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INTRODUÇÃO
Guilherme Santos/PMPA

O Departamento Municipal de Habitação foi
incumbido, em abril de 2007, do desenvolvimento
do Plano Municipal de Habitação de Interesse
Social de Porto Alegre (PMHIS-POA), em virtude
de solicitação do Ministério das Cidades, órgão
responsável pela política nacional de habitação.
O órgão federal estabelece diretrizes e
condiciona a efetivação do Plano como uma
prerrogativa de acesso aos recursos do Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social.
A elaboração do PMHIS - POA foi realizada pela
equipe técnica municipal, composta por
servidores do Demhab, Secretaria do
Planejamento Municipal, Procuradoria-Geral do
Município, com o apoio da Fundação de
Assistência Social e Cidadania (FASC),
Observatório de Porto Alegre, Secretaria
Municipal do Meio Ambiente (SMAM) e
Departamento Municipal de Água e Esgotos
(DMAE). Houve três etapas de trabalho, a saber:
1) Metodologia; 2) Diagnóstico do Setor
Habitacional de Porto Alegre; 3) Estratégias de
Ação.
Na primeira etapa, Metodologia, definiu-se a
equipe técnica e o método de trabalho, com
reuniões periódicas e discussões acerca da
identificação das necessidades habitacionais e
sua distribuição no território.
Na etapa seguinte, Diagnóstico do Setor
Habitacional de Porto Alegre, procurou-se
estabelecer um retrato da cidade, no que diz
respeito às características que interferem no
setor habitacional, como demanda e capacidade
de atendimento para a produção de habitação de
interesse social. Nesta etapa, houve grande
participação da comunidade.

O Diagnóstico reuniu e organizou dados
dispersos em publicações não só do Demhab,
como também de outras Secretarias. Foram
aproveitadas experiências e pesquisas
realizadas por instituições de ensino,
relacionadas ao tema, além de agregar o produto
das oficinas realizadas com a comunidade nas
regiões do Orçamento Participativo.
O Diagnóstico compreendeu oito temas, sendo
eles: (1) Inserção Regional e Características do
Município de Porto Alegre; (2) Atores Sociais e
Participação Popular; (3) Necessidades
Habitacionais, que caracterizam o déficit e a
inadequação habitacionais relacionados aos
Núcleos e Vilas Irregulares; (4) Oferta
Habitacional; (5) Marcos Regulatórios e Legais,
que relatam a legislação vigente aplicada na
política habitacional; (6) Condições Institucionais
e Administrativas do Setor Público; (7) Programas
e Ações através dos quais o Departamento tem
atuado; (8) Recursos Financeiros e sua
aplicação. Tais temas, desenvolvidos nos grupos
temáticos, constituem o texto preliminar do
Diagnóstico do Setor Habitacional de Porto
Alegre.
A metodologia utilizada na elaboração do
Diagnóstico oportunizou uma reflexão sobre as
ações do Departamento, métodos de trabalho e
desempenho dos programas. Também contou
com a participação efetiva da equipe municipal,
onde foi consultada e ouvida a comunidade para
congregar visões interdisciplinares e conceituar
adequadamente os programas. Com a
contratação de serviços especializados,
aperfeiçoou-se o banco de dados do Mapa da
Irregularidade Fundiária de Porto Alegre, sendo
acrescentadas outras informações pertinentes e

organizado o texto preliminar citado.
Na etapa das Estratégias de Ação, fundamentouse o Plano propriamente dito, quando foram
formulados os Princípios, Diretrizes, Objetivos e
Estratégias, estruturados os Programas e Ações
necessários ao cumprimento das Metas
estabelecidas e construídos os Indicadores de
Desempenho.

O êxito das ações decorreu também do trabalho
da equipe de moderação, integrada por
servidores do Departamento e do projeto de
participação comunitária. Os eventos
encontram-se registrados no Caderno da
Participação, composto de dois volumes, com
registros fotográficos, atas e listas de presenças.

Por meio dessas três etapas foi gerado o PMHISPOA, aqui apresentado, contando com a seguinte
estrutura:
(1) Introdução; (2) O Departamento Municipal de
Habitação; (3) Síntese do Diagnóstico do Setor
Habitacional de Porto Alegre; (4) Princípios da
Política Habitacional; (5) Diretrizes e Objetivos do
PMHIS-POA; (6) Programas e Ações; (7) Metas e
Custos do PMHIS-POA; (8) Sistema de Controle
de Dados Habitacionais.
Destaque especial, neste processo, à
participação comunitária, oportunizada nas
instâncias regionais do Orçamento Participativo e
pelos centros administrativos.
Não menos importante, apontamos a atuação da
equipe de mobilização comunitária, no sentido de
sensibilizar a comunidade a participar dos eventos
e, ao mesmo tempo, divulgar as ações em
desenvolvimento.
Realizaram-se 15 Oficinas Regionais, com a
participação de 1060 pessoas. Nelas, a
comunidade teve a oportunidade de se manifestar
concretamente sobre a política de habitação,
graças ao método de trabalho em grupo,
denominado de metodologia ZOOP, e ao
interesse dos participantes.

Oficinas Região Centro-Sul
Fonte: Acervo Técnico Demhab, 2007

Para a socialização da informação e para coleta
de novas sugestões, foi realizado o Seminário
Análise do Diagnóstico e Produto das Oficinas nas
Regiões do Orçamento Participativo, em 15 de
março de 2008, na Câmara Municipal, contando
com a presença de 480 participantes registrados,
ligados a diferentes entidades e setores
comunitários.
Para consulta à comunidade acerca do tema
habitação, também foi realizada Audiência
Pública em 20 de junho de 2009. Na oportunidade,
os participantes debateram o texto preliminar do
Plano e solicitaram outros fóruns de discussão, a
fim de complementarem o entendimento do tema.
Dentre os aspectos relevantes vistos no
desenvolvimento do Plano, destacamos a revisão
conceitual que a equipe de projeto do Demhab
vivenciou, num debate profundo acerca de
conceitos (visão e missão), objetivos da política
habitacional e do Departamento, bem como da
discussão de padrões adequados de habitação e
da inserção dos empreendimentos na cidade.
1.1 - O DEMHAB
Em 30 de dezembro de 1965, pela Lei nº 2.902, o
Departamento Municipal da Casa Popular
(DMCP) foi reformulado e passou a ser
Departamento Municipal de Habitação (Demhab),
tendo por principal função a construção de
habitações de interesse social em substituição às
sub-habitações existentes. Tal reformulação
fundamentou-se na necessidade de adequação à
nova conjuntura nacional, direcionada pelo SFH,
possibilitando seu credenciamento como agente
promotor do Banco Nacional de Habitação (BNH).
As atribuições do Demhab passam, então, a ser:

(...) desenvolver a política
habitacional do município partindo
da compreensão de que habitação
de interesse social é aquela que
visa retirar das áreas marginais
urbanas seus atuais moradores,
proporcionando-lhes novas e
melhores moradias, para integrálos na vida econômica e cultural da
sua comunidade; promover a
desapropriação de imóveis
declarados de utilidade pública ou
interesse social, para utilização na
política habitacional; promover
loteamentos destinados à moradia
popular e manter o respectivo
cadastro; adquirir, sempre que
possível, por concorrência pública,
áreas de terra para a construção de
conjuntos residenciais; realizar
convênios com entidades de
direitos público ou privado para
finalidades que se enquadram nas
atribuições da autarquia; efetuar a
venda de terrenos e habitações,
sob financiamentos, mediante
inquérito social; administrar seus
bens e promover medidas
objetivando a racionalização dos
serviços a seu encargo. (Art. 3º da
Lei nº. 2.902/1965)

O novo Departamento se propõe a fugir de
atividades improvisadas, dedicando-se à
execução de projetos organizados e financiados
pelo BNH, porém, apenas em 1971, obtém os
1 No mesmo ano de sua fundação, ocorreu um
período de chuvas que inundou parte do perímetro urbano, sendo
que o Demhab e outros organismos públicos da cidade foram
chamados para socorrer os flagelados. Parte dessas atividades
assistenciais era desenvolvida pelo Movimento Assistencial de
Porto Alegre (MAPA) e pela LBA. Os mais atingidos, que haviam

primeiros recursos junto a este órgão federal.
Mesmo com orçamento exíguo, em 13 de
fevereiro de 1967 foi iniciado o processo de
remoção de famílias para a Vila Restinga, sendo
inauguradas em 5 de novembro de 1971 as
primeiras 390 casas.
As remoções de vilas e núcleos irregulares, entre
o período de 1965 até meados de 1970,
continuaram com força, através do lema
"Remover para Promover". Existem documentos
datados de 1966, mostrando a retirada das vilas
Ilhota (próxima à atual Avenida Erico Verissimo),
Secular, Ilha do Pavão, Teodora, Marítimos e
Santa Luzia, localizadas nas proximidades da
região central de Porto Alegre, para um terreno
adquirido na zona rural de Porto Alegre chamado
de Restinga. Os recursos investidos eram de
fundo municipal, já que o BNH não havia
repassado verba. Os planos de tornar a vila
regularizada, com toda a infraestrutura e com
boas habitações aos novos moradores, tiveram
de ser adiados. O Demhab continuava a receber
um crescente número de pedidos de moradia,
precisando de mais planejamento e maior volume
de recursos para atender à demanda. Para tanto,
foi firmado um convênio com o BNH, com as
prerrogativas:
(...) programar a construção de
novos conjuntos residenciais, no
Município de Porto Alegre,
assumindo, em conjunto com a
Prefeitura Municipal, a total
perdido tudo, ficaram alojados nas dependências do
Departamento. Em dezembro de 1965, após campa nhas para a
construção de casas, os flagelados foram removidos para a Vila
Mapa.

responsabilidade pela execução
de todas as obras que se fizessem
necessárias à implantação deles,
incluindo a decorrente
comercialização das habitações e
os retornos devidos a cada uma
delas, de acordo com os valores e
condições fixadas pelo BNH.
(Documentos Demhab, 1970)

Contando com os repasses do BNH, o Demhab
implementava as políticas definidas pela União,
como o Pró-Gente (1975), o Plano Nacional de
Habitação Popular (PLANHAP) - 1976, o
Programa de Financiamento de Lotes
Urbanizados (PROFILURB) - 1979, o Programa
de Construção, Conclusão, Ampliação e
Melhoria da Habitação de Interesse Social
(FICAM) - 1979 e o Programa de Erradicação de
Submoradias (PROMORAR) - 1980. Entre 1965
e 1988, foram entregues 10.639 unidades
habitacionais.
Em Porto Alegre, o Pró-Gente desencadeou
ação semelhante ao PROMORAR, pois visava
manter as vilas no mesmo espaço. Por ele, várias
foram dotadas de infraestrutura e melhorias
urbanísticas, ficando pendente, em grande parte,
a questão legal, a regularização jurídica de lotes
e propriedades. Outra tentativa para otimizar a
política habitacional foi o sistema de mutirão,
porém ele não durou sequer três anos, tendo em
vista uma série de problemas de concepção e de
realização. Surgiu então o mutirão misto, quando
2 Estes números não são precisos, por
informarem somente os imóveis (casas ou apartamentos) que
possuem registros no Demhab. Porém, como não existia a
informatização de dados nesta época, muitos não foram
computados, principalmente lotes ou casas não financiados pelo
BNH. Fonte: Demhab, 2007.

o trabalho passou a ser realizado em parceria
entre o Demhab e as comunidades. Em virtude da
baixa qualificação da mão-de-obra, todavia essa
alternativa praticamente deixou de ser utilizada.
Destacamos como marco jurídico da política
habitacional de Porto Alegre no plano legal a Lei
nº 43, de 21 de julho de 1979, instituindo o Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que
teve como premissa um ideal de cidade. Isto é,
seu caráter normativo pressupunha e propunha
que a cidade real estivesse submetida a um
processo racional do tipo tecnocrático e
burocrático.
Tal concepção acarretou que os processos reais,
as demandas sociais, não tivessem como se
expressar pelo aparato legal da cidade idealizada
por seus planejadores. As boas intenções dos
idealizadores da lei implicaram que poucos
loteamentos conseguissem plena aprovação
junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre
(PMPA). Mesmo assim, a formulação do PDDU foi
inovadora e apontou regras para a utilização do
solo urbano (MORAES, 2003).
Outro avanço quanto à gestão da política
habitacional em Porto Alegre surgiu a partir da
implementação do Orçamento Participativo (OP),
em 1989. Ele permitiu a participação da
população reivindicando suas prioridades, dentre
as quais se encontrava a política habitacional,
sendo a habitação uma das principais demandas.
3 Anteriormente a esta, havia outras leis para
regularizar, incluindo a execução de loteamentos, Lei nº 2970, de
1966, alterada pela Lei nº 3535, de 1971; a Lei nº 3506, de 1971,
que dispõe sobre remoção de malocas; além da Lei nº 2902, de
1965, que instituiu o Demhab.

Rodada do OP Porto Alegre
Fonte: Acervo Técnico Demhab
Em 1990, houve a implementação do Programa
de Regularização Fundiária (PRF), sendo
desenvolvido, primeiramente, em parceria com a
Secretaria do Planejamento Municipal (SPM), em
convênio com o Serviço de Assessoria Jurídica
Universitária (SAJU) da Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Através do PRF, foi possibilitada a regularização
das áreas ocupadas e a permanência das
comunidades na região de origem. A partir de
1993, este Programa passou a ser desenvolvido
exclusivamente pelo Demhab.
Nos anos 1990, surgiram, também, as
cooperativas habitacionais em Porto Alegre,
vinculando-se ao processo do Orçamento
Participativo, com culminância na organização
pelo Demhab, em 1993, do Programa de
Incentivo ao Cooperativismo Habitacional, que
conta com uma equipe exclusiva para tratar sobre

essa temática.
A realização das Conferências Municipais de
Habitação, tendo a primeira ocorrido em 1997,
marcou o início de um processo de avaliação e
definição de diretrizes para a política habitacional,
buscando a incorporação das áreas irregulares à
cidade formal através da legalização e gradativa
integração ao conjunto dos serviços urbanos e
comunitários.
Com base na I Conferência, iniciou-se um estudo
para o uso de novas tecnologias e métodos,
diferentes do convencional, com vista à
construção de moradias de interesse social. Nesta
linha é proposto o loteamento da Vila Tecnológica
na região Humaitá - Navegantes. Em dezembro de
2001, a II Conferência Municipal de Habitação
consolidou 12 anos de política habitacional de
interesse social da cidade e propôs ações para o
futuro, entre as quais a realização de um plano
municipal de habitação.
Os aportes financeiros disponibilizados entre as
décadas de 1990 a 2000 são provenientes do
Programa Pró-Moradia, cujos recursos advêm do
FGTS e do Fundo de Investimento do Programa
Integrado de Melhoria Social (FUNDOPIMES).
Foram incorporadas novas fontes de recursos,
entre as quais o HBB-BID e FONPLATA. Com o
apoio dessas novas fontes foi possível
implementar o Programa Integrado Entrada da
Cidade (PIEC), referendando uma nova
4 Em 1996, O Demhab contava com 50
cooperativas inscritas. Algumas integraram-se ao Programa de
Ajuda Mútua-Mutirão. Exemplos: a Chácara da Fumaça (38 UH),
os Condomínios São Jorge e Santo Alfredo, pertencentes às
Cooperativas Habitacionais dos Vigilantes e dos Moradores de
Belém Novo. Também 80 famílias foram contempladas com o
Programa FICAM, com casas construídas com recursos do FGTS.

concepção de política habitacional em Porto
Alegre, pois busca integrar as diferentes políticas
sociais da prefeitura.
A partir de 2003, o Governo Federal cria o
Ministério das Cidades, que define não somente
os rumos da política habitacional, mas também
da gestão das cidades.
Através dessa política nacional, a Caixa
Econômica Federal (CAIXA) passa a ser o órgão
intermediador entre os municípios e o Ministério,
objetivando cumprir com as novas diretrizes da
política de habitação de interesse social, com
vistas não somente à construção de novas
unidades habitacionais, mas sim à inclusão das
famílias de baixa renda à cidade formal e demais
políticas públicas.
Diante dessa nova prerrogativa nacional, o
Demhab, como órgão gestor da política
habitacional do município, trabalha em diferentes
programas e projetos, utilizando recursos
municipais e federais, alicerçado em três eixos:
desenvolvimento urbano e ambiental, inclusão
social e participação popular.
Também, por meio da política de habitação,
busca promover, junto à população de baixa
renda, o acesso aos serviços e equipamentos
comunitários e às demais políticas públicas,
trabalhando em parceria com outros órgãos da
PMPA, como a Secretaria do Planejamento
5 Exemplo Loteamento Santa Rosa, zona norte.
6 Experiência de implantação de novas
tecnologias realizada na Vila Tecnológica - PIEC. Construídas 162
unidades habitacionais com diferentes alternativas.
7 O Ministério das Cidades é composto pelas

Municipal (SPM), Secretaria Municipal do Meio
Ambiente (SMAM) e Procuradoria-Geral do
Município (PGM).
Como descrito, a articulação da implementação
dessa política está ancorada, também, em
mecanismos de participação popular, tais como o
OP e os Congressos da Cidade.
A estrutura administrativa do Departamento tem,
na Direção-Geral, seu órgão máximo. A ela estão
ligadas três superintendências:
1) Superintendência de Ação Social e
Cooperativismo - órgão responsável
por
coordenar as atividade de estudo, pesquisa,
diagnóstico, intervenção social, desenvolvimento
comunitário, cooperativismo e apoio a ações
autogestionáveis;
2) Superintendência Financeiro-Comercial órgão de integração operacional dos sistemas de
comercialização, arrecadação, financeiro e
contábil;
3) Superintendência de Urbanismo e Produção
Habitacional - órgão responsável pela supervisão
técnica na área de projetos e obras, a ela se
agregam coordenações, unidades e equipes.

política habitacional do município, opinar
anualmente sobre o plano de realizações do
Demhab para o exercício seguinte e fiscalizar a
execução dele.
Como autarquia responsável pela gestão da
Política Habitacional de Interesse Social,
compete-lhe o desenvolvimento do Plano
Municipal de Habitação de Interesse Social
(PMHIS-POA), em que propõe diretrizes,
objetivos, metas e estratégias de ação na
superação do déficit habitacional de Porto Alegre,
especialmente para a população de baixa renda.
A seguir, algumas definições relativas ao objetivo
da política habitacional do Demhab bem como da
Missão e Visão, construídas no Ciclo de Debates
dos servidores, realizado no ano de 2008, para a
Etapa Estratégias de Ação do Plano:
Objetivo da política habitacional de
Porto Alegre:
Propiciar o acesso à terra e à moradia regular no
contexto urbano, incluindo infraestrutura básica,
serviços e equipamentos comunitários,
buscando a integração com as demais políticas
públicas.
Objetivo geral do Demhab:

Ao Conselho Deliberativo cabe decidir sobre
todos os empreendimentos relacionados à
seguintes secretarias: Secretaria Nacional de Habitação,
Secretaria Nacional de Programas Urbanos, Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental e pela Secretaria Nacional de
Transporte e Mobilidade Urbana. A partir de janeiro de 2007, o
Ministério das Cidades implementou o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), que destinou investimentos da ordem

Propiciar o acesso à moradia digna e ao solo
urbano regularizado no âmbito do PMHIS-POA.
de R$ 503,9 bilhões para infraestrutura e habitação para todo o
território nacional.

Missão do Demhab:

mínimos e cuja situação
socioeconômica, definida
segundo seu padrão de
consumo, não lhe permita arcar
totalmente com os custos de
quaisquer formas de acesso à
habitação, a preços de
mercado.

Promover e gerir a política habitacional em
Porto Alegre, prioritariamente a de interesse
social.
Visão do Demhab:
Ser referência no enfrentamento do déficit
habitacional.
Da mesma forma, durante o Ciclo de Debates com
a comunidade porto-alegrense, realizado sob a
coordenação do Demhab, também no ano de
2008, para a Etapa Estratégias de Ação do
PMHIS-POA, foram construídos dois conceitos
importantes para a política habitacional, como
segue:

Neste breve relato, pode-se constatar que as
ações do Departamento foram motivadas, na
maioria das vezes, em função de ocupações
irregulares. No entanto, há consenso de que a
habitação exerce um papel importante na
estruturação da cidade, o que gera toda a
dinâmica e complexidade das ações do
Departamento.

Moradia de interesse social:
consolida a realização do
direito aos padrões de
qualidade de vida e o
equacionamento do acesso
aos equipamentos públicos
urbanos e comunitários, à
circulação e ao transporte, à
limpeza urbana, às condições
físicas adequadas da
habitação, com também a
inserção no território da
cidade.
Família de baixa renda:
aquela cuja renda familiar,
consideradas as rendas
somadas de todos os
membros da família, não
ultrapasse três salários

Ricardo Giusti/PMPA
Sede Demhab - Inaugurada em 2009
8 Va l o r c o m b a s e n o S a l á r i o M í n i m o
nacional
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Síntese do Diagnóstico
do Setor de Habitação
de Porto Alegre

Guilherme Santos/PMPA

Este conjunto de informações visa oportunizar a
qualificação do planejamento do Setor
Habitacional para os próximos anos.

Área: 9.800.194 km2

Para tanto, o Diagnóstico da Habitação de
Interesse Social de Porto Alegre focaliza a
realidade metropolitana de Porto Alegre, os Atores
Sociais e as instâncias de participação popular, a
quantificação das Necessidades Habitacionais
(Déficit e Inadequação), os dados da Produção
Habitacional por parte das esferas públicas em
seus três níveis (Município, Estado e Governo
Federal), os Marcos Regulatórios e Legais
implementados, as Condições Institucionais e
Administrativas do Departamento Municipal de
Habitação (Demhab) de Porto Alegre e, por fim, os
Recursos Financeiros que vêm sendo aplicados
no Setor Habitacional, bem como projeções para
a resolução das Necessidades Habitacionais.

Densidade: 373,30/hab./km² (IBGE, 2000)

População: 3.658.376 hab. (IBGE 2000)

IDH médio: 0,807 (ONU/2000)
PIB: R$ 37.207.655 (FEE, 2000)
A taxa de urbanização em 2000 aponta que
95,92% da população dos 31 municípios da
RMPA vive em áreas urbanas, ou seja, 3.509. 384
habitantes ocupando 42,7%, da área total (IBGE,
2000).

2.1 - INSERÇÃO REGIONAL E
CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO
A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA)
localiza-se na porção nordeste do território do Rio
Grande do Sul, ilustrada na figura ao lado, ao
norte da Laguna dos Patos.
A Lei Complementar 14/1973 definiu e
regulamentou a RMPA, na época composta por
14 municípios. Atualmente ela é formada por 31
municípios, ocupando 3,48% da superfície total
do estado.
No âmbito da Região Metropolitana de Porto
Alegre, podemos destacar os seguintes dados
gerais:

Estado do Rio Grande do Sul e RMPA
Fonte: Edição gráfica Pixel Planejamento
Espacial, 2009

A capital do estado, Porto Alegre, apresenta uma
área total de 496,10 km², sendo 352,02 km² de
área urbana e 144,08 km² de área rural (IBGE,
1996).
Ainda, sob a jurisdição de Porto Alegre, existem
16 ilhas, com 44,45 km², pertencentes ao Bairro
Arquipélago, as quais fazem parte do Parque
Estadual Delta do Jacuí, juntamente com as
demais ilhas de municípios vizinhos. A única
considerada como zona urbana de Porto Alegre é
a Ilha da Pintada, com 4,26 km².
A cidade é circundada por morros e possui
espaços de planícies, sendo limitada pela orla
fluvial do lago Guaíba. Limita-se ao Norte pelos
municípios de Triunfo, Nova Santa Rita, Canoas e
Cachoeirinha; ao Sul, pelo município de Viamão e
pelo Lago Guaíba; ao Leste, pelos municípios de
Alvorada e Viamão e, por fim, a Oeste, pelo Lago
Guaíba (que faz fronteira com os municípios de
Eldorado do Sul, Guaíba e Barra do Ribeiro).
Porto Alegre é composta por 77 bairros oficiais e
quatro não-oficiais, como ilustra a figura ao lado.
O Rio Grande do Sul abrange 496 municípios e
apresenta uma população de 10.187.798
habitantes, de acordo com o censo do IBGE do
ano 2000. A capital, Porto Alegre, é a cidade mais
populosa, com seus 1.360.590 habitantes,
representando 37,19% da população da Região
Metropolitana de Porto Alegre e 13,35% da
população do estado.
9 O IBGE divide a área de Porto Alegre em
Urbana e Rural, mas, segundo o PPDUA de 1999, em Porto Alegre
existe área Urbana e Rururbana.

Mapa de POA _bairros.
Fonte: Edição Pixel Planejamento Espacial
As estimativas em relação à população em idade
ativa na RMPA revelam que, no decênio 19962005, a população economicamente ativa (PEA)
cresceu a uma taxa anual de 2,6%, enquanto a
taxa de crescimento dos ocupados ficou
posicionada em um nível inferior (2,41% a.a).
Na medida em que a população economicamente
ativa cresce, é compreensível que a taxa de
desemprego tenha permanecido em patamares
elevados, com média anual de 261,3 mil pessoas
desempregadas. Resultados espelhados pelo
comportamento da taxa de desemprego, que
nunca baixou dos 13%, chegando ao pico dos
19% em 1999.

A RMPA é subdividida em cinco microrregiões
(figura abaixo) ou subpolos, constituídos por um
longo processo de estruturação metropolitana,
que privilegiou inicialmente uma industrialização
liderada por Porto Alegre, município polarizador
da RMPA 2. Mais adiante, ocorreu a expansão do
desenvolvimento manufatureiro ao longo do eixo
norte-sul, seguindo o traçado da BR-116.
O desenvolvimento de São Leopoldo e de Novo
Hamburgo, municípios polarizadores da RMPA 1,
respondeu a este movimento, canalizando
investimentos para infraestrutura básica e para o
sistema produtivo, dando origem, também, à
criação de postos de trabalho e à proliferação de
loteamentos para abrigar uma
população em rápida
evolução.

Por sua vez, a RMPA 1 viu-se comprometida pela
crise enfrentada pelo setor coureiro-calçadista,
intensamente afetado pelos efeitos da
reestruturação global e pelos ajustes realizados
no modelo de crescimento do País, retornando
em 2002, à posição ocupada em 1999.
Quanto à subordinação de municípios da RMPA à
Porto Alegre, citam-se as cidades-dormitório de
Viamão, Alvorada, Canoas, Guaíba e Gravataí,
por motivos de trabalho e de estudo. Como
contraponto, as cidades de São Leopoldo e de
Novo Hamburgo desempenham papel de
subpolos metropolitanos, exercendo funções
análogas às de Porto Alegre. Os municípios de

No entanto, a expansão
espacial na direção lesteoeste se estruturou pela
instalação da BR-290,
envolvendo municípios como
Viamão, Guaíba, Gravataí,
Cachoeirinha e Canoas.
Basicamente, foi na RMPA 2
que se concentraram os
grandes investimentos
realizados nos anos 1990.
Destaque para Canoas e
Gravataí, que sinalizam a
reversão de uma tendência
de desconcentração espacial
da produção industrial
metropolitana em favor do
resto do Estado, verificada
nas décadas anteriores.

Região metropolitana de Porto Alegre
Edição gráfica Pixel Planejamento Espacial, 2008

Montenegro e Taquara também desempenham mais absorvendo populações carentes, o que
papel de subpolos regionais.
poderia aumentar a problemática habitacional. As
cidades vizinhas à capital não podem mais ser
Um movimento importante a ser considerado, pelo responsabilizadas pelo aumento do déficit e da
menos nos últimos anos, é o fato de a tendência inadequação habitacionais.
das indústrias localizadas em Porto Alegre se
deslocarem para outros municípios da RMPA, Uma das explicações para a ocorrência da
fator que, para muitos estudiosos, está mobilidade intrametropolitana e independência de
relacionado ao custo da terra urbanizada, ou Porto Alegre se deve aos baixos preços dos
mesmo pela obtenção de mão-de-obra.
terrenos urbanos da RMPA e ao desenvolvimento
econômico deles, configurando, como descrito
Dessa forma, verifica-se que Porto Alegre não está acima, subpolos da RMPA.

Vista da Usina do Gasômetro
Fonte: Acervo Técnico Demhab, 2010

2.2 - ATORES SOCIAIS E PARTICIPAÇÃO
POPULAR
A gestão da política habitacional deve levar em
conta a luta histórica dos movimentos sociais que,
desde os meados da década de 1930, vinham
indicando a necessidade de mudanças na gestão
das cidades. Em Porto Alegre, um exemplo é a
União das Associações de Moradores de Porto
Alegre (UAMPA), fundada em 1983, que desde o
seu início defendeu a participação da população
na definição do orçamento da Prefeitura.
Outras organizações comunitárias também
reivindicaram tal participação. Há, então, uma
tradição consolidada na cidade de Porto Alegre.
Um desses processos tem sido o Orçamento
Participativo (OP), que oportuniza a participação
direta do cidadão, implementado em 1989.

Organizado em 17 regiões, estrutura-se nos
seguintes temas: Habitação, Saúde, Educação,
Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer,
Desenvolvimento Econômico, Juventude,
Acessibilidade e Mobilidade Urbana, Circulação,
Transporte e Mobilidade Urbana, Saneamento
Básico, Saneamento Ambiental, Pavimentação e
Iluminação Pública.
Assim, a sociedade civil, além de definir suas
prioridades, torna-se consciente dos conflitos e
das contradições existentes entre a força popular
e o poder público.
Constata-se que a temática da habitação tornouse uma das principais prioridades, sendo que no
período entre 1992 e 2007 constou como
prioridade número um.
Nesse contexto, vale destacar a realização da I
Conferência Municipal de Habitação
(COMHAB) onde são referendadas
diretrizes, objetivos e princípios que
reforçam os aspectos da integração das
políticas de acesso à cidadania e de
participação popular na gestão dos
programas e projetos relativos à política
de habitação de interesse social,
afirmando:

Oficina na Região Centro
Fonte: Acervo Técnico Demhab, 2007

(...) a construção da cidade autosustentável, democrática e
resdistributiva, consubstanciada
na universalização do direito
urbano, no desenvolvimento
social e ecologicamente
equilibrado, na participação da
sociedade na sua gestão e na
promoção da função social do
uso do solo. (COMHAB, 1997)

Os princípios estabelecidos pela I COMHAB
foram:
O reconhecimento do direito à
habitação como direito
humano;
A moradia como construção e
exercício da cidadania;
O acesso à moradia e ao meio
ambiente equilibrado, como
garantia da qualidade de vida a
todo o cidadão;
A participação da sociedade na
definição da política
habitacional e sua gestão;
A integração com as demais
políticas públicas;
O acesso à moradia,
construído enquanto política
social.
Para efetivar tais princípios, foi reconhecida na
Conferência a importância e a legitimidade da
organização autônoma dos movimentos e suas
instâncias de cogestão, estruturadas nos FROPs,
Conselho do OP e outras ligadas ao tema da
política habitacional.
10 A I COMHAB foi realizada em 1997, com
organização do Demhab e COMATHAB, contando com o apoio de
22 entidades, tanto governamentais quanto não governamentais.

2.3 - NECESSIDADES HABITACIONAIS
Vários estudos apontam para a necessidade da
construção de uma política pública que combata
a problemática habitacional existente no país.
Especificamente sobre o município de Porto
Alegre, o Centro de Estudos da Metrópole (CEM)
mapeou os assentamentos precários (áreas que,
embora não tenham sido consideradas
aglomerados subnormais pelo IBGE, possuem
características análogas), chegando ao número
de 21.415 domicílios nesta situação, os quais,
somados aos dados já apontados pelo IBGE,
totalizam 58.895. Ou seja, 13,03% do total de
domicílios do município.
Já o Mapa da Irregularidade Fundiária, realizado
pelo Demhab entre 1998 e 2000, aponta 75.656
domicílios (17,1%) com as características
apontadas acima.
Nesse sentido, para sanar ou reduzir o déficit
habitacional, são elaborados os Planos Locais de
Habitação de Interesse Social (PLHIS), com
formulação de metas e estratégias, baseadas no
Diagnóstico.
Definições
A metodologia IPPUR/ METRODATA para cálculo
das Necessidades Habitacionais baseia-se na
premissa do direito à habitação como parte
integrante do direito à cidade.
Esse direito impõe não apenas a tarefa de
enfrentar o déficit habitacional com a construção
de novas unidades, mas também preocupa-se
com as condições das habitações e a qualidade
de vida de seus moradores.

Para diferenciação dessas carências, a
Fundação João Pinheiro/MG (FJP) elaborou uma
metodologia cujo traço principal é a separação de
déficit e inadequação (FJP, 1995). Assim, elabora
o conceito de Déficit Habitacional:
(...) está ligado diretamente às
deficiências do estoque de
moradias. Engloba aquelas sem
condições de habitabilidade
devido à precariedade das
construções ou em virtude de
desgaste da estrutura física.
Essas devem ser repostas.
Inclui ainda a necessidade de
incremento do estoque, devido à
co-habitação familiar ou à moradia
em imóveis construídos com fins
não residenciais.
O déficit habitacional pode ser
entendido, portanto, como o déficit
por incremento de estoque e como
o déficit por reposição do estoque
(FJP, 2005).

O conceito de Inadequação Habitacional engloba:
(...) as habitações que não
proporcionam condições
desejáveis de habitabilidade, o
que não implica, contudo,
necessidade de construção de
novas unidades. Como
inadequados são classificados os
domicílios com carência de
infraestrutura, com adensamento
excessivo de moradores, com
problemas de natureza fundiária,
em alto grau de depreciação ou
sem unidade sanitária domiciliar
exclusiva (FJP, 2005).

O Plano Municipal de Habitação de Interesse
Social de Porto Alegre adota tais conceitos. Ainda
detalha alguns pontos, descritos a seguir:
Domicílios carentes de
infraestrutura são todos os que
não dispõem de, ao menos, um
dos seguintes serviços
básicos: iluminação elétrica,
rede geral de abastecimento
de água com canalização
interna, rede geral de
esgotamento sanitário ou
fossa séptica e coleta de lixo;
O adensamento excessivo
ocorre quando o domicílio
apresenta um número médio
de moradores superior a três
por cômodo que serve, em
caráter permanente, de
dormitório.
Para o cálculo do indicador
foram considerados somente
os membros da família
principal, uma vez que as
famílias secundárias foram
incorporadas ao déficit
habitacional;
A inadequação fundiária
refere-se aos casos em que,
pelo menos, um dos
moradores do domicílio tem a
propriedade da moradia, mas
não possui a propriedade, total
ou parcial, do terreno ou a
fração ideal de terreno

(caso de apartamento) em que
ela se localiza;
A inexistência de unidade
sanitária domiciliar exclusiva
define o domicílio que não
dispõe de banheiro ou sanitário
de uso exclusivo do domicílio.
Tal diferenciação evita a sobreposição das
necessidades habitacionais (ocorrida quando são
somados déficit e inadequação).
O conceito de inadequação habitacional permite a
quantificação de clientelas potenciais para ações
complementares específicas, que não envolvem a
construção de novas unidades, porém resultam
em melhorias na qualidade de vida de seus
moradores.
Com vistas a subsidiar o Plano, o Departamento
Municipal de Habitação desenvolveu, em 2004, o
perfil da Habitação de Interesse Social (HIS) de
Porto Alegre. O mesmo busca integrar, unificar e
ampliar o tratamento e a interpretação dos dados
existentes no âmbito da própria instituição (Censo
dos Núcleos e Vilas Irregulares de Porto
Alegre,1996/98), como também comparar com os
dados do IBGE apontados no Censo
Demográfico, 2000.
Para tal, foram contratados, em 2004, o Instituto
de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas
Sociais, POLIS, e, em 2007, a empresa Pixel
Planejamento Espacial. Para uma melhor
interpretação das necessidades habitacionais do
município, foi utilizado o Sistema de Informação
Georreferenciada (SIG), que tem viabilizado o
diagnóstico e a organização do banco de dados.

Agregar o SIG permite a localização de setores
censitários com população de precária situação
social, considerando sua articulação espacial
com núcleos e vilas irregulares, elementos
marcantes do uso do solo, eixos viários,
acidentes geográficos e unidades naturais
relevantes, abastecimento de água e esgoto e
zoneamento ambiental.
Caracterização da população, foco
de Políticas Habitacionais de Interesse Social
A caracterização da população tem como objetivo
fundamentar as necessidades habitacionais da
população de baixa renda (0 a 3 salários
mínimos), foco das Políticas Habitacionais de
Interesse Social, especificamente de Porto
Alegre. O perfil obtido através do levantamento
socioeconômico realizado pelo Demhab resultou
nas seguintes características principais da
população residente das ocupações irregulares:
Em média, 40% dos domicílios
são chefiados por mulheres;
A população apresenta
proporção semelhante quanto
ao gênero;
Em média, 5,4% dos chefes de
família são analfabetos,
53,22% têm até cinco anos de
estudo;
11 Para caracterização da população foco da
política habitacional de interesse social, foram analisados dados
da população atendida pelos programas do Demhab e utilizados
elementos do levantamento socioeconômico (PMPA, Demhab,
Volume VI, PIEC, Agente Financiador: Programa Habitar, BID,
Subprograma, UAS. Março/2002), adquiridos através da
aplicação de instrumentos quantitativos de pesquisa (realizada

Em média, 74% da população
entre 7 e 14 anos frequentam o
ensino fundamental;
80,21% da população
residente recebe até três
salários mínimos;
Quanto à ocupação,
destacam-se as atividades de
biscate, serviços gerais e de
coleta e triagem de resíduos;

utilizados nas construções são
49% de madeira, 25% de
alvenaria, 17% mistos e 9%
sobras de diversos materiais.

Número de pessoas por
domicílio
54,6%

29,0%
16,6%

Infraestrutura domiciliar
básica:
75,58%
dos
domicílios possuem energia
elétrica, 98,97% têm água
potável e 14,39% das ligações
são em rede regular de coleta
de esgoto. A maior parte das
ligações de luz e água é
clandestina;

1 até 2

pela UPS-CTS-Demhab, sob a responsabilidade da socióloga
Denise Ferreira de Menezes) relativamente à 1º Etapa do PIEC
(Programa Integrado Entrada da Cidade, que visa beneficiar 3.735
famílias), cuja população-alvo são famílias oriundas das vilas
Esperança, excedente da Vila Tecnológica, Leito da Voluntários, A
J Renner, N. Sra. da Paz, N. Sra. Aparecida, IAP, tendo sido
pesquisados 389 domicílios, em um total de 1479 pessoas.

mais que 7

Estado de conservação das
habitações
35,2%

34,2%

O lixo é coletado por meio do
serviço prestado pela
prefeitura;
Quanto à conservação das
habitações, 34,19% estão
precárias ou em péssimas
condições; 30,59% estão
regulares e 35,22% bem
conservadas. Os materiais

3a5

30,6%

condiçao
precária

conservaçao
bem
regular
conservadas

Fonte: Acervo Técnico Demhab, 2009
Também são apresentadas as informações do levantamento
socioeconômico da Vila Dique, localizada na zona noroeste (ROP
01), efetivado no período de 12 de dezembro de 2005 a 20 de
janeiro de 2006, quando foram entrevistadas famílias moradoras
de 967 residências fixas.

Caracterização do território
Os dados existentes para análise da questão
habitacional de Porto Alegre encontram-se
agrupados em várias unidades: Áreas de
Expansão Demográfica (AED), Bairros, ROPs e
núcleos e vilas irregulares.
De acordo com a sintaxe METRODATA, utilizada
para gerar os indicadores de habitabilidade, AEDs
são os dados agregados por área de expansão da
Amostra, que correspondem à Área de
Ponderação (AREAP), no Censo 2000.
Cada área de expansão é composta por um
conjunto de setores censitários. Deste modo, os
indicadores relativos a cada setor censitário são
semelhantes para uma mesma AED.
Porto Alegre encontra-se dividida em 49 AEDs e
2157 setores censitários. O agrupamento destas
unidades de análise não é totalmente coincidente
com a divisão de bairros, mas possuem
considerável semelhança. Essa divisão foi
utilizada para determinação de déficit e
inadequação com base nos dados da Amostra do
Censo de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística.
Como unidades unificadoras dos núcleos e vilas
irregulares, foram utilizadas as Regiões do
Orçamento Participativo (ROPs). Tal opção foi
motivada pelas demandas das ROPs serem fator
de prioridade no atendimento às famílias dentro
dos diversos programas habitacionais oferecidos
pela Prefeitura de Municipal de Porto Alegre.
Consideram-se ocupações irregulares, pelo

Divisão por AEDs e ROPs Porto Alegre
Fonte: Pixel Planejamento Espacial, 2008
Demhab, os núcleos e vilas irregulares formados
por moradias em área pública ou privada com
problemas de irregularidade fundiária e com grau
variável de deficiência de infraestrutura urbana e
serviços.
Pela classificação do Demhab em 2005, existiam
486 ocupações irregulares, sendo que a maior
parte se encontra na Área de Ocupação

Intensiva, definida pelo PDDUA como aquelas
onde são priorizadas ações de regularização e
produção de HIS.
Outra parcela encontra-se na Área de Interesse
Ambiental, onde há a possibilidade de
regularização de HIS, com a devida atenção à
qualidade ambiental.

Porto Alegre apresenta uma população de
1.360.590 habitantes, de acordo com dados
agregados do IBGE para o Censo 2000. Conta
com um número de 440.557 domicílios
particulares permanentes, em que vivem
1.346.477 habitantes, além de 1.309 domicílios
particulares improvisados em que vivem 3.556
habitantes, e 9.967 unidades residenciais em
domicílios coletivos.
Existem 37.480 domicílios, considerados
aglomerados subnormais habitados por 143.353
pessoas, com uma média de 3,82 moradores por
domicílio, ou seja, 10,53% da população, ou
8,29% dos domicílios da cidade, encontram-se
em situação de habitação subnormal.
Já, de acordo com dados fornecidos pelo
Demhab, que diferem dos dados do IBGE nos
critérios de seleção de áreas irregulares, Porto
Alegre possui 486 ocupações irregulares, com
um total de 75.656 domicílios.
Considerando-se a mesma média, de 3,82
habitantes por domicílio, encontrada em
aglomerados subnormais levantados pelo Censo
de 2000 do IBGE, chega-se a uma população de
288.891 habitantes, o que significaria 21,46% da
população ou 17,1% dos domicílios em situação
de habitação irregular, concentradas nas ROPs 7,
5, 10 e 3.

Mapa de Núcleos e Vilas Irregulares
de Porto Alegre
Fonte: Acervo Técnico Demhab, 2009

Os dados fornecidos pelo Demhab têm por base
o levantamento do Mapa da Irregularidade
Fundiária, que compreendeu uma porção maior
de população que os aglomerados subnormais
do IBGE, visto que, para o Demhab, as áreas
irregulares são aquelas "formadas por moradias
em área pública ou privada com problemas de

irregularidade fundiária e com grau variável de
deficiência de infraestrutura urbana e serviços.
Existe, portanto, uma discrepância com relação
ao termo utilizado pelo IBGE, já que este utiliza o
conceito de Aglomerado Subnormal para o
conjunto formado por no mínimo 50 domicílios,
em terreno de propriedade alheia (pública ou
particular), dispostos, em geral, de forma
desordenada e densa, carentes de serviços
públicos essenciais.

2) Micro escala, utilizando-se dados das diversas
secretarias de Porto Alegre, tendo como unidade
de análise as Ocupações Irregulares e ROPs, de
modo a qualificar o déficit e a inadequação em
cada uma das ocupações irregulares da cidade.

Déficit habitacional - Porto Alegre
32%

3%

4%
61%

As Ocupações Irregulares com os maiores
números de domicílios (não existem dados
precisos da população residente) localizam-se
nas ROPs mais populosas de Porto Alegre, as
ROPs 7 - Partenon, 5 - Norte, 10 - Cruzeiro e 3 Leste, todas com mais de 8.600 domicílios em
ocupações irregulares.
O déficit e a inadequação habitacionais
em Porto Alegre
Diante da disponibilidade de dados, foram
possíveis duas situações de análise em:
1) Macro escala, utilizando-se dados advindos da
Amostra do Censo Demográfico de 2000 do
IBGE, em que foram quantificados o déficit
habitacional e a inadequação habitacional,
considerando-se como unidade de análise as
AEDs e ROPs;
12 Dados da Amostra do Censo 2000 do IBGE,
oriundos de 45.136 domicílios, cerca de 10% do total de domicílios
da cidade foram expandidos estatisticamente pelo Instituto Pólis e
IPPUR/Metrodata (consultoria de 2004), mas apresentam valores
diferentes no número de domicílios real levantado pelo IBGE. Nos
cálculos da consultoria, o número de domicílios foi o total de
442.008. Os dados agregados pelo Censo 2000 demonstram total

Domicílios improvisados
Famílias conviventes

Cômodos alugados
Reassentamento

Déficit habitacional
Fonte: Pixel Planejamento Espacial, 2008
A análise pelos microdados, da Amostra do
Censo de 2000, trouxe como resultado, seguindo
a metodologia da FJP para quantificação das
Necessidades Habitacionais, um déficit
habitacional de 38.572 domicílios e a
inadequação habitacional em 123.804
domicílios.
de 451.833 domicílios, sendo 440.557 particulares permanentes,
1309 particulares improvisados e 9.967 UH em domicílios
coletivos. Os totais de domicílios por AEDs, enquanto conjuntos de
setores censitários, terão resultados diferentes dos apresentados
pelos dados agregados do Censo 2000 do IBGE.
13 Dados manipulados em 2008 - Pixel.

Quanto à localização, verifica-se que as maiores
ocorrências em termos de números absolutos, de
déficit e inadequação, ocorrem nas ROPs
Partenon, Norte e Leste, consideravelmente
populosas. A composição de déficit e
inadequação na cidade pode ser vista nas figuras
ao lado e anterior.
Seguindo a tendência do que demonstram as
pesquisas habitacionais realizadas nos
municípios brasileiros, o fator que mais contribui
para o Déficit Habitacional de Porto Alegre é o
número de famílias conviventes (61% do déficit),
seguido da necessidade de reassentamento
(32%) e para a Inadequação Habitacional é a
irregularidade fundiária (61%), o adensamento
excessivo dos domicílios (16%), seguido pela
inexistência de redes de esgotamento sanitário
(16% da Inadequação).
O cálculo do déficit aponta o número de unidades
habitacionais novas necessárias para atender à
demanda. Pelos dados da Amostra do último
Censo Demográfico/IBGE, em Porto Alegre, no
ano 2000, havia um déficit de 26.340 unidades,
acrescido de 12.232 unidades que necessitam de
reassentamento de acordo com dados levantados
pelo Demhab, a partir das Ocupações Irregulares
pertencentes ao PRF.
Quanto à inadequação habitacional, a análise de
macroescala, com base nos dados da Amostra do
Censo de 2000 do IBGE, evidenciou uma
14 Dados relativos a domicílios em situação de
reassentamento em ocupações irregulares que integram o PRF
têm origem no Plano de Trabalho da Coordenação de Urbanização
do Demhab, de 2005, referindo-se ao número de reassentamentos
necessários (novas moradias e lotes), tendo em vista as Vilas e
Núcleos irregulares com domicílios em margens de arroios, áreas
de preservação ou sob leito de vias gravadas pelo PDDUA.

condição bastante favorável para o município de
Porto Alegre no que se refere aos indicadores por
condições de infraestrutura (água, instalação
sanitária, iluminação elétrica e destino do lixo).

Inadequação habitacional - Porto Alegre
4%

1%

16%

60%

2%

17%
Carência de água
Carência de iluminação
Carência de rede de esgoto
Carência de coleta de lixo urbano e rural
Adensamento excessivo
Irregularidade fundiária

Inadequação habitacional
Fonte: Pixel Planejamento Espacial, 2008
Todavia, a inadequação mais expressiva é a
instalação sanitária no domicílio, perfazendo um
percentual de 16% do total de domicílios
inadequados com esta carência no município
(IBGE, 2000).
A análise da distribuição espacial dos
componentes da inadequação, por carência de
infraestrutura na macroescala, revelou a
existência de áreas de concentração destas
carências, sendo as mais graves: carência de
água, na ROP Humaitá e a carência de instalação
sanitária nas ROPs Norte, Nordeste, Leste,
Partenon e Lomba do Pinheiro.
Quanto à irregularidade fundiária, 100% dos

casos apresentados no Mapa da Irregularidade
de Porto Alegre necessitam da devida
regularização, inadequação que se concentra em
maior número nas ROPs 7 Partenon, 5 Norte, 3
Leste e 10 Cruzeiro.
Oferta de moradia e solo urbanizado em
Porto Alegre
Oferta de moradia pública e solo urbanizado
propiciada pelo agente público refere-se àquela
realizada por meio da administração pública
municipal, estadual e/ou governo federal.
Para análise da oferta via esfera federal, utilizase, basicamente, a produção habitacional oriunda
de programas operados com recursos do
Orçamento Geral da União (OGU), nos quais a
CAIXA atua como agente executor e/ou
administrador dos contratos. Para análise da
oferta habitacional via esfera municipal, utiliza-se,
basicamente, o produzido via Demhab, com
recursos municipais.
Destaca-se a produção de moradia financiada
e/ou subsidiada pelos órgãos públicos que, via de
regra, constituem-se em programas
habitacionais. As condições de acesso a
financiamentos para a população de baixa renda
resumem-se, basicamente, aos financiamentos
disponibilizados pelos bancos federais e
estaduais e pelo Demhab, com os diversos tipos
de contratos oferecidos.
Produção Habitacional - Governo Municipal
A atuação do município, via Demhab, para
solucionar os problemas de déficit (demonstrados
pelo número de unidades habitacionais

Produção habitacional em unidades
Fonte: Pixel Planejamento Espacial, 2008
construídas) e inadequação habitacional
(demonstrados pelo número de lotes urbanizados
e famílias em cooperativas atendidas) é similar.
Ao longo de 11 anos, foram construídas 6331
unidades habitacionais.
Procedendo-se à média aritmética da produção
habitacional dos anos de 1997 a 2007, pode-se
dizer que a capacidade média anual do município
para a construção de unidades habitacionais é de
575 (o que representa auxílio municipal no
problema do déficit habitacional). Para a
urbanização de lotes, a capacidade média anual é
de 379. Já o número de famílias organizadas em
cooperativas, são 315 beneficiadas (o que
representa auxílio do município no problema da
inadequação habitacional).

Entretanto, pode-se traçar comparações ao longo
do período compreendido entre os anos de 2000
e 2007.

;

Produção Habitacional Demhab e Caixa Comparativo
Fonte: Pixel Planejamento Espacial, 2008
Comparativo da Produção Habitacional Agente Público
Traçando-se um comparativo entre a produção
habitacional realizada pelo município, via
Demhab, e pelo Governo Federal, via programas
federais, observa-se, à primeira vista, que a
capacidade de oferta habitacional via município
era significativamente maior que a federal até o
ano de 2001. Situação que se inverte a partir de
2002.
Todavia, tal comparação resta prejudicada, uma
vez que os dados disponibilizados pelo Demhab
consideraram o ano de desembolso dos recursos
financeiros, enquanto que os dados
disponibilizados pela CAIXA consideraram o ano
do contrato. Assim, não se pode concluir
seguramente que a capacidade de produção
habitacional via município aumentou ou diminuiu
em relação à produção da União, anualmente.

Nesse período, foram construídas 4.097
unidades habitacionais via recursos do
município, e um total de 4.625 unidades
habitacionais via recursos da União, o que gera
médias aritméticas anuais similares: 512
unidades habitacionais novas produzidas com
recursos do Tesouro Municipal e 578 unidades
habitacionais novas produzidas com recursos da
União.
As comparações entre a produção habitacional
da esfera municipal e federal com a esfera
estadual restam prejudicadas pela falta de dados
da produção estadual e pela falta de dados da
esfera federal em relação às ações de
urbanização.

Gráfico da Produção Habitacional do Demhab
(por décadas)
Fonte: Acervo Técnico Demhab

2.4 - MARCOS REGULATÓRIOS E LEGAIS
Para análise da legislação incidente na produção
habitacional consideram-se as normas
constitucionais e as locais à disposição da política
habitacional em Porto Alegre.
A avaliação detalhada pode ser encontrada no
Diagnóstico do Setor Habitacional de Porto
Alegre, 2008, ETAPA II do PMHIS-POA, com
apoio do trabalho desenvolvido pelo Instituto
Pólis, constante do Relatório Final do Perfil da
Habitação de Interesse Social.
O trabalho foi contratado pelo Demhab em 2003,
servindo de texto básico, com as devidas
adaptações e atualizações, utilizando-se,
especialmente, o Capítulo III - Análise do
Ordenamento Jurídico-Institucional.
A elaboração e o implemento da política
habitacional de interesse social terão como base a
legislação vigente e a regulamentação correlata,
que tem como fundamento a Constituição
Federal, a qual define os princípios e a
normalização fundamental da organização do
estado e da sociedade civil, expressando a
correlação das forças vivas do tecido social.
O conjunto de leis regulador da matéria
urbanística e habitacional terá força jurídica
vinculante se recepcionadas e elaboradas e se
estiverem de acordo com a Constituição.
Dentre os direitos fundamentais, está garantido o
de propriedade, que atenderá à sua função social
conforme o art.5°, incisos XXII e XXIII da
Constituição Federal.

Não se pode mais pensar em propriedade
abstraída de sua função social. O direito à
moradia foi incluído pela Emenda Constitucional
26 como direito social fundamental, harmônico ao
princípio da dignidade humana, inserto no inciso
III do art. 1° do Estatuto Fundamental.
Está estabelecido constitucionalmente, no art.
182 da Carta, que a execução da política de
desenvolvimento urbano será executada pelo
poder público municipal, conforme diretrizes
gerais fixadas em lei, tendo por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade, além de garantir o bem-estar de seus
habitantes.
Concretizando estes princípios, foram
constitucionalmente estatuídos, no art. 183 da
Constituição Federal, os institutos do usucapião
especial e da concessão especial de uso, com o
estabelecimento de diretrizes para a política
urbana.
As políticas públicas deverão estar em sintonia
com a preservação do meio ambiente, a ser
preservado e defendido pelo Poder Público e pela
coletividade, conforme termos do art. 225 da
Constituição Federal.
Conforme o § 2° do art. 182 da Constituição
Federal, a propriedade urbana cumpre sua
função social quando atende às exigências
fundamentais de ordenação da cidade expressas
pelo Plano Diretor. Tudo isto tem reflexos na
compreensão de todo o sistema jurídico. A ótica
publicista do estado social de Direito
constitucionalizou o direito privado, o qual deverá
ser interpretado em consonância com as

preocupações sociais e para os valores
estabelecidos no cume do sistema normativo.
Esta configuração hierárquica da ordem jurídicoconstitucional convive com o princípio da
repartição de competências. Em princípio, a
União legisla em assuntos de interesse geral, os
Estados em assuntos regionais e os municípios
no interesse local.
A Constituição estabelece ser de competência
privativa da União as matérias elencadas em seu
art. 22, ali constando a matéria de direito civil.
Terão competência concorrente a União, os
Estados e o Distrito Federal para legislar sobre os
assuntos enumerados no art. 24, onde se incluem
os direitos urbanístico, tributário e a proteção ao
meio ambiente.
Pelo que dispõe o art. 25 da Carta, é reservado
aos estados legislar onde não lhe forem vedadas
competências. Poderão, mediante Lei
Complementar, instituir regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões,
constituídas por agrupamentos de municípios
limítrofes, para integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas
de interesse comum.
Aos Municípios cabe, porém, conforme o art. 30
da Carta, legislar sobre matéria de interesse local
ou suplementar à legislação federal ou estadual,
com competência para promover adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação
do solo urbano, no que couber.
O Plano Diretor é o instrumento básico da política
de desenvolvimento e expansão urbana. A

propriedade urbana cumprirá sua função social
quando atender às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no Plano Diretor.
Vê-se a inexistência de hierarquia de normas
entre os diversos entes federativos, e sim leis
válidas diante da Constituição por terem sido
promulgadas dentro de um espaço normativo
definido pelas competências por ela
estabelecidas.
O Executivo, o Legislativo e o Judiciário são os
poderes republicanos, cada um atuando na sua
órbita de competência, independentes e
harmônicos entre si, de acordo com o art. 2° da
Constituição Federal.
Em termos de políticas públicas, o legislador
estabelece os marcos regulatórios, enquanto o
administrador público elege as prioridades em
seu plano de governo.
O julgador será provocado a atuar, para coibir
eventual ilegalidade. Nesse sentido, tem papel
preponderante o Ministério Público, uma
instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do estado, incumbindo-lhe a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis nos
termos do art. 127 da Constituição.
As políticas públicas se consubstanciam em um
plano de governo que deverá atender aos
objetivos fundamentais do país, visando à
construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, garantindo o desenvolvimento com
erradicação da pobreza e da marginalidade,
reduzindo-se as desigualdades sociais e
regionais.

O fim último é o bem de todos, sem preconceitos
ou discriminações. Cabe, pois, ao Executivo, a
administração das políticas públicas, nos termos
das leis orçamentárias e no respeito à legislação.
O Legislativo aprova a proposta orçamentária,
sendo-lhe vedado propor emendas que
aumentem a despesa, enquanto o Superior
Tribunal de Justiça é o guardião da legislação
infraconstitucional.
Assim, a administração atuará nos limites da
reserva do possível, elegendo as prioridades no
estabelecimento das políticas públicas,
executando-as conforme os recursos
orçamentários existentes.
Nas grandes cidades do Brasil, contudo, vive-se
um momento em que a legislação urbanística
tradicional foi literalmente atropelada pela
realidade e, por conta disso, proliferam
adaptações e novas leis, além de decisões
judiciais tentando regular as situações que a
realidade impõe.
Ocorre que, desconsideradas, neste momento,
as motivações socioeconômicas e políticas
envolvidas, na origem do problema estão as
legislações de parcelamento do solo e de
condomínios edilícios que não conseguem mais
responder à realidade.
Nas classes de poder aquisitivo elevado, há uma
nítida tendência das pessoas em fecharem-se em
parcelamentos de solo que, pelas dimensões e
características de ocupação, são parcelados
formalmente como loteamentos, mas que,
principalmente em função do quesito segurança,
acabam tomando a forma de condomínios.

Na base da pirâmide social, o processo é inverso,
ou seja, são projetados condomínios em função
da densificação dos espaços e da redução de
custos, sendo que os moradores não vivem no
local em regime de condomínio, exercendo a
posse ou a propriedade de forma isolada, como
se vivessem em loteamentos.
Na prática, os grupos que habitam tais
empreendimentos adaptam-se conforme suas
necessidades, desconsiderando o regramento
legal, o que acaba por criar confusões jurídicas
de difícil solução prática.
A Constituição consagra regra de que a
propriedade urbana cumpre sua função social
quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no Plano Diretor.
Exigências consubstanciadas nas diretrizes
arroladas no artigo 2º do Estatuto da Cidade, as
quais deverão estar contidas no Plano Diretor.
A regularização fundiária é uma dessas
diretrizes, mas, em vista do exposto, nem sempre
haverá sustentabilidade quando da sua
implementação. O usucapião coletivo, por
exemplo, poderá gerar condomínio de pessoas
de baixa renda, com precária infraestrutura,
afrontando, em linha de princípio, o regime
urbanístico previsto para o local.
O mesmo se dá para as regularizações
implementadas com base no Provimento More
Legal. Neste contexto, chega-se à regularização
fundiária possível, que não afasta a necessidade
de melhorias urbanísticas a serem efetuadas.
O poder público fica obrigado a implementar
politicas de indução da iniciativa privada para que
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se produzam empreendimentos sociais, não
bastando o aporte de subsídios, diante da grande
carência de moradas dignas.
O grande problema, no entanto, continuará sendo
a falta de renda das populações empobrecidas,
sem condições de aquisição de uma unidade
habitacional adequada.
2.5 - CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS E
ADMINISTRATIVAS
A gestão dos recursos humanos passa pelas
iniciativas ocasionadas pelas reformas do setor
público nas décadas de 1980 e 1990. Nessa
época, fortaleceu-se a ênfase na diminuição do
aparato do estado e a necessidade de combater a
burocracia em um novo estilo de administração
pública.
Como consequência, ocorreu a implantação de
um sistema de gestão que visa resultados e a
relação custo/benefício, utilizando-se de práticas
como a terceirização para executar suas
atividades. Diante do desafio de organizar-se
frente à nova realidade, o Demhab buscou a
qualificação de seu quadro funcional.
O aprimoramento dos técnicos do Departamento
visa efetivar os modelos de gestão e desenvolver
novas metodologias, sendo realizado por meio de
cursos de especialização e, atualmente, com o
apoio da Escola de Gestão Pública. Dentro dos
limites impostos pelos recursos disponíveis,
essas ações objetivam a promoção de uma
política de recursos humanos, o que gera um
corpo técnico qualificado e servidores
capacitados, reconhecidos por meio de prêmios,

apresentações em congressos e exposições e,
até mesmo, com trabalhos que servem de
referência para professores e estudantes
universitários. Tais servidores contribuem para
qualificar e ampliar os serviços prestados pelo
Demhab à cidade.
Para que o Departamento realize suas atividades
seguindo os modelos de gestão atuais, de
maneira eficaz, eficiente e dinâmica, a
organização funcional e hierárquica precisa ser
bem definida. O cargo máximo é exercido pelo
Diretor-Geral, de livre escolha do Prefeito.
Subordinados ao Gabinete da Direção-Geral, os
setores são constituídos por:
Assessoria de Conflitos Fundiários;
Assessoria de Desenvolvimento e Gestão;
Assessoria de Programas Integrados;
Equipe de Apoio Técnico;
Equipe de Comunicação;
Equipe de Desenvolvimento Institucional;
Equipe de Tecnologia da Informação;
Superintendência de Ação Social e
Cooperativismo e suas equipes;
Superintendência Financeiro-Comercial e suas
equipes;
Superintendência de Urbanismo e Produção
Habitacional e suas equipes;
Coordenação de Planejamento e Controle
Orçamentário;
Coordenação Jurídica e de Regularização
Fundiária e suas equipes;
Coordenação de Infraestrutura e Recursos
Humanos e suas equipes;
O Departamento conta, ainda, com Conselho
Deliberativo, Delegação de Controle e Comissão
Técnica para a elaboração do PMHIS-POA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

32

Fotos: Luciano Lanes/ PMPA

Acima, Condomínio Santa Teresinha
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2.6 - PROGRAMAS E
AÇÕES
O tema dos programas e
ações será amplamente
abordado no item cinco deste
volume. No momento,
faremos uma apresentação
da situação atual dos
mesmos. No Diagnóstico do
Setor Habitacional de Porto
Alegre 2008, encontramos
uma análise dos resultados
quanto à eficácia das ações
empreendidas por meio dos
programas existentes no
município.
Jonathan Heckler / PMPA
De um modo geral, os
programas viabilizam as
ações do Departamento na execução da política
habitacional de Porto Alegre. As políticas
públicas, em especial às relativas à produção
habitacional e à regularização fundiária, deverão
estar em sintonia com a preservação do ambiente
que, nos termos expressos no artigo 225 da
Constituição Federal de 1988, deve ser
preservado e defendido pelo poder público e,
também, pela coletividade.
A melhoria do bem-estar e da justiça social em
uma sociedade é consequência não apenas do
desenvolvimento econômico, mas também se
relaciona aos valores e padrões culturais, bem
como à adequada organização espacial das
cidades.
O verdadeiro desenvolvimento urbano é um
desenvolvimento sustentável alicerçado no

Reassentamento da Vila Dique
âmbito econômico, cultural, social e ambiental,
não só corrigindo as disparidades, como também
complementado na justiça social para todos,
valorizando o homem e o ambiente.
Os programas e ações destinados à população de
baixa renda têm sido implementados numa visão
reducionista da cidade, geralmente de caráter
emergencial, tendo em vista a urgência de ações
nessa área, por vezes em desconformidade com o
plano diretor e com os condicionantes ambientais.
Outro aspecto a considerar é a ausência de
regulamentação dos programas, o que propicia
contradições e inadequações na sua consecução
no âmbito municipal. O caráter intrínseco de
progressividade nas ações compromete os
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resultados, no que diz respeito à qualidade do
ambiente e no sentido da regularização urbana e
fundiária.
Os programas habitacionais ainda devem ser
revistos quanto aos seus marcos jurídicos e às
abordagens da questão ambiental.
O desenho dos programas precisa levar em conta
a substituição do atual modelo metodológico, em
que se requer uma nova visão e concepção,
coordenada aos objetivos da política, ao quadro
de necessidades habitacionais existente no
município e ao desenvolvimento sustentável do
território.
Na instância institucional do município, a questão
da sustentabilidade também tem que repercutir
em padrões coerentes da produção de HIS, como
afirmado em POLIS, 2004:
(...)Isto torna prioritário
consolidar o novo marco
dentro do próprio Demhab
para incidir sobre a visão
fragmentada e ampliá-lo junto
às demais instâncias da PMPA
envolvidas com a temática,
para alicerçar as novas bases
de atuação, reconhecendo e
pactuando regras e formas
inter-relacionadas para a
produção da HIS. O que se
exige é o reconhecimento
institucional da PMPA das
mudanças nos padrões da
produção e da regularização
da HIS e das estratégias da
política de HIS.

Divulgação / Demhab

Divulgação / Demhab
Exemplos de Trabalho Social
Desenvolvidos pelo Departamento

Divulgação / Demhab
Situação dos Núcleos e Vilas Irregulares
de Porto Alegre

2.7 - RECURSOS FINANCEIROS

Para que seja possível estimar as possibilidades
de investimento em habitação na cidade de Porto
Alegre para os próximos anos, de forma a permitir
a elaboração de cenários e quantificar os recursos
necessários e suas respectivas fontes de
financiamento, foi preciso conhecer a média dos
investimentos realizados nos últimos anos para
esse propósito.
Torna-se necessário conhecer as principais
características tanto dos investimentos
realizados, quanto das necessidades
habitacionais que se apresentam como questões
a serem resolvidas pela implementação de
políticas públicas, possibilitando, assim, o
conhecimento real do problema a ser enfrentado,
no âmbito da Habitação Social, para o município
em questão.
Recursos totais investidos em habitação
social versus necessidades habitacionais
De acordo com os dados apresentados, pode-se
chegar ao aporte total de recursos investidos no
município nos últimos anos. Verificou-se que no
período de 2002 a 2007 os recursos investidos na
capital pelas três esferas de governo (municipal,
estadual e federal) totalizou R$ 213.693.550,95, o
que resulta num investimento anual da ordem de
R$ 35.615.591,83.
Pode-se estimar os valores necessários à
resolução do déficit habitacional e da
inadequação no município de Porto Alegre. O
valor estimado, considerando-se a construção de
unidades habitacionais horizontais, chega à cifra
de R$ 2.432,380,387.84.

Recursos próprios
2001 a 2008

Período

Valor investido
Total
Média anual

2001 - 2004

R$ 46.260.141,86

R$ 11.565.035,00

2005 - 2008

R$ 68.531.800,65

R$ 17.132.950,00

Total até 2008 R$ 114.791.942,51

R$ 14.348.992,81

Fonte: Pixel Planejamento
Dados fornecidos por PMPA - Demhab, 2009

Recursos do Governo Federal
2001 a 2008

Período

Valor investido
Total
Média anual

2001 - 2004

R$ 61.237.372,11

R$ 15.309.343,03

2005 - 2008

R$ 66.521.747,61

R$ 16.630.436,90

2001 - 2008

R$ 127.759.119,72

R$ 15.969.889,97

Fonte: Pixel Planejamento
Dados fornecidos por PMPA - Demhab, 2009

Tabela de recursos aplicados
pelas diferentes esferas de poder
Partindo da hipótese de que seja mantida a média
de investimentos anuais observada no período
acima, estima-se que seriam necessários 64
anos para a completa resolução do problema
habitacional. Na hipótese de construções
verticalizadas, seria preciso investir R$
1.473.007.384,68, com 36 anos para a resolução
do problema.

Na hipótese de utilizar-se construções mistas, o
total das necessidades somaria R$
1.952.693.886,26, com um tempo, no mínimo, de
50 anos para a resolução total do problema.
Gestão dos recursos destinados à
habitação
No que diz respeito aos recursos financeiros,
torna-se relevante a constituição de um fundo
municipal destinado à regularização e produção
de novas moradias.
Ressalta-se que os recursos atualmente
investidos não dão conta de sanar o déficit
habitacional identificado no Diagnóstico do Setor
Habitacional de Porto Alegre, 2008 – ETAPA II do
PMHIS-POA.

(...) propõe que sejam
destinados ao subsídio da
compra da casa própria 2% de
toda a arrecadação da União e
1% das arrecadações dos
estados e municípios.
As famílias beneficiadas
também entrariam com uma
parte do financiamento (Zero
Hora, 2008).
Tais recursos, nos municípios, devem integrar o
Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social (FMHIS), com autonomia financeira
subordinada ao órgão gestor da política
habitacional e ao conselho gestor do fundo.
Abaixo, exemplo da participação da comunidade
nesse processo.

Ao compararmos os resultados da produção
habitacional realizada em Porto Alegre e a relação
entre os recursos financeiros empregados
anualmente e dos necessários à solução das
carências habitacionais, evidencia-se a
importância de ampliar e melhorar a articulação
das três esferas de governos (federal, estadual e
municipal).
Tal integração é essencial para que o município
tenha a possibilidade de solucionar seu déficit
habitacional dentro do prazo esperado.
Destacamos a iniciativa de setores ligados à
construção civil e centrais sindicais que remetem
ao Congresso Nacional proposta de emenda
constitucional como forma de garantir recursos ao
financiamento de casas populares, para famílias
com renda entre um e quatro salários mínimos
(R$ 415,00 a R$ 1.660,00):

Ciclo de Debates para a Comunidade
Mercado Público de Porto Alegre
Fonte: Acervo Técnico do Demhab, 2008
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Princípios
do PMHIS-POA
Guilherme Santos/PMPA

Os movimentos populares marcam
definitivamente a política habitacional de Porto
Alegre na luta pela garantia de seus direitos.
As Conferências Municipais de Habitação de
1997 e 2001, alicerçadas na vontade popular,
definiram e/ou reafirmaram os direitos universais
do cidadão, previstos na Constituição Federal do
Brasil, tais como: moradia digna; meio ambiente
sustentável; participação; integração das políticas
sociais; necessidades específicas; emancipação
e compatibilidade nos diversos níveis.
Dos direitos do cidadão é que emanam os
princípios da política habitacional, reafirmados
durante o processo de elaboração do Plano
Municipal de Habitação de Interesse Social pelos
diversos atores sociais que participaram, em
2007, das 15 oficinas regionais e das oficinas para
os servidores e, em 2008, do seminário de análise
do diagnóstico do setor habitacional e no ciclo de
debates. São princípios:
O direito à moradia digna e ao
solo urbano regularizado,
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 futuras
gerações;
Gestão democrática e

participativa, alicerçada na
descentralização
administrativa, no controle
social e na transparência das
decisões. Implementada por
comissões de habitação,
fóruns temáticos, centros
regionais administrativos e
conselhos, atuando como
cogestores da política de
habitação;
O reconhecimento de
necessidades específicas da
população idosa, adultos em
situação de rua, mulheres
responsáveis pelo domicílio e
acessibilidade universal, com
integração às demais políticas
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 habitação com as
políticas nacional e estadual e
integração à política municipal
de desenvolvimento urbano e
mobilidade, além da
corresponsabilidade dos
poderes no atendimento às
demandas.
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Diretrizes e Objetivos
do PMHIS - POA
Guilherme Santos/PMPA

A etapa do Diagnóstico do Setor Habitacional de
Porto Alegre dá origem a uma matriz de conflitos e
potencialidades.
A essa matriz relacionam-se, inicialmente,
diretrizes oriundas dos eventos da participação
democrática e outras pertinentes definidas pela
equipe técnica.
Também são apropriados os objetivos (que
realizam a diretriz) e as estratégias (os meios para
serem alcançados os objetivos e que embasam
os programas e ações).
Consolida-se, desse modo, o produto a seguir, em
quatro eixos que sintetizam os temas tratados no
Diagnóstico: necessidades habitacionais,
promoção da moradia, gestão institucional e
participação democrática, marcos regulatórios e
legais.
Em continuidade, o conjunto de estratégias
gerado em resposta aos objetivos é apropriado no
item Programas e Ações, por meio dos temas
estruturadores do Plano Municipal de Habitação
de Interesse Social, quais sejam:
Promoção da moradia, gestão institucional e
participação democrática, função social da
propriedade – marcos regulatórios e legais;
sistema de controle de dados habitacionais.
A mesma estratégia poderá cumprir diferentes
objetivos em diversos programas e ações.

habitação de interesse social.
•
Objetivo: Contribuir para a redução dos
índices de inadequação habitacional e
irregularidade fundiária da RMPA.
•
Objetivo: Potencializar sistema de rede de
polos de desenvolvimento.
Diretriz 2:
Incremento de soluções de avaliação e controle
da demanda e da produção do setor habitacional.
•
Objetivo: Produzir, de forma sistemática,
dados consistentes sobre o déficit habitacional,
com monitoramento permanente das
necessidades habitacionais, no município de
Porto Alegre.
Diretriz 3:
Ampliação da fiscalização nos empreendimentos
de HIS já realizados.
•
Objetivo: Evitar a venda ilegal dos imóveis
e/ou a duplicidade de atendimento.
•
Objetivo: Aumentar a permanência da
população atendida nos empreendimentos de
HIS já realizados.
Diretriz 4:
Coibição de novas ocupações em áreas de
preservação ambiental, de risco ou de bem de
uso comum da população de Porto Alegre.

4.1 - EIXO NECESSIDADES HABITACIONAIS
Diretriz 1:
Gestão do setor habitacional no estado tendo
como instrumento um plano estadual de

•
Objetivo: Inibir a ocupação de áreas
inadequadas ou frágeis ambientalmente e de
áreas desocupadas em decorrência de
reassentamento.

4.2. EIXO PROMOÇÃO DA MORADIA

Diretriz 7:
Manutenção dos espaços públicos dos
empreendimentos de HIS já realizados.

Diretriz 5:
PMHIS-POA em consonância com a Política
Nacional de Habitação ( PNH) e os programas do
Ministério das Cidades.

• Objetivo: Melhorar a manutenção dos espaços
públicos e equipamentos comunitários.

Objetivo: Ampliar a atuação do setor público
•
(esferas municipal, estadual e federal) na
produção de moradias para a população de baixa
renda e também ampliar as parcerias com o setor
privado.

Diretriz 8:
Instituição de uma nova cultura projetual
alicerçada na visão de cidade do PDDUA, nas
características sociais e culturais e na
sustentabilidade ambiental.

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

• Objetivo: Produzir uma metodologia de projeto
embasada na visão de cidade sustentável,
respeitando as características socioculturais da
comunidade atendida.

Objetivo: Atingir prioritariamente a
•
população de baixa renda através de programas e
ações.

Diretriz 9:
Incentivo à adoção de mecanismos de avaliação,
assessoria e monitoramento de planos e
programas habitacionais.

Objetivo: Garantir infraestrutura básica
•
para todos.

Objetivo: Avaliar o desempenho dos
•
programas e ações implementados.

Objetivo: Ampliar a provisão de serviços
•
urbanos e equipamentos (educação, saúde, etc.)
nos empreendimentos de baixa renda e nos
empreendimentos em forma de cooperativa no
âmbito do PMHIS-POA.

Diretriz 10:
Redução dos custos de produção das unidades
habitacionais em empreendimentos de HIS,
observando padrões de qualidade construtiva e
sustentabilidade ambiental.

Objetivo: Aumentar a permanência da
•
população atendida nos empreendimentos de
HIS.

Objetivo: Ampliar a oferta de moradia com
•
qualidade, custos compatíveis e sustentabilidade
ambiental.

Objetivo: Entregar moradia (novos
•
empreendimentos de HIS) registrada no registro
de imóveis.

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

•

Objetivo: Estimular a inovação tecnológica.

Diretriz 12:
Ampliação das alternativas de acesso à moradia e
ao solo urbanizado.
Objetivo: Ampliar as formas de
•
atendimento e oferta de HIS.
Objetivo: Implementar ação de utilização
•
de prédios ociosos.
Objetivo: Implementar o gravame de áreas
•
para provisão de HIS.
•

Objetivo: Inserir a comunidade na cidade e
•
na economia formal.
Objetivo: Ampliar o trabalho técnico social
•
em todas as etapas dos programas e ações, a fim
de facilitar a relação com a comunidade e nela.
Diretriz 17:
Consecução da prática de educação sanitária e
ambiental e implementação de ações de
sustentabilidade nos empreendimentos de HIS.

Objetivo: Facilitar o acesso ao crédito.

Diretriz 13:
Diversificar as alternativas de atendimento da
população quanto à habitação.
•

Diretriz 16:
Inclusão social, inserção da comunidade na
cidade e na economia formal.

Objetivo: Atender a demandas específicas.

Diretriz 14:
Reconhecimento das demandas existentes ainda
não atendidas, priorizando as comunidades em
situação de risco.
Objetivo: Estabelecer metas e prazos
•
exequíveis para atendimento do OP, além de
avaliar tecnicamente as demandas.

Objetivo: Potencializar as ações da
•
educação sanitária e ambiental em observância
aos recursos naturais nos empreendimentos de
HIS.
Diretriz 18:
Promoção da regularização urbanística e
fundiária dos novos empreendimentos de HIS e
áreas do PRF consolidadas.
Objetivo: Promover a regularização dos
•
empreendimentos de habitação de interesse
social.

Diretriz 15:
Promoção da regularização urbanística e fundiária
dos empreendimentos de HIS já realizados.

Diretriz 19:
Atendimento da população segundo os critérios
gerais estabelecidos no PMHIS (em consonância
com leis municipais e com o Orçamento
Participativo).

Objetivo: Sanar pendências relativas a
•
titularidade e registro de ações de parcelamento
das áreas.

Objetivo: Priorizar as famílias que ocupam
•
as áreas de preservação, risco e/ou situação de
adensamento excessivo.

Diretriz 20:
Desenvolvimento de meios de intervenção para
urbanizar ocupações em áreas de preservação.
Objetivo: Atingir o equilíbrio entre proteção
•
do meio ambiente e ocupação.
Diretriz 21:
Realocação de famílias para áreas habitacionais.
Objetivo: Solucionar a problemática de
•
ocupação de áreas impróprias para moradia.
Diretriz 22:
Incentivo à formação de cooperativas
habitacionais.
•

Objetivo: Ampliar oferta de HIS.

Objetivo: Potencializar a operação dos
•
programas e linhas de crédito já existentes à
população de baixa renda, de todas as esferas
(municipal e federal), notadamente os oriundos
de recursos da CAIXA.
Diretriz 25:
Desenvolvimento regional equilibrado,
coordenado pela Metroplan e pelo Governo do
Estado.
Objetivo: Avançar na estratégia de
•
desenvolvimento regional.
Diretriz 26:
Apoio às ações de planejamento e gestão na área
habitacional, de forma a potencializar programas,
ações e recursos.

Objetivo: Ampliar os programas de acesso
•
à terra pela propriedade coletiva.

Objetivo: Articular as instâncias municipal,
•
estadual e federal.

Diretriz 23:
Aprimoramento da gestão pública integrada nos
programas de HIS.

Diretriz 27:
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-POA.

Objetivo: Garantir o desenvolvimento
•
integrado e sustentável no território.
Objetivo: Garantir o direito de participação
•
comunitária nas decisões da política habitacional
e incentivar a organização delas.

Objetivo: Organizar os recursos
•
financeiros municipais e administrar os recursos
advindos dos governos federal e estadual, a fim
de melhorar a rentabilidade da produção de HIS.

4.3 - EIXO GESTÃO ADMINISTRATIVA E
PARTICIPAÇAO COMUNITÁRIA

Diretriz 28:
Referência nacional na promoção da moradia.

Diretriz 24:
PMHIS-POA em consonância com a PNH, a fim de
garantir a captação de recursos.

Objetivo: Ofertar moradia de boa
•
qualidade e conquistar referência nacional pelo
desempenho na promoção da moradia.

Diretriz 29:
Alocação de recursos destinados a HIS em fundo
local.
Objetivo: Garantir a alocação de recursos
•
para a promoção da moradia.
Diretriz 30:
Aumento da receita disponível para Habitação de
Interesse Social.
Objetivo: Aumentar os recursos
•
disponibilizados para a promoção da moradia.
Diretriz 31:
Estímulo à participação da comunidade na
implementação de políticas e programas
habitacionais.
Objetivo: Implementar a política de
•
Habitação de Interesse Social em Porto Alegre
com participação comunitária.
Objetivo: Potencializar o OP como sistema
•
de representação.
•

Objetivo: Esclarecer e orientar a
•
comunidade no equacionamento das demandas.
Objetivo: Aumentar a possibilidade de
•
atendimento das demandas.
Diretriz 32:
Planejamento estratégico das ações e dos
recursos humanos, administrativos e financeiros
no âmbito do PMHIS-POA.
Objetivo: Desenvolver estratégias de
•
gestão de projetos, não só pautando as ações no
âmbito do PMHIS, como ouvindo setores técnicos
competentes. Produzir empreendimentos de HIS
em observância ao Plano Municipal de Habitação
de Interesse Social de Porto Alegre.
Objetivo: Reavaliar a estrutura
•
administrativa, com competências e áreas de
atuação bem definidas; modernizar o setor,
atualizar o quadro legal-normativo e melhorar a
estrutura operacional do Departamento.
Diretriz 33:
Qualificação do atendimento à população.

Objetivo: Incentivar novas lideranças.

Objetivo: Oportunizar canais e/ou
•
mecanismos para a participação permanente na
política e nos programas de HIS.
Objetivo: Oportunizar suporte técnico às
•
comunidades no processo do OP.
Objetivo: Estabelecer uma estrutura
•
administrativa com área de atuação bem definida,
a fim de evitar sobreposições e fluxos de
demandas equivocados.

Objetivo: Melhorar o fluxo do atendimento
•
e qualificar as informações.
Objetivo: Melhorar e agilizar o fluxo dos
•
processos administrativos.
Diretriz 34:
Incentivo à qualificação dos profissionais
envolvidos no setor habitacional (corpo técnico).
Objetivo: Promover a qualificação dos
•
servidores na consecução de ações integradas.

•
Objetivo: Capacitar os recursos humanos
nas novas tecnologias a serem adotadas.

Objetivo: Garantir a implementação do
•
PMHIS e da política habitacional.

Diretriz 35:
Programas e ações habitacionais articulados às
iniciativas de outros setores e secretarias
(planejamento, transporte, meio ambiente...).

Diretriz 39:
Estabelecimento da função social da propriedade
e controle do mercado imobiliário.

•
Objetivo: Melhorar a eficiência de
atendimento e gestão de recursos.
Diretriz 36:
Atuação pública de forma integrada com a
iniciativa privada.
•
Objetivo: Orientar a atuação do conjunto de
atores públicos, privados e demais agentes
sociais afetos ao setor habitacional no
equacionamento do déficit habitacional.
Diretriz 37:
Agilização do processo projetual (notadamente a
aprovação) dentro da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre.
•
Objetivo: Melhorar a eficiência e eficácia da
produção dos empreendimentos de Habitação de
Interesse Social, notadamente o processo de
aprovação dos projetos, bem como sua
regularização.
4.4 - EIXO MARCOS REGULATÓRIOS E
LEGAIS
Diretriz 38:
Plano Municipal de Habitação de Interesse Social
de Porto Alegre como instrumento político
administrativo do Sistema Municipal de Habitação
de Interesse Social.

Objetivo: Potencializar e ampliar a
•
definição de AEIS.
Objetivo: Potencializar a utilização dos
•
instrumentos existentes para produção de
empreendimentos de HIS e regularização
urbanística e fundiária.
Objetivo: Facilitar a oferta de HIS e
•
viabilizar a implementação dos programas de
reassentamento, regularização fundiária, etc.
Objetivo: Aplicar instrumentos de função
•
social da propriedade: parcelamento, edificação e
utilização compulsória, imposto predial e territorial
urbano progressivo no tempo e desapropriação
com pagamento em título da dívida pública.
Objetivo: Financiar o desenvolvimento
•
urbano, através do incentivo à execução de
programas de HIS pela iniciativa privada.
Objetivo: Atender à expectativa de morador
•
de área atingida por programa público e aproveitar
imóveis desocupados do mercado formal.
Objetivo: Transferir administração de
•
imóveis de propriedade do município, destinados
à HIS, para o Demhab.
Objetivo: Regularizar os loteamentos
•
irregulares e clandestinos.
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Programas e
Ações
Guilherme Santos/PMPA

Os Programas e Ações estão organizados
em três grandes eixos, a saber:
Promoção da Moradia: diz
respeito ao equacionamento
do Déficit Quantitativo e
Qualitativo, compreendendo
provisão de novas moradias,
eliminação de situação de
riscos, urbanização de
assentamentos precários,
regularização urbanística e
fundiária, promoção de ações
de educação sanitária e
ambiental, assistência social,
bem como comitês de
qualificação dos projetos e
agilização dos procedimentos
administrativos, com foco na
população de baixa renda.
Gestão Administrativa e
Participação Comunitária:
com foco na implementação
do PMHIS-POA e da política
habitacional, na gestão
administrativa municipal, no
estabelecimento do Sistema
Municipal de Habitação de
Interesse Social e, também, na
integração da Região
Metropolitana de Porto Alegre,
na recuperação de créditos e
na qualificação da oferta de
serviços e atendimento.
Da Função Social da
Propriedade, dos Marcos
Regulatórios e Legais: trata de
regulamentar os programas

existentes e propostos e o
equacionamento dos
instrumentos da função social
da propriedade.
5.1 - PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DA
MORADIA
5.1.1 - Programa de Regularização Fundiária
Prática Atual
O Programa de Regularização Fundiária (PRF) é
um processo urbanístico, social e jurídico que
objetiva a regularização da posse da terra para
população de baixa renda, em seu local de
origem, garantindo o acesso à infraestrutura
urbana e melhorando as condições de moradia
das famílias beneficiadas.
Aspectos gerais
O PRF foi instituído no Município no ano de 1990,
por meio da Secretaria do Planejamento
Municipal (SPM), desenvolvendo-se,
inicialmente, em parceria com o Serviço de
Assessoria Jurídica Universitária da Faculdade
de Direito da UFRGS (SAJU).
A partir de 1993, o Programa passou a ser
responsabilidade do Demhab, sendo que o
município destina, desde então, recursos
orçamentários para viabilizá-lo.
Até o ano de 1994, o conceito de regularização
era meramente jurídico. Após esse ano, foi
agregado o conceito de regularização urbanística
ao Programa, a fim de propiciar às comunidades
o acesso à terra e aos serviços de infraestrutura.
O ano de 1998 foi consagrado como o ano da

regularização fundiária, quando foi lançada a
Cartilha da Regularização Fundiária (ilustração ao
lado), constituindo-se em instrumento importante
de esclarecimento às comunidades sobre o
processo de regularização.
Atualmente, o Demhab trata prioritariamente da
regularização de núcleos e vilas irregulares,
ficando os loteamentos irregulares e clandestinos
a cargo da gerência da Procuradoria Geral do Municipio (PGM). O PRF atua nas
ocupações irregulares consolidadas sobre áreas
públicas e privadas, com o objetivo de garantir a
permanência e a qualidade de vida das famílias no
local onde residem.
Busca a integração da cidade informal à formal,
respeitando as características das comunidades,
legalizando a situação
fundiária, com respeito a
p a d r õ e s
e
especificidades dos
próprios locais. Promove
a ordenação urbana e
a m b i e n t a l d o
assentamento por meio
da articulação do
conjunto de serviços
públicos e comunitários.
Para tal objetivo, são
desenvolvidos projetos
de urbanismo,
arquitetura, engenharia e
social pelas equipes
técnicas do Demhab.
Dessa forma, o PRF
exerce um impacto
importante na promoção
do direito à terra urbanizada.

Cartilha do PRF
Fonte: Acervo Técnico Demhab, 2002

Adriano Luz / PMPA
Vila Vitória

ocorrer no próprio local, com a reorganização do
espaço, ou em outras áreas destinadas ao
reassentamento das famílias.
Assim, o PRF poderá ser complementado por
outros programas, como o programa de
reassentamento ou outros de subsídio à
promoção da moradia.
O PRF oportuniza o acesso aos equipamentos
comunitários e à geração de trabalho e renda.
Considera-se que, para alcançar tais objetivos, é
fundamental a integração efetiva com as demais
políticas públicas e entre as secretarias da PMPA,
notadamente a SMIC.

Beco Aquiles A - Vila Jardim (antes e depois)
Fonte: Acervo Técnico Demhab, 2010
Na execução do programa, é necessário
implementar o trabalho técnico-social que
procura reforçar a organização e a mobilização
comunitária. As atividades desenvolvidas
permitem a criação de mecanismos de resgate da
capacidade de gestão individual e comunitária.
A melhoria da qualidade de vida da população
afetada busca a sustentabilidade não só do
empreendimento, pressupondo, ao mesmo
tempo, mudanças de hábitos.
A produção de novas unidades habitacionais
ocorrerá em situações específicas, nos casos de
edificações localizadas em área de risco, sobre
leito de via projetada ou em situações de alto
adensamento populacional. Tal produção poderá

Em 2008, 180 áreas cadastradas integravam o
PRF. Elas possuem ao menos uma demanda
atendida, sendo, via de regra, o levantamento
topográfico e cadastral.
Para a regularização jurídica, o programa utilizase dos instrumentos de Concessão de Direito
Real de Uso (CDRU) ou Concessão Especial
para as Áreas Públicas e Usucapião para as
áreas particulares.
Objetivos do Programa
Manter o morador no local
onde se encontra, promovendo
melhorias na qualidade de
vida, implementando vias,
15 Foram consideradas as áreas que
ingressaram no Orçamento Participativo, constantes no plano de
investimento no ano da demanda, ou com demandas institucionais
específicas para o PRF, sendo excluídas aquelas em que as
comunidades demandaram compra de área ou produção de
unidades habitacionais, que se inserem no Programa de
Reassentamento. Demhab, 2008.

favorecendo a circulação de
pedestres e de veículos;
Viabilizar a implantação de
infraestrutura com garantia de
padrões adequados para os
lotes;
Favorecer a todos os lotes
acesso direto à via pública;
Criar uma nova ordenação
urbanística, considerando a
forma original de ocupação do
solo, além das características
socioculturais de cada
assentamento;

No caso de ingresso pelo OP,
as áreas devem atender ao
caderno de critérios gerais,
técnicos e regionais, conforme
consta em seu regimento
interno;
Nas situações comprovadas de
loteamentos irregulares ou
clandestinos, o levantamento
topográfico e cadastral, depois
de recebido pelos técnicos do
Demhab, é encaminhado à
Gerência de Regularização de
Loteamentos para as medidas
cabíveis.
Marcos legais

Promover um processo de
integração dos assentamentos
autoproduzidos à cidade
formal, nas suas interfaces
urbana e social, com acesso à
regularização urbanística e
jurídica;

O PRF é um dos programas implementado no
município, mas ainda não está instituído como lei,
encontrando amparo, contudo, na Constituição
Federal de 1988 e no Estatuto da Cidade.

Fortalecer a participação
popular e democrática e a
corresponsabilidade na gestão
integral do território.
Critérios de ingresso
O ingresso ocorre pelo OP,
pelas demandas das
comunidades e por demanda
institucional, geralmente
ligadas a programas ou
projetos integrados;

Vila das Placas (antes e depois das obras)
Fonte: Acervo Técnico Demhab
16 A Gerência de Regularização de
Loteamentos sucede ao, então, Núcleo de Regularização de
Loteamentos, ambos ligados à PGM. Em anexo, encontra-se um
estudo sobre regularização de loteamentos irregulares e
clandestinos realizado pelas advogadas Simone Moretto e
Simone Somensi, da PGM.

Fluxograma do Programa de Regularização Urbanística e Fundiária
PréAnálise

Etapa 1:
Ações
Preliminares

Demhab

Demanda da
comunidade
via OP

Etapa 2:
Projetos

Etapa 3: Obras
e Urbanização

Regularização
Fundiária

Regularização Urbanística

Levantamentos
topográfico e
cadastral,
socioeconômico
e pesquisa
cartorial

Reconhecimento
da área (vistoria),
apresentação de
EVU, pré-projeto
social

Etapa 4: Ações
de Regularização
Urbanística e
Fundiária

Licenciamento
ambiental

Áreas particulares:
coleta de provas,
descrição dos
lotes, ajuizamento
das ações de
usucapião

Obras (vistorias
e reuniões com
comunidade)

Demanda
institucional

Negociações
com a
comunidade

Elaboração e
aprovação
dos projetos
urbanístico,
arquitetônico,
social e de
engenharia

-

Recebimento
oficial da obra
pela
comunidade

Áreas públicas:
contratar com o
DEMHAB, descrição
dos lotes e averbação
no Registro de Imóveis

Etapas de grande dificuldade de execução

Edição: Pixel Planejamento, 2009
Fonte: Acervo Técnico Demhab, 2008

Estratégias do PRF por Linha de Atuação:

Regularização Fundiária Sustentável, Mais
Cidade

Porto Mais Legal
Formatação de procedimentos
administrativos e padrões diferenciados em
empreendimentos de HIS e regularização
fundiária.
Projetos dos empreendimentos de HIS
aprovados, licenciados, devidamente registrados;
realização de contrato de CDRU em áreas
públicas e encaminhamento de ações de
usucapião em áreas particulares.
Instituição de AEIS nas áreas objeto dos
empreendimentos de HIS já realizados ou em
áreas consolidadas.
Atualização do plano de trabalho das vilas
e núcleos irregulares e banco de dados.
Identificação das comunidades mais antigas no
OP, alterando a ação, quando necessário,
consultado o COP.
Aplicação de avaliação pós-ocupação nos
empreendimentos de HIS.
Desenvolvimento e aplicação de
indicadores de desempenho.

Atendimento prioritário na região de
origem com diversidade de soluções.
Atendimento segundo critérios do
programa.
Reassentamento prioritário das famílias
que ocupam áreas impróprias, conforme
indicativo do PMHIS-POA.
Adoção de metodologia, tendo como
suporte a visão de cidade sustentável,
respeitando as características socioculturais da
comunidade atendida.
Implementação de estudos específicos
sobre intervenções nas áreas de preservação.
Projeto de regularização fundiária sustentável.
Utilização progressiva de tecnologias
ecológicas (reutilização da água, fontes
alternativas de energia, aquecimento solar, etc.)
nos empreendimentos de HIS.
Elaboração de soluções compartilhadas
para a questão habitacional entre o poder público
e as comissões regionais de habitação e FROPs.

Constituição de parcerias com instituições
de ensino para estudos de permanência e
desempenho dos empreendimentos de HIS.

Consolidação das ações da equipe de
educação sanitária e ambiental e implementação
de ações de sustentabilidade ambiental, com
apoio da PMPA.

Consecução de serviços técnicos, por
contrato permanente, para operacionalização de
ações decorrentes da regularização urbanística e
fundiária.

Acompanhamento pós-ocupação em
parceria com a comunidade para manutenção dos
espaços e equipamentos públicos.

Ampliação dos mecanismos de
participação e incentivo à atuação das comissões,
dos fóruns regionais de habitação e do comitê de
serviços para apoio à implementação do PMHISPOA.
Realização de reuniões e oficinas
periódicas com a comunidade.
Fortalecimento da atuação da assessoria
comunitária e dos setores técnicos do Demhab,
por meio da presença nos centros administrativos
regionais e fóruns de serviço.
Interlocução do Demhab com os FROPs, a
fim de assessorar a comunidade nas demandas
do OP e revisar os ciclos do OP.

Vila Lupicínio Rodrigues
Fotos e Figura ao lado
Fonte: Acervo Técnico Demhab

5.1.2 - Programa de Reassentamento
Prática atual
O Programa de Reassentamento caracteriza-se
pela produção de novos empreendimentos
dotados de infraestrutura básica e solução
habitacional para as famílias cujos domicílios
encontram-se em áreas impróprias para moradia.
Oportuniza o acesso às políticas públicas na
implementação de serviços e equipamentos
comunitários.
Aspectos gerais
O Programa de Reassentamento tem origem na
exigência de deslocamento de famílias em função
de obras de interesse público. Essas obras podem
ser implementação de vias, resolução de conflitos
fundiários com ações de reintegração de posse,
execução de obras de saneamento ambiental,
desocupação de áreas de risco ou, ainda,
viabilização da urbanização de vilas ou núcleos
irregulares contemplados pelo PRF.

respeito à implementação de unidades
habitacionais e lotes urbanizados para famílias
de baixa renda, sendo constituído de várias
etapas que envolvem todos os setores do
Demhab.
No desenvolvimento das ações, adotam-se,
preferencialmente, tipologias habitacionais como
sobrados e casas térreas. As tipologias
implementadas buscam atender aos critérios
estabelecidos no Código de Edificações de Porto
Alegre, sendo observadas características como
habitabilidade e funcionalidade.
Tais aspectos referem-se aos vãos mínimos
para ventilação e iluminação, espessura de
paredes, pé-direito, bem como quanto ao
dimensionamento dos cômodos, para que
possam cumprir suas funções e acomodar o
equipamento necessário.

Dentre as ações previstas, encontram-se a
compra de área, a execução de infraestrutura e de
solução habitacional. Esta caracteriza-se pela
construção de unidades habitacionais ou
implementação de lotes urbanizados com
posterior execução da moradia pelo próprio
morador.
Este Programa pode ser realizado em parceria
com programas do governo federal, ou
complementação por demanda no OP.
O Programa de Reassentamento é responsável
por grande parte da produção habitacional da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Diz

Guilherme Santos / PMPA
Exemplo de casa térrea
Reassentamento da Vila Chocolatão

Desde 2001, o Demhab, respeitando as
diferenças e as necessidades especiais, tem
incluído em seus projetos Unidades Para Pessoas
Com Deficiência (UHPCD). Esse projeto visa
atender aos usuários com deficiência física. No
espaço urbano do empreendimento, é garantida a
acessibilidade universal pela adoção de padrões
especiais, tais como rebaixos de meio-fio,
passagens em nível, calçadas largas o suficiente
para usuários cadeirantes, etc.
Para atender à demanda de famílias que possuem
atividade comercial, o Demhab criou, em 2001, a
Unidade de Comércio e Serviço (UCS). A
incorporação das UCS nos empreendimentos de
HIS visa propiciar meios de geração de trabalho e
renda para a população beneficiada.
O número de unidades implementadas dos tipos
UHPCD e UCS atende à necessidade apontada
no cadastro socioeconômico das famílias,
realizado pelo Departamento. Na ausência do
cadastro, será previsto que pelo menos 1% das
unidades habitacionais serão do tipo UHPCD e
2% UCS. Conforme a realidade da comunidade
atendida, outro valor poderá ser definido.

Acima, fotos de Casa Acessível e Maquete
Fonte: Acervo Técnico Demhab
Guilherme Santos / PMPA

Ao lado, foto de Unidade Comercial
Loteamento da Vila Dique

Ainda, pelo Programa de Reassentamento são
implementados equipamentos de uso público,
destinados à organização, ao acolhimento e
desenvolvimento social da comunidade, como
creches e/ou Sase, centros comunitários e
praças. A operacionalização e a manutenção
destes equipamentos são de responsabilidade de
SMED, FASC e SMAM, respectivamente.
O desenvolvimento das ações do Programa dá-se
por meio das etapas descritas no diagnóstico do
Plano, a saber:
1) pré-análise, onde é identificada a demanda e
definido o objetivo geral;
2) ações preliminares, que consistem no
reconhecimento da área de intervenção,
realização do cadastro socioeconômico das
famílias atingidas, assim como a pré-definição
das necessidades sociais e definição do grupo de
trabalho intersecretarias;
3) escolha e aquisição de área adequada ao
reassentamento;
4) elaboração e aprovação dos projetos;
5) orçamento e obra;
6)pós-obra (registrada em cartório) e entrega do
empreendimento.
Objetivos do Programa
O Programa de Reassentamento não se
restringe apenas à solução do problema da
moradia. O Programa tem como objetivos:
Oportunizar a efetiva melhoria
da qualidade de vida da
população beneficiada,
incrementando o acesso às
demais políticas públicas,
como saúde, educação,

geração de renda, assistência
social, educação ambiental e
l a z e r, d e n t r e o u t r a s ,
realizando, deste modo, a
inserção social das famílias na
comunidade;
Implementar ações que
incentivem a participação e a
organização comunitária, bem
como as que sensibilizem as
famílias para que estas sintam
pertencer ao novo local de
moradia e para que
desenvolvam a capacidade de
autogestão.
Em outras palavras, o Programa pretende
contribuir para a solução do déficit habitacional e
para a inserção da comunidade na economia
formal, através de ações sociais e de geração de
trabalho e renda.
Critérios de ingresso
O ingresso das comunidades
a o P r o g r a m a d e
Reassentamento se dá
através dos critérios do OP,
P R F, e / o u d e a ç õ e s
institucionais.
Caracterização das famílias atendidas
A partir do levantamento
socioeconômico, é construída
a caracterização das famílias.
Este levantamento é um dos
procedimentos da pesquisa
social que tem como foco o

conhecimento da realidade
daquelas famílias a serem
reassentadas, possibilitando a
instrumentalização do trabalho
social e dos demais setores do
Departamento envolvidos na
execução do empreendimento;
De forma complementar, são
utilizadas as diferentes
intervenções das políticas
sociais, definidas a partir da
análise de indicadores sociais,
referentes à região de
intervenção do projeto
habitacional. Trabalho este
realizado por meio da coleta
sistematizada de dados,
utilizando-se de entrevistas
estruturadas.

Marcos legais
Este Programa vem sendo
implementado na capital,
todavia ainda não foi instituído
como lei, encontrando amparo,
no entanto, na Constituição
Federal de 1988 e no Estatuto
da Cidade.

Fotos: Ricardo Giusti/PMPA

Centro de Saúde - Reassentamento Kaingang
Fonte: Acervo Técnico Demhab

Sase e Escola Infantil

Fluxograma do Programa de Reassentamento
Pré-Análise

Demhab

Etapa 1:
Ações
Preliminares

Necessidades
da comunidade

Etapa 2:
Escolha e
Aquisição do
terreno

Compra da área

Etapa 3:
Projetos

Diretrizes
Urbanísticas e
elaboração do
EVU

Levantamento
físico e
socioeconômico

Demanda da
comunidade
via OP

Demanda
institucional

Etapas de grande
dificuldade de execução

Apresentação à
comunidade do
EVU e do préprojeto social

Elaboração e
aprovação dos
projetos: social,
urbanístico,
arquitetônico e de
engenharia

Etapa 4:
Orçamento e
obra

Etapa 5:
Pós-obra e
entrega

Licenciamento
ambiental

Reassentamento
das famílias

Obras/ Habitese

Análise pósocupacional

Realização do
contrato de
CDRU

Registro do
parcelamento do
solo

Edição: Pixel Planejamento, 2009
Fonte: Acervo Técnico Demhab, 2008

Estratégias do Programa de Reassentamento
por Linha de Atuação:

Realização de parcerias com iniciativa
privada e agente público para produção de
moradias.

Mais Moradia, Mais Cidadania
Produção habitacional subsidiada por
recursos públicos. No caso de população com
renda até um salário mínimo, o subsídio é integral.
Acima de um salário mínimo, instituir subsídio
proporcional à renda.
Desenvolvimento de ações integradas e
gestão partilhada entre as secretarias e
comunidade.
Gerência ampliada por programa.
Incentivo à organização das comunidades
e interlocução através do COP.

Parceria com esferas governamentais, na
qualidade de entidade organizadora de
programas de aquisição da moradia.
Ampliação do acesso a crédito, para
aquisição de terrenos urbanizados, materiais de
construção, reformas, ampliações, melhorias da
habitação, bem como assistência técnica à
autoconstrução.
Consolidação das ações da equipe de
educação sanitária e ambiental, além da
implementação de ações de sustentabilidade
ambiental, com apoio da PMPA.

Atendimento segundo critérios do
Programa.

Consecução do trabalho técnico-social
junto às comunidades e ampliação do
atendimento pós-ocupação.

Desenvolvimento de ações de geração de
trabalho e renda em parceria com as demais
secretarias.

Acompanhamento pós-ocupação em
parceria com a comunidade, para manutenção
dos espaços e equipamentos públicos.

Integração dos programas de produção de
HIS aos demais programas sociais, em especial
de geração de trabalho e renda.

Efetivação do GT Vazios Urbanos.
Provisão de áreas para promoção de HIS sob
responsabilidade do Demhab, SPM e SMF.

Reassentamento prioritário das famílias
que ocupam áreas impróprias, conforme
indicativo do PMHIS-POA.

Efetivação do GT de investigação de
imóveis ociosos ou subutilizados para
implementação de empreendimentos, em
parceria com cooperativas e iniciativa privada.

Consecução de implementação de
unidades comerciais nos empreendimentos de
HIS, cursos de capacitação e geração de trabalho
e renda, parceria com outras secretarias.

Desenvolvimento de ações de produção
de lote urbanizado e indenização assistida nos
programas de HIS.

Consecução de soluções de casa de
emergência, aluguel social e casa de passagem
como apoio aos programas vigentes.

padrões e tipologias habitacionais de menor
custo, observando a funcionalidade e adequação
às necessidades das famílias de baixa renda.

Progressividade na implementação da
infraestrutura no PRF e empreendimentos de HIS
de um modo geral.

Utilização progressiva de tecnologias
ecológicas (reutilização da água, fontes
alternativas de energia...) nos empreendimentos
de HIS.

Pesquisa de novas tecnologias
construtivas em parceria com instituições de
ensino.
Aplicação de avaliação pós-ocupação nos
empreendimentos de HIS.
Desenvolvimento e aplicação de
indicadores de desempenho.
Constituição de parcerias com instituições
de ensino e outras para realizar estudos de
permanência e de desempenho nos
empreendimentos de HIS.
Atualização do plano de trabalho das vilas e
núcleos irregulares, além da atualização do banco
de dados, CUR. Identificação das comunidades
mais antigas no OP, alterando a ação, consultado
o COP.
Qualificação da Moradia e Sustentabilidade
Ambiental
Adoção de metodologia, tendo como
suporte a visão de cidade sustentável e
respeitando as características socioculturais da
comunidade atendida.
Instituição de comitê da qualidade da
produção habitacional para formatação de

Implementação, quando compatível com a
comunidade, de empreendimentos verticais ou
mistos de maior densidade, com capacidade e
sustentabilidade ambiental, considerando o
menor custo do solo urbanizado e unidade
habitacional.
Configuração de um sistema de polos de
desenvolvimento na RMPA.
Diversidade Habitacional e Acessibilidade
Universal
Estabelecimento, através de instrução
normativa, de cotas mínimas para PPNEs ou
PCDs em todos os empreendimentos a serem
implantados.
Inclusão de padrões de acessibilidade
universal nos empreendimentos de HIS e
adequação da área urbana dos existentes.
Solução habitacional para a população
adulta em situação de rua através do GT
População Adulta em Situação de Rua.
Implementação de modelo tipológico para
atendimento de famílias numerosas e idosos, de
acordo com o cadastro.

Implementação, nos empreendimentos de
HIS, de espaço para estacionamento, em
atendimento a um percentual dos beneficiados,
proprietários de automóvel.
Moradia Regular
Projetos dos empreendimentos de HIS
aprovados, licenciados e devidamente
registrados; realização de contrato de CDRU em
áreas públicas e realização de ações de
usucapião em áreas particulares.
Instituição de AEIS nas áreas objeto dos
empreendimentos de HIS já realizados, ou em
áreas consolidadas.
Regulamentação de procedimentos
administrativos e padrões especiais para os
empreendimentos de HIS e regularização
fundiária.
Capacitação e conscientização dos
profissionais envolvidos sobre a importância de
entregar a habitação registrada ao usuário.
Consecução dos serviços técnicos, por
contrato permanente, para operacionalização de
ações decorrentes da regularização urbanística e
fundiária.

Guilherme Santos/PMPA
Casa Sobrado - Diversidade Tipológica
Fonte: Acervo Técnico Demhab

5.1.3 - Programa de Incentivo ao
Cooperativismo Habitacional
Prática atual
O Programa de Incentivo ao Cooperativismo pode
ser definido como uma parceria entre o setor
público, representado pelo Demhab e secretarias
municipais, adotando-se a intersetorialidade entre
essas e a sociedade civil, representada pelas
cooperativas habitacionais.
Aspectos gerais
Neste Programa, o ente público participa como
agente intermediador, prestando suporte técnico,
organizacional e jurídico, e como agente
mediador, estimulando a formação de
cooperativas como alternativa para a aquisição e
regularização de terras invadidas. As cooperativas
aparecem com papel mobilizador, organizativo e
com capacidade de poupança.
Objetivos do Programa
Os objetivos do Programa de Incentivo ao
Cooperativismo Habitacional são:
Incentivo à constituição de
cooperativas habitacionais,
cuja finalidade seja agregar
famílias, por livre adesão, com
vistas à produção de
habitação em regime de
autogestão;
Reconhecimento das
cooperativas habitacionais
autogestionárias como
entidades civis, sem fins
lucrativos, de interesse social;

Atendimento preferencial às
cooperativas habitacionais
com renda familiar de até cinco
salários mínimos;
Disponibilização de recursos
para o cooperativismo
habitacional, oriundos de entes
federativos, na implementação
de obras de infraestrutura;
Desatrelamento da tutela do
estado, ou seja, os próprios
associados, seus líderes e
representantes têm total
responsabilidade pela gestão e
fiscalização das cooperativas.
A autonomia conquistada
exige, cada vez mais, ampla
participação dos cooperados
no planejamento, execução e
controle de suas atividades;
Desenvolvimento social e
econômico das famílias e da
comunidade, não somente
pela necessidade de consumo
de um bem ou serviço, mas
também pelo desenvolvimento
educativo.
Critérios para ingresso no Programa
A inserção das cooperativas no processo do OP
iniciou em 1994, por meio dos critérios
estabelecidos no Regimento Interno – Critérios
Gerais, Técnicos e Regionais -, que orienta para
dois tipos de cooperativas habitacionais de baixa
renda: de ocupação e autogestionárias.

Para que as cooperativas
tenham o direito de acesso à
verba de infraestrutura, devem
estar com o seu cadastro em
situação regular no Demhab e
apresentar uma série de
documentos, como elencado
no item do diagnóstico do
PMHIS-POA.
Marco legal
Lei 5.764/1971- Regulamenta
o cooperativismo no país;
Lei 9.313/2003 - Institui o
Programa Municipal de
Fomento às Cooperativas
Habitacionais da capital;

Acima, Coohampa
Fonte: Acervo Técnico Demhab

Decreto 14.740/2004 –
Regulamenta a Lei municipal
9.313/2003.
Estratégias do Programa de Incentivo ao
Cooperativismo Habitacional por Linha de
Atuação:
Apoio ao Cooperativismo
Incentivo ao cooperativismo habitacional
pela ação da equipe de cooperativismo e dotação
orçamentária específica.
Apoio da equipe técnica de cooperativismo
na administração eficiente das cooperativas.
Implementação de uma política de
educação cooperativista no Município.

Acima, Cootepa
Fonte: Acervo Técnico Demhab

Fluxograma do Programa de Incentivo ao Cooperativismo Habitacional
Interesse em
regularizar ou
adquirir moradia

Etapa 1:
Formação das
Cooperativas

Cadastramento
no programa

Poupança
prévia

Aquisição de
terreno

Etapa 2:
Projeto de
Infraestrutura

Elaboração do
EVU

Etapa 3:
Produção
Infraestrutura

Liberação de
contratação de empresa

Etapa 4:
Ocupação

Financiamento
UH

Execução da
obra

Formação de
diretoria

Projeto de
Infraestrutura

Participação na
temática

Orçamento

Fiscalização da
execução

Aprovação e
liberação

Entrega do lote
urbanizado

Etapa do processo executada pelo Demhab
Etapa do processo executada pela Cooperativa
Etapa do processo executada pela empresa vencedora da licitação

Edição: Pixel Planejamento, 2009
Fonte: Acervo Técnico Demhab, 2008
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5.1.4 - Ações Emergenciais
Tais ações devem ser permanentes, em apoio aos
programas existentes, necessitando, para tal, de
previsão orçamentária.

Portanto, esse benefício deve continuar a ser
implantado nos casos em que as famílias
precisam de moradia provisória, até as mesmas
consigam uma unidade habitacional de forma
definitiva.

Entretanto, para a boa consecução das ações,
faz-se necessária a formatação de instrução
normativa, tendo como referência o contido nos
itens a seguir, de modo a padronizar e dar mais
transparência à atuação do órgão público.
Casa de Passagem
Conceito
A Casa de Passagem consiste em uma
construção para moradia provisória, com caráter
coletivo, no intuito de viabilizar obras de
reassentamento.
Funcionamento
O uso da unidade é exclusivo para o período de
obras, para atender especificamente às famílias
beneficiadas no programa em questão.
Em alguns casos, a casa de passagem poderá
atender a outras comunidades que sejam também
atendidas por obras de reassentamento no
entorno imediato. Entretanto, é utilizada quando a
família não possui condições de contar com apoio
de parentes ou amigos.
Prática Proposta
A Casa de Passagem é uma ação de apoio à
promoção de moradia no município,
correspondendo de maneira eficaz à expectativa
da população à espera de reassentamento.

Acima, Casa de Passagem
Fonte: Acervo Técnico Demhab

Casa de Emergência
Conceito
Casa de Emergência concretiza-se na
construção de uma unidade mínima, destinada
exclusivamente à população de baixa renda, com
vista ao atendimento de situações emergenciais
de moradia geradas em decorrência de sinistro.
Funcionamento
O beneficio da Casa de Emergência segue a
instrução normativa nº 5/07, abrangendo casos
como sinistro, risco de desabamento,
encaminhamentos oriundos da rede de serviço
assistencial municipal, própria e conveniadas.
As famílias beneficiárias devem apresentar um
lote onde a casa será instalada, não podendo ser
de risco, ou impróprio para moradia.
A instalação poderá ser realizada pela Unidade
de Operações do Departamento, ou pela própria
família.

Funcionamento
A concessão é exclusiva para o atendimento de
famílias em situações de calamidade pública,
desocupação de área pública ou privada que
estejam sob intervenção do Demhab, moradores
de rua ou em estado de vulnerabilidade social,
que não possuem um lote ou área para instalação
de uma casa de emergência.
A família beneficiária deverá apresentar não só
um contrato de locação, como também
documentos (entre eles o CPF e RG).
Após firmar o contrato com o Demhab, receberá
um valor mensal em dinheiro, que poderá variar
dependendo da região da capital em que se
localizar o imóvel a ser locado.
A vigência do contrato é de cinco ou seis meses,
prorrogável por igual período, desde que
permaneça a mesma situação avaliada no
momento do ingresso.
Esta ação passou a ser responsabilidade do
Demhab a partir de 2007.

Prática Proposta
A Casa de Emergência é uma ação de apoio à
promoção de moradia no município nas situações
especificadas em caráter emergencial e
provisório e, portanto, deve continuar a ser
implantada.

Deste modo, tem sido utilizada nas situações de
excedentes do cadastro (famílias que ocupam a
área pós-cadastro) já efetivado, quando da
consecução das ações do Programa de
Reassentamento ou Programa de Regularização
Fundiária.

Aluguel Social

Conceito
O Aluguel Social constitui-se em um recurso
assistencial mensal destinado a atender, em
caráter de emergência, famílias sem moradia.

Prática Proposta
O Aluguel Social é uma ação de apoio à
promoção de moradia no município e, devido ao
seu caráter e às situações a que se presta, deve
permanecer.

Indenização Assistida
Conceito
Não está regulamentada em âmbito municipal,
aplicando-se o disposto na Legislação Civil.
Trata-se de uma alternativa ao reassentado de
maneira involuntária, oferecendo-lhe a opção de
escolher sua nova casa no mercado formal, com
os valores da indenização.
Funcionamento
Cada família conduz diretamente todas as ações
que compreendem a busca e a aquisição de sua
nova moradia.
Assim sendo, a indenização assistida é, por si,
uma forma efetivamente participativa de promover
a liberação de áreas ocupadas irregularmente e
realocar as famílias nelas residentes para novas
moradias.
Utilizam-se os imóveis ociosos, mas que estejam
em condições de habitabilidade existentes no
mercado.
A Indenização Assistida tem seu funcionamento
básico descrito a seguir:
Cadastro das famílias a serem
atendidas: preparação para
inclusão no programa e
aplicação do cadastro
socioeconômico;

Vistoria dos imóveis
selecionados via edital pelo
Demhab, em procedimentos
públicos, similares ao
licitatório;
Pagamento da indenização
assistida, em título emitido pelo
Demhab, ao proprietário da
moradia diretamente após
assinatura de contrato e
transferência do imóvel.
Anteriormente a esta fase, as
partes firmam um pré-contrato,
delineando a obrigação
subsequente e estipulando
garantias a ambos;
Remoção da família
beneficiada para a casa
adquirida. Consequentemente
ocorrerá a liberação do imóvel
de origem.
Prática Proposta
A Indenização Assistida é uma ação que atende,
de maneira eficaz, às famílias que optam por
adquirir no mercado um imóvel disponível, que se
enquadre no valor limite estabelecido pela ação.
Deve ter sua ação ampliada no intuito de
aumentar a oferta de moradia digna para a
população de baixa renda e aproveitamento dos
imóveis ociosos, construídos ou que estão em
construção.

5.2 - GESTÃO
COMUNITÁRIA

E

PARTICIPAÇÃO

Gestão Administrativa Municipal e
Participação Comunitária

Falta de autonomia
administrativa e financeira;
Decisões políticas versus
decisões técnicas;
Estrutura operacional ainda
incipiente;

A gestão de recursos humanos passa pelas
iniciativas ocasionadas pela reforma no setor
público das décadas de 1980 e 1990, quando se
fortaleceu a ênfase na diminuição do tamanho
do aparato do estado e a necessidade de
combater a burocracia, em um novo estilo de
administração pública.
Este novo enfoque, moldado na instalação de
estilo gerencial como o das empresas privadas,
visa aos resultados e à relação custo-benefício,
lançando-se mão, até mesmo, da contratação
de terceiros para execução de algumas
atividades.
Na linha de novas estratégias, faz-se
necessária a utilização de um outro estilo
gerencial, mais moderno e mais profissional,
voltado para as demandas da sociedade, de
modo a tornar o estado mais eficiente,
transformando-o em um melhor prestador de
serviços, através da qualificação do quadro de
servidores e uma melhor distribuição das
funções e tarefas do próprio órgão público.
Entre as dificuldades a serem superadas no
exercício da gestão municipal, apontamos:
Conflito de fluxos internos;
Não compartilhamento das
decisões;

Falta de estratégia de gestão;
Falta de uma política de
recursos humanos.
Entre as potencialidades, destacamos:
Possibilidade de concurso
para o suprimento de cargos;
Sistema de informação de
geoprocessamento em
operação e cadastro
comercial;
Programa de recuperação de
créditos e redução da
inadimplência;
Banco de dados de vilas.
Na escala municipal e regional, destacamos a
inserção do município na região metropolitana, na
qual é o mais importante, além de ser a capital do
estado, desempenhando, deste modo, um papel
de destaque no setor habitacional da RMPA. No
aspecto da participação comunitária, um dos
avanços certamente incontestável, é a
participação popular nas decisões de interesse
público, respondendo aos anseios e lutas dos
movimentos, entidades e organizações sociais.

Porto Alegre, em 1989, foi pioneira na
implantação de uma nova forma de gestão
administrativa, dando início a uma outra proposta
de gerenciamento do orçamento público, com a
implantação do OP, que praticamente
revolucionou a gestão pública. Até o momento, é a
principal forma de participação popular, sendo
defendido por todos os atores sociais envolvidos,
por entenderem que a população possui
autonomia para decidir, diretamente, a aplicação
dos recursos em obras e serviços a serem
executados pela administração municipal.
Embora formado por iniciativa do governo
municipal, afirmou-se como instituição autônoma,
independente, autorregulada. O OP é
compreendido como um método de elaboração
do orçamento público com participação da
sociedade civil, que representa a coluna vertebral
de uma esfera pública não estatal, composta por
diversos conselhos e canais de participação
popular que pressionam, decidem e controlam as
ações de uma fração do estado de âmbito local.
O OP, por representar um importante instrumento
de participação popular, é referência mundial.
Segundo a Organização das Nações Unidas é
uma das 40 melhores práticas de gestão pública
urbana no mundo. O Banco Mundial também
reconhece o processo como exemplo bemsucedido de ação comum entre governo e
sociedade civil.
O grande desafio do ponto de vista democrático,
combinado com o aprimoramento da democracia
parlamentar, é criar novas instituições, capazes
de tornar oportuna e estimular a participação
direta da cidadania nos assuntos públicos, sendo
este o único caminho para romper não só o

abismo que separa o estado e a sociedade, bem
como para reconstituir permanentemente a
legitimidade das decisões do governo. O
processo, para obter os resultados esperados,
conta com a contínua renovação, expansão e
reconstrução de idéias entre os atores
envolvidos, pois não existe participação sem
avanços e recuos.
A participação popular é sempre uma via de duas
mãos, e as práticas participativas, apesar de
restritas, constituem oportunidades de exercício
de vida democrática e cidadã. Ao poder público
cabe apoiar e subsidiar esse processo da
participação, como consolidado no Plano.

Raul Pilla

Divulgação / Demhab
Divulgação / Demhab
Acima, processo de participação
no PMHIS
Divulgação/Demhab

Estratégias da Gestão e Participação
Comunitária por Linha de Atuação:

Eficiência e Eficácia da Gestão

Mais Recursos, Mais Serviço

Estabelecimento de uma gestão
institucional e administrativa compartilhada com
a equipe técnica do Demhab.

Ampliar as ações do município por meio do
acesso aos repasses do Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social, complementando
os recursos do OP.

Constituição de Gerência Ampliada
(Demhab e outras secretarias) por programa.

Instituir percentual do orçamento
municipal ao FMHIS.

Respeito à metodologia na implantação
dos programas – projeto social, geração de
trabalho e renda.

Atuar em consonância com o PAC e com
outros programas federais vinculados ao PNH.
Captar recursos físicos e financeiros
através de convênios, fundos e financiamentos.
Habilitar o Demhab junto aos agentes
financeiros, em especial aos repasses, para os
programas habitacionais e regularização
fundiária.
Ação de redução da inadimplência e
recuperação de créditos habitacionais.
Alocar a receita dos diferentes
instrumentos de regulação urbana, conforme
decreto-lei, a fim de compor o FMHIS.

Instrumental que permita a flexibilização
dos padrões urbanísticos e procedimentos
administrativos para aprovação dos projetos, ou
seja, instituir um decreto próprio para aprovação
dos empreendimentos de Habitação de Interesse
Social.
Instituição de gravame de Área Especial
de Interesse Social em todas as áreas
integrantes do PRF, facilitando a flexibilização
dos padrões urbanísticos.
Consecução de rotina de procedimentos
administrativos para fins de análise e aprovação
dos projetos e regularização fundiária.
Plano de desenvolvimento dos recursos
humanos e capacitação.

Parcerias público-privadas para produção
de habitação às famílias de baixa renda. Em
empreendimentos de HIS, para famílias com
renda maior que três salários mínimos,
estabelecer um percentual de retorno financeiro
ao FMHIS-POA.

Continuidade dos programas de
capacitação dos técnicos da Prefeitura Municipal
de Porto Alegre no sentido de trabalhar, de forma
integrada, no planejamento e promoção da
moradia.

Consecução de ações de negociação para
sanar pendências financeiras do Demhab.

Contratação de cursos de capacitação em
geoprocessamento, bancos de dados e outros.

Realização de concurso público, a fim de
suprir a falta de funcionários.
Contratação de empresa de consultoria
para reestruturar o organograma funcional do
Departamento (reavaliação do organograma e
funções dos setores) e evitar sobreposição de
competências.
Programa de qualidade dos serviços e
atendimento do Demhab.
Instituição de comitê de qualidade dos
programas e ações.

Fortalecer atuação da assessoria
comunitária e dos setores técnicos do Demhab,
pela presença nos centros administrativos
regionais e fóruns de serviço.
O trabalho social deve ser ampliado em
todas as etapas dos programas, a fim de melhorar
a relação com a comunidade e a efetiva
participação.
Oportunizar capacitação periódica dos
Conselheiros do OP e realização de oficinas com
a comunidade.

Ampliação da aquisição de equipamentos
que viabilizem a realização dos serviços.
Apoio operacional e material adequado ao
cumprimento de metas e prazos.
Gestão Democrática
Ampliar mecanismos de participação e
incentivo à atuação das comissões regionais de
habitação para apoio à implementação do
PMHIS-POA.
Órgão público deve fornecer subsídios
para as demandas do OP, construindo soluções
compartilhadas nas comissões, FROPs e comitê
de serviços.
Interlocução do Demhab com os FROPs, a
fim de assessorar a comunidade nas demandas e
revisar os ciclos do OP.

Acima, participação nas Etapa II do Plano.
Fonte: Acervo Técnico Demhab

Sistema Municipal de Habitação
Desenvolver e definir o Sistema Municipal
de Habitação de Interesse Social (SMHIS) e as
atribuições de cada componente.
Comitê técnico de gestão do Plano
Municipal de Habitação de Interesse Social.
Capacitar periodicamente os membros do
Conselho Gestor do FMHIS.
Identificar interfaces de ação no território
realizadas pelos três níveis de governo, em
especial aquelas destinadas a atender famílias
de baixa de renda.
Configurar um sistema de polos de
desenvolvimento na RMPA.
Constituir um comitê permanente, sob a
responsabilidade da Metroplan e SEHADUR,
com realização periódica de conferências dos
municípios da RMPA para identificação de ações
de redução da irregularidade fundiária e
desenvolvimento regional.

5.3 - Sistema Municipal de Habitação de
Interesse Social
O Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social (SNHIS) foi regulamentado por meio da Lei
11.124/05. Ele é constituído, entre outros, pelo
Ministério das Cidades, Conselho Gestor do
FNHIS e Conselho das Cidades.
Em Porto Alegre, a Lei 612/09 institui o Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social
(FMHIS) e o Conselho Gestor do FMHIS, que
representa um importante passo na construção
do SMHIS, compondo-se de instâncias
deliberativas e consultivas, de orientação e
debate, de participação e conjunto de
instrumentos.
As instâncias deliberativas que integram o
Sistema Municipal de Habitação de Interesse
Social são:
Departamento Municipal de
Habitação (Demhab)
A administração pública pode
ser definida como a atividade
concreta e imediata que o
Estado desenvolve para
assegurar os interesses
coletivos e, subjetivamente,
como o conjunto de órgãos e de
pessoas jurídicas aos quais a
Lei atribui o exercício da função
17 Administração pública- Wikipédia, a
enciclopédia livre (Em 2 de Setembro de 2009).

Divulgação / Demhab

administrativa do Estado.
Na área da habitação, a
administração é exercida pelo
Departamento Municipal de
Habitação, uma autarquia de
serviço autônomo, criado por
lei específica, com
personalidade jurídica de
direito público, patrimônio e
receitas próprias, com gestão
administrativo-financeira
descentralizada.
De sua competência decorrem
o PMHIS-POA, o FMHIS e seu
Conselho Gestor, sendo este
último presidido pelo próprio
diretor do Departamento.
Autoriza e executa serviços e
obras demandadas pelo OP ou
demandas institucionais.
Conselho Gestor do FMHIS
Orgão de caráter deliberativo,
atuando na gestão da política
habitacional do Município de
Porto Alegre, em cumprimento
ao disposto no parágrafo 3º do
artigo 12 da Lei Federal
11.124/05.
Instituído por meio da Lei
Complementar 612/09.
Delibera sobre a aplicação dos
recursos do FMHIS, motivado
por encaminhamento do
Demhab.

As instâncias consultivas que integram o
SMHIS são:
Conselho Municipal de
Acesso à Terra e Habitação
(Comathab)
Possibilita a participação
direta dos representantes no
planejamento, execução e
fiscalização da política
h a b i ta c i o n a l e m P o r to
Alegre. É composto por
representantes de entidades
populares de caráter
comunitário, entidades de
classe e empresariais e
órgãos estatais (municipais,
estaduais e federais).
Pode encaminhar propostas
ao Departamento Municipal
de Habitação de Porto
Alegre.
Comitê Técnico de Gestão
do PMHIS - POA
A implementação das
estratégias e propostas no
PMHIS-POA e a promoção
de sua constituição sob a
forma de lei municipal são a
finalidade deste comitê,
composto por membros da
equipe técnica do Demhab,
18 O Comathab foi fundado em 1990 e sua
substituição pelo Conselho Gestor está em tramitação na
Câmara Municipal de Porto Alegre.

representações do COP, do
COMATHAB, da PGM e do GP,
sob coordenação do Demhab.
Articula as diversas instâncias
para que os princípios da
política habitacional e as
diretrizes e metas do PMHISPOA sejam observadas na
salvaguarda do direito à
moradia digna.
Apoia o Demhab nas
deliberações.
Os Conselhos e Comissões que orientam o
debate da questão habitacional e contribuem para
ele são:
Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano e
Ambiental (CMDUA)
Possui uma série de
competências, pois propõe
planos e projetos na área
ambiental e urbana da cidade.
Também examina projetos de
grandes empreendimentos
propostos pelo poder público e
pela iniciativa privada.
Comissão de Transporte e
Habitação da Câmara
Municipal (CUTHAB)
Comissão formada por
vereadores, em que se trata
19 O CMDUA foi fundado em 1939 como
Conselho Municipal do Plano Diretor. Em 1979, pela Lei
Complementar nº 43/79, passou a ser denominado Conselho
Municipal do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
(CMPDDU). Por fim, em 1999, pela Lei Complementar nº 434/99,
passou a ser denominado CMDUA.

especificamente de assuntos
ligados às políticas relativas ao
espaço urbano, principalmente
no que versam sobre
transporte e habitação.
União das Associações de
Moradores de Porto Alegre
(UAMPA)
Presta assessoria e oferece
apoio às associações de
moradores e aos movimentos
populares.
Atualmente, conta com a
participação de associações de
moradores e tem parcela de
responsabilidade considerável
neste processo de construção
da cidade e da cidadania em
várias áreas como Saúde,
Educação, Assistência Social,
H a b i t a ç ã o , Tr a n s p o r t e s ,
Mobilidade Urbana,
Saneamento Ambiental,
Direitos Humanos, Cultura,
Meio Ambiente, etc.
As instâncias de participação que atuam na
temática de habitação:
Conselho do Orçamento
Participativo (COP)
Discute e prioriza as demandas
do OP de acordo com as
prioridades regionais.
É composto pelo Fórum de
Delegados, integrado por
lideranças comunitárias,
sindicatos, movimentos
populares, Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do
Adolescente, conselhos
regionais de Assistência Social
e Municipal de Educação, além
de fóruns, como o de pessoas
portadoras de deficiências e
outras entidades.
Fóruns Regionais
Delegados (FROPs)
Discutem e definem
diferentes demandas do
regionalmente, inclusive
relativas à habitação.

de
as
OP
as

Comissão Regional de
Habitação
Composto por lideranças,
dirigentes de associação de
moradores e moradores cuja
função é identificar as
necessidades habitacionais
das regiões, debater e priorizar
encaminhamentos ao Fórum
de Delegados.
Com o Demhab, poderão ser
orientadas e compartilhadas
decisões, além da revisão de
padrões para AEIS e PMHIS.
Cada região do OP deverá
constituir a sua comissão.
Ainda integram o SMHIS os seguintes
instrumentos:
Diagnóstico do Setor
Habitacional de Porto
Alegre, 2008 – ETAPA II
Texto oficial que analisa o setor
e define as necessidades

habitacionais de forma
regionalizada, os limites
operacionais e administrativos,
os programas e ações, bem
como avalia a capacidade de
atendimento da demanda.
Desenvolvido na etapa II dos
trabalhos de realização do
Plano, sancionado pela
participação popular em evento
realizado em 2008 e pela
CAIXA.
Importante instrumento que
auxilia as comunidades, os
FROPs e os CARs na temática
de habitação junto ao OP.
Plano Municipal de Habitação
de Interesse Social
Instrumento políticoadministrativo de suporte para
a administração pública
constituindo-se em uma política
pública para o setor
habitacional mais perene
(política de estado), atuando
com gestão democrática.
Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social
É um instrumento da política
urbana, destinado a financiar e
a implementar a política
habitacional direcionada à
população de menor renda, nos
termos do capítulo IV do título V
da Lei Orgânica do Município
de Porto AlegreDivulgação/Demhab
(LOMPA) e da
Lei Complementar 612/09.

Sistema de Controle de
Dados Habitacionais
Instrumento composto pelo
conjunto das Necessidades
Habitacionais, Monitoramento
e Avaliação do PMHIS,
utilizados para levantar e
mapear as necessidades
habitacionais, a fim de que se
tenha sempre um retrato atual.
O Sistema permite averiguar o
alcance das metas e objetivos
traçados pelo Plano e
identificar os obstáculos
existentes na implementação
dos programas e ações,
visando seu aperfeiçoamento
e realinhamento.

O organograma do Sistema Municipal de
Habitação de Interesse Social de Porto Alegre
está representado abaixo.
Pode-se observar na figura a seguir que o
Demhab é o órgão executor e deliberativo,
relacionando-se com as instâncias consultivas da
cidade de Porto Alegre.
Apenas as ações que importam recursos do
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
e a contrapartida do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social (FMHIS) de Porto
Alegre devem ser autorizadas pelo Conselho
Gestor do FMHIS.

5.4 - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE MARCOS REGULATÓRIOS E LEGAIS

Na análise dos processos de regularização
urbanística e fundiária, com vistas aos
procedimentos de aprovação e licenciamento dos
novos empreendimentos de HIS, percebe-se, em
Porto Alegre, um descompasso entre as diversas
secretarias e departamentos que, de alguma
forma, atuam na questão habitacional.
Por vezes, diferentes enfoques sobre problemas
de implicação multidisciplinar acabam em
divergências tecnocráticas de difícil superação.
As dificuldades aumentam pela excessiva
burocratização na tramitação processual e na
formação das decisões. As definições no âmbito
político-administrativo são, por vezes, morosas.
A demanda acaba sendo
encaixada nos trâmites
ordinários dos órgãos das
secretarias que estão
disponíveis ou são
responsáveis para a análise e
aprovação de todo e qualquer
projeto urbano-habitacional
(POLIS, 2004).
Outro fato que contribui para restringir o potencial
dos instrumentos no município diz respeito aos
recursos oriundos da aplicação dos instrumentos
urbanos como o instituto do solo criado, a
20 Regularização urbanística compreende
aprovação dos projetos urbanísticos e de engenharia nos órgãos
competentes, licenciamento ambiental e inscrição no cartório de
registro de imóveis.
21 Regularização fundiária compreende, nas
áreas particulares, o usucapião e a escritura do imóvel. Nas áreas
públicas, implica na celebração de contrato (CDRU, PNRU...).

alienação da reserva de índice e a transferência
do potencial de uso, não contabilizados como
receita do Departamento para serem aplicados,
de forma estratégica, na regularização e
produção de Habitação de Interesse Social.
Nesse contexto de ambiguidades, a legislação
não consegue fazer valer os padrões mínimos,
nem desempenhar o seu papel na produção da
cidade, o que nos leva a avaliar seu próprio papel.
De um modo geral, os municípios brasileiros têm
baixa capacidade de fazer valer a legislação
vigente, em que desenvolveu um amplo aparato
legal. Assim, na literatura técnica, o aparato legal
pode ser:
caracterizado como um
sistema que governa no vazio,
com leis que não se fazem
cumprir completamente e que o
próprio poder público se recusa
a cumprir (CARDOSO, 2008).
Nos setores populares, passa a imperar um
sistema legal informal. Por outro lado, setores
privilegiados da produção da cidade obtêm
exceções na legislação para beneficio próprio, no
capítulo urbano dos projetos especiais.
Logo, a não efetivação da legislação urbanística,
e mesmo da legislação que regula o direito de
propriedade, constitui uma situação de nãouniversalização dos direitos básicos à cidade e
também impõe dificuldades na produção da
habitação de interesse social. Por outro lado, a
disputa pelos escassos recursos e os sistemas
de demanda participativa, em que impera a
disputa partidária, propiciam a exploração
política que marca a realidade dos
assentamentos irregulares.

Estratégias dos Marcos Regulatórios e
Legais por Linha de Atuação
Função Social da Cidade
Consolidação sob a forma de norma
jurídica dos princípios, diretrizes e programas do
Plano e encaminhamento à Câmara Municipal
para elaboração de projeto de lei.
Regulamentação dos programas.

Atendimento da demanda por
levantamento topográfico de loteamentos
irregulares e clandestinos que integra a temática
habitação do PI, sob gestão do Demhab.
Início do processo de regularização
mediante notificação do loteador para regularizar
a área, pelo município, através da PGM.
Adequação do nome do Programa de
Regularização Urbanística e Fundiária (PRF).

Capacitação da equipe técnica na
aplicação dos instrumentos legais.
Implementação dos instrumentos jurídicos
e legais da política fundiária nos programas de
HIS.
Institucionalização de padrões adequados
para AEIS.
Ampliação de gravame de AEIS para todas
as áreas do PRF e novos empreendimentos de
HIS.

Divulgação / Demhab

Estabelecimento de AUOPs através da
identificação das áreas compatíveis e gravame, a
fim de disponibilizar ao mercado terra urbana
urbanizada.
Aplicação da indenização assistida nas
ações habitacionais, como forma de promoção da
moradia e redução dos imóveis ociosos ou
subutilizados.
Administração de próprios municipais
destinados à HIS pelo Demhab. Lei 10731/07 e
Decreto 1546/07.

Ivo Gonçalves/ PMPA
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Metas
Guilherme Santos/PMPA

De acordo com as indicações do Manual para
Apresentação de Propostas/ Exercícios –
2008/2011, referente à elaboração de planos
habitacionais de interesse social do Ministério das
Cidades, meta é:
“a quantidade de produto a ser
ofertado por programa e ação
num determinado período de
tempo, constituindo-se no
resultado intermediário que
contribui para o alcance dos
objetivos”.
Dessa forma, com dados estimados sobre os
recursos e fontes de financiamento, apontados
na Etapa II – Diagnóstico do Setor Habitacional
de Porto Alegre, a partir de valores médios de
investimento alocados em programas
habitacionais nos anos anteriores, foram
mapeados os recursos necessários à
consecução de programas e ações de promoção
da moradia.
As metas de promoção da moradia do PMHISPOA foram divididas em:
1) normativas;
2) institucionais;
3) de promoção da moradia.
As metas de cunho normativo e institucional,
necessárias para um bom desempenho do Plano,
são tratadas de modo diferenciado, por serem
ações qualitativas.
As normativas tratam de ações relacionadas
principalmente à manutenção do setor
habitacional como política de estado, ao
cumprimento da função social da propriedade, à
articulação das ações de habitação à política

urbana e às demais políticas sociais e
ambientais.
As institucionais tratam de questões de eficiência
e eficácia institucional, tendo implicações na
qualidade do tratamento do setor habitacional
como um todo, como a oferta de moradia digna e
solo urbanizado, no atendimento de demandas
específicas e na garantia da gestão democrática
e participativa.
As metas de promoção da moradia tratam da
resolução das necessidades habitacionais,
atuais e futuras, através de ações e programas
existentes e propostos pelo PMHIS-POA, com
seus custos relativos quantificados.
6.1 - METAS NORMATIVAS

As metas normativas dizem respeito,
basicamente, à legalização do Plano, de seus
programas e ações, bem como à efetividade dos
instrumentos no cumprimento da função social da
propriedade.
Segue listagem das metas normativas:
Legalização do PMHIS-POA
como instrumento políticoadministrativo;
Regulamentação dos
programas existentes e
propostos;
Reconhecimento e adequação
do nome do PRF;
Implementação de função

social da propriedade e
controle do mercado
imobiliário;
Ampliação das AEIS no
território;
Ação de cooperação para a
regularização de loteamentos
irregulares e clandestinos;
Tramitação de lei municipal no
intuito de oportunizar ao
mutuário o pagamento de sua
dívida ao Demhab, bem como
legalização de sua situação de
moradia, através do programa
de recuperação de créditos
habitacionais;
Repasse da administração
dos imóveis vinculados à
questão habitacional, de
propriedade do município,
para o Demhab.

componentes da Região Metropolitana de Porto
Alegre, em torno da identificação de ações para
redução da irregularidade fundiária e
desenvolvimento socioeconômico. As metas
institucionais são:
Estabelecimento de parcerias
entre esferas governamentais
(PMPA+ Caixa + Estado) com o
intuito de ampliar a oferta de
moradia para a população de
baixa renda;
Integração da RMPA com a
construção de um espaço de
debate, em formato de comitê,
além de realização de
conferência dos municípios
metropolitanos;
Estabelecimento do Comitê
Técnico de Gestão do PMHISPOA;
Estabelecimento do Comitê de
Qualidade de Atendimento;

6.2 - METAS INSTITUCIONAIS
As metas institucionais estão relacionadas às
ações e programas que proporcionem um
incremento na qualidade dos serviços oferecidos
pelo setor habitacional.
Tanto por meio de uma melhor estrutura
administrativa (capaz de dar respostas e agir
rapidamente), de profissionais mais bem
preparados (capazes de oferecer soluções que
unam qualidade, uso de novas tecnologias, baixo
custo e respeito ao meio ambiente), quanto por
uma maior integração, dos municípios

Estabelecimento do Sistema
Municipal de Habitação de
Interesse Social de Porto
Alegre;
Estabelecimento de um
Sistema de Controle de Dados
Habitacionais;
Monitoramento e avaliação das
ações e metas traçadas pelo
Plano;

Fiscalização de áreas de risco,
dos empreendimentos de HIS
já realizados e áreas de
preservação ambiental
desocupadas em função de
reassentamento;
Acompanhamento e avaliação
pós-ocupação das obras de
HIS implementadas pelo
Demhab;
Ampliação de ações integradas
pelos Programas (projetos que
envolvam vários órgãos da
Prefeitura) - trabalho conjunto
com ações concomitantes em
várias regiões da cidade, para o
seu
desenvolvimento e,
também, a participação da
comunidade;
Estabelecimento de Comitê de
Procedimentos Administrativos
e Padrões Especiais para
empreendimentos de HIS, além
de regularizar assentamentos
irregulares consolidados;

Estabelecimento de Comitê de
Qualidade da Promoção da
Moradia;
Potencialização das ações
técnico-sociais e de educação
sanitária e ambiental, com
participação e cooperação dos
moradores;
Estabelecimento de plano de
desenvolvimento e capacitação
dos recursos humanos;
Estabelecimento de gestão
institucional e administrativa
compartilhada com a equipe
técnica do Demhab.
Especialmente com relação ao SMHIS, e ao
aprimoramento do Sistema de Controle de Dados
Habitacionais, foram propostos investimentos no
plano plurianual 2010-2013. Para o Sistema de
Controle de Dados Habitacionais:
Realização da III Conferência
Municipal de Habitação de
Porto Alegre;

Estabelecimento de Gerência
Ampliada por Programa, com
equipe intersecretarias;

Realização do IV Censo de
Núcleos e Vilas Irregulares de
Porto Alegre;

Estabelecimento de GT por
projeto para definição de
diretrizes sustentáveis, o qual
deverá orientar a construção de
diretrizes de projeto, em
observância ao PDDUA;

Capacitação dos membros do
conselho gestor do FMHIS;
Capacitação periódica dos
conselheiros do OP e das
lideranças comunitárias.
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6.3 - METAS DE PROMOÇÃO DA MORADIA
As metas propostas para o PMHIS-POA buscam a
resolução das necessidades habitacionais. Para
tanto, foi definido um conjunto de programas e
ações que visam a esse objetivo, metas em
termos de número de unidades habitacionais e
recursos a serem aplicados anualmente até o ano
de 2025. Os programas e ações com metas
quantitativas a serem cumpridas são:
Programa de Regularização
Urbanística e Fundiária (PRF):
adensamento excessivo,
infraestrutura e adequação
habitacional, execução de
módulo sanitário e
procedimentos técnicos para
regularização urbanística e
fundiária;
Programa de Reassentamento:
construção de novas moradias
com infraestrutura básica e
equipamentos comunitários,
Indenização Assistida, Lote
Urbanizado, Casa de
Passagem, Grupo de Trabalho
de Investigação de Imóveis
Ociosos ou Subutilizados e GT
População Adulta em Situação
de Rua;
Programa de Incentivo ao
Cooperativismo Habitacional;

Cada um desses programas atende à parcela das
necessidades habitacionais, com critérios e
metas definidas pelo conhecimento dos técnicos
municipais, em resposta ao apontado no
Diagnóstico.
Os valores destinados entre 2005 e 2009 somam
R$ 103.000.127,00. Tal montante é considerado
parte da solução das necessidades habitacionais
já em curso. As metas de aplicação de recursos
financeiros para resolução do Déficit Qualitativo e
Quantitativo de Porto Alegre foram estimadas
com base em dados do ano 2005.
Com valores atualizados pelo CUB de janeiro de
2008, foi necessário que se procedesse à
elaboração de um cenário de crescimento, com a
determinação de recursos financeiros e número
de unidades habitacionais a serem construídas
e/ou atendidas até o ano de 2025. A tabela abaixo
apresenta a situação.
Valores estimados em cenário de
crescimento das necessidades
habitacionais em 2025

Recursos aplicados
entre 2005 e 2009

R$ 103.000.127,00

Valor estimado para resolução total
de necessidades habitacionais
R$ 1.904.917.716,33
acumuladas até 2025
Valor estimado para até 2025,
descontado o valor já investido
entre 2005-2009

R$ 1.631.917.589,34

Casa de Emergência;
Fonte: Pixel Planejamento (dados fornecidos pelo Demhab em 2009)

Aluguel Social.

Nesse cenário, ainda
foi considerada uma
aplicação de recursos e
de atendimento em
função de demandas já
firmadas para os
Programas de Apoio ao
Cooperativismo
Habitacional e,
também, provisão de
Casas de Emergência.
O restante dos valores
das demandas foi
encaminhado de
maneira uniforme nos
atuais programas de
habitação, como o de
Reassentamento e o
PRF, como pode ser
conferido na Tabela de
Metas de Aplicação de Recursos e de
Atendimento por Programas e Ações
para o período 2010-2025.

Guilherme Santos/PMPA

Porto Alegre terá de investir entre R$
100.087.694,73 e 121.054.045,73
anualmente para solucionar seu
déficit habitacional e inadequação
das moradias até o ano de 2025.
A capital terá de aplicar mais do que
vinha investindo no setor habitacional
a cada ano. O valor deverá ser 2,5
vezes maior do que o atual, de
R$ 48.377.269,10 (observando-se a
média de investimentos entre os anos
de 2000 a 2009).
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Sistema de Controle de
Dados Habitacionais
Guilherme Santos/PMPA

7.1 REAVALIAÇÃO DO PMHIS-POA
Este item apresenta o Sistema de Controle dos
Dados Habitacionais de Porto Alegre, o
monitoramento, a avaliação e reavaliação do
Plano.
Incluso no Portal de Gestão do município, que
visa ao acompanhamento das atividades
municipais, o Sistema aloca recursos públicos
para seu desenvolvimento e atualização.
Para bem monitorar, avaliar e reavaliar as metas e
ações estabelecidas pelo PMHIS-POA, é
necessário haver previamente um levantamento,
o mais fidedigno possível, das necessidades
habitacionais (déficit e inadequação), função
exercida pelo Sistema de Controle de Dados
Habitacionais de Porto Alegre.
O monitoramento objetiva a construção de um
instrumento que possibilite mais do que a simples
averiguação do alcance das metas e objetivos
traçados, conforme descritos anteriormente.
Permite a compreensão dos obstáculos
encontrados na implementação dos programas e
ações habitacionais, sempre almejando o
aperfeiçoamento e realinhamento deles, pelos
quais a política habitacional é materializada.
Esta seção aborda o instrumento de
monitoramento e avaliação do Plano Municipal de
Habitação de Interesse Social, embasado em
uma matriz lógica, em que as metas (normativas,
institucionais, de promoção e da moradia) e os
programas são relacionados com indicadores e
índices de avaliação. Além disso, apresenta a
maneira que se dará a reavaliação do Plano,

entendendo que, para isso ocorrer, é necessário
monitoramento e avaliação a cada gestão
administrativa.
Importante salientar que os instrumentos de
verificação estão inseridos no contexto da Gestão
Administrativa, descrito anteriormente. No
entanto, para maior clareza, o tema é tratado
neste capítulo.
O monitoramento e avaliação representam,
enfim, a metodologia empregada (embasada em
um levantamento fidedigno das necessidades
habitacionais), o que possibilitará a verificação da
capacidade de cumprimento das metas traçadas
pelo Plano.
Os instrumentos utilizados para reavaliar o
PMHIS-POA garantirão a ampla participação da
sociedade no aperfeiçoamento e no
realinhamento das ações e programas realizados
no âmbito do Plano Municipal de Habitação de
Interesse Social de Porto Alegre.
7.2 - SISTEMA DE CONTROLE DE DADOS
HABITACIONAIS DE PORTO ALEGRE
Prática Proposta
O Sistema deve constituir-se de um banco de
dados das necessidades habitacionais,
atualizado pelas informações dos cadastros dos
empreendimentos do Demhab, do cadastro
imobiliário, do cadastro socioeconômico e do
banco de vilas e núcleos irregulares.
O banco , por sua vez, é atualizado pelo Censo de
Núcleos e Vilas Irregulares, com periodicidade de
cinco anos, das informações dos técnicos que

atuam no Programa de Regularização Fundiária
(PRF), mapeamento e classificação das áreas de
risco e identificação dos domicílios nesta
situação.
Objetivos
A intenção é que este sistema possa avaliar, de
forma contínua e eficaz, a irregularidade fundiária
e as necessidades habitacionais de Porto Alegre,
para que sempre haja um retrato atual do déficit e
da inadequação habitacionais.
Características gerais
O Sistema, atualizado constantemente por meio
de informações secundárias, oriundas dos
instrumentos citados no item definição, deverá
passar por uma revisão completa, com
periodicidade de cinco anos, sempre após o
Censo de Núcleos e Vilas irregulares.
Deve compatibilizar-se também com o Censo do
IBGE, e contar para esta ação com a aquisição de
imagens de satélite de alta resolução,
levantamento e visitas a campo, além de
integração com outras bases de dados do
município. A seguir, estão relacionadas as ações
necessárias à implementação do Sistema e
adequada quantificação das necessidades
habitacionais:
Estratégias do Sistema de Controle de
Dados Habitacionais por Linha de Atuação:
Integração de Dados e Controle
Interligação do Sistema de Controle de
Dados Habitacionais do Demhab com outros
sistemas da capital.

Readequação do cadastro das famílias
beneficiadas (utilizar o CPF), ajustando o
instrumento de pesquisa socioeconômico com o
Sistema de Controle de Dados Habitacionais de
Porto Alegre e com o IBGE.
Quantificação, mapeamento (a serem
contratados) e monitoramento das moradias em
área de risco.
Desenvolvimento do IV Censo de Vilas e
Núcleos Irregulares de Porto Alegre.
Implementação de programa de
fiscalização das áreas de risco, áreas de
preservação ambiental e áreas desocupadas,
em decorrência de reassentamento, no âmbito
do PMHIS-POA.
Constituição de comitê permanente, sob a
responsabilidade de Metroplan e SEHADUR,
com realização periódica de conferências dos
municípios da RMPA para identificação de ações
de redução da irregularidade fundiária e
desenvolvimento regional.
7.3 - PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO
Definição
As ações de fiscalização dizem respeito aos
empreendimentos de HIS produzidos pelo
Demhab, áreas de terras públicas não ocupadas,
áreas de risco e de preservação ambiental e
áreas impróprias à habitação, de onde se retiram
famílias em consequência de reassentamento.
A equipe de fiscalização deve ser integrada por
servidores com cargo de fiscal, tendo apoio

operacional e rotina adequada às tarefas, que
deverão se constituir num programa com recursos
materiais e humanos compatíveis.
Objetivo
Controlar e fiscalizar continuadamente as áreas
de risco, de preservação e de bem comum do
povo, evitando a sua ocupação ilegal e
protegendo o meio ambiente.
7.4 - AÇÃO DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO PÓS-OCUPAÇÃO DOS
EMPREENDIMENTOS DE HIS
Definição
Visa duas ações distintas. A primeira, uma ação
de acompanhamento pós-ocupação dos
empreendimentos de habitação de interesse
social. A segunda, de avaliação pós-ocupação
que visa verificar a permanência da população
beneficiada e o grau de desempenho do
empreendimento, no que tange aos aspectos
físico-espaciais e aos aspectos socioeconômicos.
Características gerais
Para formulação de estratégias de ação eficazes
para solução dos problemas habitacionais, é
necessária a análise das ações já empreendidas.
Ou seja, proceder a uma avaliação dessas,
notadamente no que tange à qualidade das
construções e ao grau de pertencimento, medida
através da satisfação dos beneficiados, o que se
percebe diretamente pela permanência dessa
população nos loteamentos produzidos.
Também o desenvolvimento da produção
habitacional está intimamente ligado à

observação, análise e aprimoramento do que já
foi feito.
Muitos materiais da construção civil, utilizados
atualmente, são resultados de pesquisas de
melhoria e mudanças das técnicas construtivas,
da lógica e logística das obras e da qualidade dos
materiais utilizados.
Além disso, a solução de problemas de patologia
das edificações só é possível graças aos estudos
já realizados, que investigam suas causas e
possíveis soluções.
A partir da avaliação pós-ocupação de
empreendimentos é possível identificar as
potencialidades e as fragilidades deles, para,
posteriormente, reforçar as potencialidades e
trabalhar soluções na implementação dos novos
empreendimentos.
Ainda, análises desse tipo podem ser utilizadas
como indicativo de qualidade de vida no
monitoramento de programas habitacionais.
7.5 - MONITORAMENTO
Definição
O conceito de monitoramento é complementar e,
ao mesmo tempo, fundamental para o bom
entendimento do conceito de avaliação.
Monitoramento pode ser entendido como o
acompanhamento sistemático e periódico, por
parte da equipe gestora, do desenvolvimento dos
programas e ações de políticas públicas, em
relação a seus objetivos e metas, durante a fase
de implementação.

É uma função inerente à gestão dos programas,
devendo ser capaz de prover informações a
qualquer tempo sobre o desempenho da
implantação, permitindo a adoção de medidas
corretivas e visando aprimorar a sua
operacionalização.
Para execução do monitoramento é necessário
um planejamento pormenorizado, em que são
registradas e armazenadas informações das
várias ações e atividades previstas, de forma a
permitir uma análise imediata dos equívocos e
desvios da realidade sobre a qual se trabalha.
Os dados, acumulados em intervalos de tempo
mais longos, representam subsídios para as
avaliações dos programas, notadamente as
avaliações formativas, abordadas acima,
podendo-se dizer que não há avaliação sem
monitoramento.
Esse instrumento registra e armazena
informações no contínuo da ação de uma política /
programa, sendo condição necessária para se
assegurar em avaliações consistentes
(CAVALCANTI, 2006; CARVALHO e PAZ, 2009).
7. 6 - REAVALIAÇÃO DO PMHIS
Além do monitoramento e da avaliação dos
programas e ações implementados pelo PMHISPOA, realizados através dos indicadores de
22 Ministério das Cidades. Secretaria Nacional
de Habitação. Plano Nacional de Habitação. Produto 5 - Plano de
Ação, estratégias e mecanismos de implementação do PlanHab,
página 272.
(disponível em: http://www.cidades.gov.br/secretariasnacionais/secretaria-de-habitacao/planhab/produtos/produto-51/PRODUTO_5_PLANHAB.pdf. Acessado em 15/04/2009).

eficácia, eficiência e efetividade, e do
levantamento das novas necessidades
habitacionais (déficits e/ou inadequações),
realizados periodicamente.
Conforme já descrito, faz-se necessário realizar a
reavaliação do Plano, no intuito de aperfeiçoar e
realinhar suas estratégias de ação e metas.
A metodologia aqui estabelecida é uma
metodologia inicial, com um conjunto de
indicadores iniciais, para avaliação e
monitoramento das estratégias, nesse momento,
estabelecidas para o Plano Municipal de
Habitação de Interesse Social de Porto Alegre
(PMHIS - POA).
Dessa forma, tendo em vista o caráter dinâmico
de implementação de uma política habitacional,
os momentos de reavaliação são extremamente
importantes para que se proceda às alterações
necessárias.
Assim, sugere-se que os momentos de
reavaliação do PMHIS sejam coincidentes com
os períodos de elaboração do Plano Plurianual.
Devem embasar-se no levantamento das
necessidades habitacionais (aferido pelo
Sistema de Levantamento de Dados
Habitacionais de Porto Alegre) e nas avaliações e
monitoramentos realizados (através do Sistema
de Avaliação e Monitoramento do Plano da
capital).
Ainda, os momentos de reavaliação deverão
contar com a participação da população, por meio
das instâncias de participação que atuam na
temática da habitação de Porto Alegre.

Essas instâncias compõem o Sistema Municipal
de Habitação de Interesse Social do Município,
descrito no capítulo 6, quais sejam:
Conselho do Orçamento
Participativo (COP);
Fóruns Regionais
Delegados (FROPs);

de

Comissão Regional de
Habitação.

Para suas reavaliações, em consonância com a
política e gestão democrática do próprio PMHISPOA, serão utilizados instrumentos de
participação popular como Fóruns, Assembleias,
Reuniões, usando-se as instâncias de
participação já instauradas no município pelo
Orçamento Participativo, a serem aprovadas em
Audiências Públicas.

Fotos: Guilherme Santos/PMPA

Os momentos de reavaliação deverão servir,
também, para que se informe à população as
ações já realizadas até então, focalizando seus
acertos e erros.
Essas reavaliações deverão contar com a ampla
participação dos Conselhos e Comissões que
compõem o SMHIS-POA, a saber:

Nova Vila Dique

Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano e
Ambiental (CMDUA);
Comissão de Transportes e
Habitação da Câmara
Municipal (CUTHAB);
União das Associações de
Moradores de Porto Alegre
(UAMPA).
Essas devem ser organizadas pelo Comitê
Técnico de Gestão do Plano.

Nova

Chocolatão
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Déficit Habitacional Total
em Porto Alegre por ROP - 2008

Déficit Habitacional Percentual
em Porto Alegre por ROP - 2008

Dados alfanuméricos editados pelo Instituto
Pólis, base na Metodologia Metrodata
IPPUR/UFRJ (2004), Censo de 2000-IBGE,
edição gráfica Pixel Planejamento, 2008.

Domicílios improvisados
em Porto Alegre por ROP - 2008

Cômodos alugados ou cedidos
em Porto Alegre por ROP - 2008

Dados alfanuméricos editados pelo Instituto
Pólis, com base na Metodologia Metrodata
IPPUR/UFRJ do Censo de 2000-IBGE, edição
gráfica Pixel Planejamento, 2008.

Dados da situação de adensamento
excessivo por ROP - 2008

Dados alfanuméricos
editados pelo Instituto
Pólis, com base na
Metodologia Metrodata
IPPUR/UFRJ (2004),
para expansão dos
dados da Amostra do
Censo de 2000-IBGE,
edição gráfica Pixel
Planejamento, 2008
Fonte: Acervo Técnico
Demhab (UPE), 2005

