogado em qualquer lugar. Há diversas 
formas de aproveitá-lo, não só pela reciclagem indus-
trial, mas de uma forma artesanal, possibilitando a rea-
lização de oficinas de reaproveitamento de sucata nas 
comunidades.

Fotos: Divulgação / Demhab
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Diretrizes do PMHIS

A etapa do diagnóstico do setor habitacional de Porto 
Alegre dá origem a uma matriz de conflitos e potenciali-
dades, estruturadas nos oito temas definidos no manual 
de apoio à elaboração de planos do Ministério das Ci-
dades: Inserção regional e características do município; 
Atores sociais e participação popular;  Necessidades 
habitacionais; Oferta habitacional; Marcos regulatórios 
e legais; Condições institucionais e administrativas; Pro-

gramas e ações e Recursos financeiros. 
Àquela matriz são relacionadas inicialmente diretrizes 
oriundas das Conferências Municipais de Habitação de 
Porto Alegre e outras definidas pela equipe técnica e 
pela comunidade nos eventos preparatórios. Também 
são incluídos objetivos e estratégias. Tal matriz é organi-
zada em quatro eixos estruturadores da gestão do setor 
habitacional, com repercussão no orçamento municipal.

EIXO NECESSIDADES HABITACIONAIS

1ª Diretriz: Gestão do setor habitacional no estado, 
tendo como instrumento o Plano Estadual de Habi-
tação de Interesse Social.

2ª Diretriz: Incremento de soluções de avaliação e 
controle da demanda e da produção do setor habi-
tacional. 

3ª Diretriz: Ampliação da fiscalização dos empreen-
dimentos de habitação de interesse social realiza-
dos.

4ª Diretriz: Proibição de novas ocupações em áreas 
de preservação ambiental, de risco ou de bens co-
muns da população de Porto Alegre. 

5ª Diretriz: Manutenção dos espaços públicos dos 

empreendimentos de habitação de interesse social. 

EIXO PROMOÇÃO DA MORADIA

6ª Diretriz: Promoção da moradia digna e regular  
com acesso aos serviços de infraestrutura urbana, 
equipamentos comunitários e geração de emprego 
e renda. 

7ª Diretriz: PMHIS em consonância com a Política 
Nacional de Habitação (PNH), garantindo o acesso 
aos recursos disponibilizados pelo Ministério das 
Cidades.

8ª Diretriz: Instituição de uma nova cultura projetual 
alicerçada na visão de cidade do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Aambiental (PDDUA), 
nas características sócio-culturais e na sustentabi-
lidade ambiental.
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9ª Diretriz: Incentivo à adoção de mecanismos de 
avaliação e monitoramento de planos e programas 
habitacionais.

10ª Diretriz: Redução dos custos de produção das 
unidades habitacionais em empreendimentos de ha-
bitação de interesse social observando-se padrões 
de qualidade construtiva e sustentabilidade ambien-
tal.

11ª Diretriz: Inovação da produção habitacional com 
qualidade e redução de custo.

12ª Diretriz: Inclusão social, inserção da comunida-
de na cidade e economia formal.

13ª Diretriz: Ampliação das alternativas de acesso à 
moradia e ao solo urbanizado.

14ª Diretriz: Promoção da regularização urbanística 
e fundiária dos empreendimentos de habitação de 
interesse social já realizados e de áreas consolida-
das.

15ª Diretriz: Reconhecimento das demandas exis-
tentes ainda não atendidas.

16ª Diretriz: Identificação de áreas subutilizadas ou 
ociosas, já dotadas de infraestrutura para a promo-
ção de habitação de interesse social.

17ª Diretriz: Diversificação das alternativas de aten-
dimento da população quanto à habitação.

18ª Diretriz: Consecução da prática de educação 
sanitária e ambiental e implementação de ações de 
sustentabilidade nos empreendimentos de habita-
ção de interesse social.

19ª Diretriz: Promoção da regularização urbanística 
e fundiária dos empreendimentos de habitação de 
interesse social já realizados ou de áreas consoli-
dadas.

20ª Diretriz: Atendimento da população segundo os 
critérios gerais estabelecidos no PMHIS (em conso-
nância com leis municipais e OP).

21ª Diretriz: Desenvolvimento de meios de interven-
ção para urbanização de ocupações em áreas de 
preservação.

22ª Diretriz: Realocação de famílias para áreas pró-
prias à habitação.

23ª Diretriz: Incentivo à formação de cooperativas 
habitacionais.

24ª Diretriz: Potencialização e aprimoramento da 
gestão dos projetos integrados.

EIXO GESTÃO ADMINISTRATIVA E PARTI-
CIPAÇÃO

25ª Diretriz: Aumento da receita disponível para ha-
bitação de interesse social.

26ª Diretriz: Alocação de recursos destinados à ha-
bitação de interesse social em fundo local.

27ª Diretriz: Demhab, como órgão responsável pela 
política habitacional, planejamento e gestão das 
ações do setor de habitação de interesse social, do 
município, no âmbito do PMHIS.

28ª Diretriz: Atuação pública de forma integrada 
com a iniciativa privada.

29ª Diretriz: PMHIS em consonância com a PNH, a 
fim de garantir o acesso aos recursos no nível fe-
deral.

30ª Diretriz: Promoção da regularização urbanística 
e fundiária dos empreendimentos de habitação de 
interesse social já realizados ou de áreas consoli-
dadas.
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31ª Diretriz: Atendimento da população segundo os 
critérios gerais estabelecidos no PMHIS (em conso-
nância com leis municipais e OP).

32ª Diretriz: Desenvolvimento de meios de interven-
ção para urbanização de ocupações em áreas de 
preservação.

33ª Diretriz: Realocação de famílias para áreas pró-
prias para habitação.

34ª Diretriz: Incentivo à formação de cooperativas 
habitacionais.

35ª Diretriz: Potencialização e aprimoramento da 
gestão dos projetos integrados.

36ª Diretriz: Aumento da receita disponível para ha-
bitação de interesse social.

37ª Diretriz: Alocação de recursos destinados à ha-
bitação de interesse social em fundo local.

38ª Diretriz: Demhab, como órgão responsável pela 
política habitacional, planejamento e gestão das 
ações do setor de habitação de interesse social, do 
município, no âmbito do PMHIS.

39ª Diretriz: Atuação pública de forma integrada 
com a iniciativa privada.

40ª Diretriz: PMHIS em consonância com a PNH, a 
fim de garantir o acesso aos recursos no nível fe-
deral.

41ª Diretriz: Estímulo à participação coletiva na im-
plementação da política e dos programas habitacio-
nais, fornecendo subsídios para as demandas do 
OP e construindo soluções compartilhadas em co-
missões, fóruns do OP  e comitê de serviços.

42ª Diretriz: Alternativas diversificadas de atendi-
mento da população quanto à habitação.

43ª Diretriz: Programas e ações habitacionais arti-
culados com iniciativas de outros setores e secreta-
rias  da prefeitura.

44ª Diretriz: Agilização do processo projetual (a 
aprovação) dentro da prefeitura.

45ª Diretriz: Apoio às ações de planejamento e ges-
tão na área habitacional, de forma a potencializar 
programas, ações e recursos.

46ª Diretriz: Desenvolvimento regional equilibrado 
coordenado pela Metroplan e governo do estado.

47ª Diretriz: Qualificação do atendimento à popula-
ção.

48ª Diretriz: Incentivo à qualificação dos profissio-
nais do setor habitacional, corpo técnico.

49ª Diretriz: Planejamento estratégico das ações e 
dos recursos humanos, administrativos e financei-
ros no âmbito do PMHIS.

EIXO FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 
- MARCOS REGULATÓRIOS E LEGAIS

50ª Diretriz: PMHIS como instrumento político e ad-
ministrativo. Sistema Municipal de Habitação de In-
teresse Social.

51ª Diretriz: Estabelecimento da função social da 
propriedade e controle do mercado imobiliário.

________________

O conteúdo abordado acima faz parte do texto prelimi-
nar do PMHIS de Porto Alegre. Após as recomendações 
pertinentes desta audiência pública, será a base de di-
retrizes, objetivos e estratégias da política habitacional 
de Porto Alegre e integrará o PMHIS, assim como os 
programas, ações e metas apresentados e consolida-
dos por meio da participação democrática.
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