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Apresentação 

 

Apresentamos neste documento a versão preliminar do Plano Municipal de Habitação, 

para debate público, em conformidade com o estabelecido pelo Artigo 6º do Plano 

Diretor Estratégico do Município de São Paulo – Lei Municipal 13.430/2002. Este 

Plano contempla as propostas do Poder Público Municipal para a política habitacional 

de interesse social1 para o período de 2009 a 2024, correspondente a quatro 

quadriênios. 

O Plano apóia-se ainda no arcabouço legal instaurado pela Constituição Federal, em 

especial no tocante ao artigo 6º, que estabelece o direito de todo cidadão brasileiro à 

moradia digna e indica o conjunto de instrumentos jurídicos que, vinte e três anos após 

a promulgação da Constituinte, compõem o Estatuto da Cidade. Estes são 

instrumentos de fundamental importância para a implantação dos programas de 

regularização fundiária e de urbanização de assentamentos precários, ou ainda de 

destinação de imóveis desocupados ou subutilizados para a provisão habitacional de 

interesse social. 

A partir de 2005, a Lei Federal 11.124/05 instituiu o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social – SNHIS e estabeleceu como condição para os municípios e estados 

aderirem ao SNHIS a elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse Social e 

de instituição de fundos locais de habitação. No caso de São Paulo, o Fundo Municipal 

de Habitação já opera desde 1994 e a elaboração do presente Plano iniciou-se com a 

implantação do sistema de informações habitacionais, o Habisp, em 2006. Contudo, a 

instituição do SNHIS possibilitou um alinhamento institucional inédito entre as três 

esferas do poder público – a federal, a estadual e a municipal – durante a elaboração 

de seus respectivos planos de habitação. O Plano Nacional, finalizado em início de 

2009, estabeleceu para as demais esferas de governo, os cenários possíveis – 

econômico, demográfico, social – para o enfrentamento dos problemas habitacionais 

em todo o território nacional. Os planos estadual e municipal, por sua vez, realizaram 

pesquisas para definir, com critérios técnicos claros e transparentes, qual a dimensão 

e as características dos diferentes tipos de demanda por atendimento habitacional. 

Iniciou-se um processo de compartilhamento de informações e estudos que, com 

                                                   
1 A Habitação de Interesse Social é definida no inciso XIII do artigo 146 do Plano Diretor Estratégico como “aquela 
que se destina a famílias com renda igual ou inferior a 6 (seis) salários mínimos, de promoção pública ou a ela 
vinculada, com padrão de unidade habitacional com um sanitário, até uma vaga de garagem e área útil de no 
máximo 50m²(cinqüenta metros quadrados), com possibilidade de ampliação quando as famílias beneficiadas 
estiverem envolvidas diretamente na produção das moradias.” 
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certeza, contribuirá para o aperfeiçoamento dos programas e serviços oferecidos à 

população. 

Além dos instrumentos jurídicos federais, este Plano adota as Metas do Milênio 

promulgadas pela ONU, das quais a Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo é 

signatária. Dentre os objetivos das oito metas estabelecidas, os objetivos 10 e 11 da 

Meta 7 estão relacionados com a política habitacional da cidade, referentes a 

implantação de saneamento e a garantia da segurança na posse para todos os 

assentamentos precários e informais do mundo. 

A população mundial tem se concentrado em áreas urbanas, pois é nestas áreas que 

a rede de apoio social às estratégias de sobrevivência, principalmente da população 

pobre, é maior e mais eficiente. Ainda que estas regiões não ofereçam condições de 

trabalho e renda para todos, especialmente para a população sem formação técnica 

apta aos novos postos de trabalho oferecidos pelos setores de serviços altamente 

especializados, a sobrevivência desta população é muito mais possível nestas regiões 

do que em áreas menos urbanizadas. 

Esta tendência mundial de crescimento das áreas urbanizadas se acentua nos países 

do Hemisfério Sul, especialmente os da Ásia e África. A urbanização nestes países, no 

entanto, é acompanhada de concentração de pobreza. A rede de equipamentos 

sociais públicos que as grandes aglomerações urbanas podem oferecer é importante 

esteio para a sobrevivência de vastos contingentes de famílias que não encontram as 

mesmas condições de trabalho e vida nas áreas rurais. Porém, ao mesmo tempo em 

que as cidades concentram pobreza, elas representam as melhores esperanças de 

combatê-la. 

No Brasil, a população total estimada é hoje de 192.541.543 habitantes2, dos quais 

mais de 80% vivem em áreas urbanas, e menos de 20% em áreas rurais. E esta 

urbanização é maior nas áreas metropolitanas, lideradas pela Região Metropolitana de 

São Paulo, que concentra hoje 10% da população total do país. 

Ainda que nos últimos anos a produção de riqueza nacional tenha descentralizado, o 

Estado de São Paulo ainda concentra 40% da produção industrial e 34% do PIB 

nacional. A RMSP por sua vez, concentra 15% do PIB e a cidade de São Paulo 9%, o 

que demonstra seu papel protagonista das transformações econômicas e urbanas do 

país. O orçamento público do município de São Paulo é outro indicador deste 

dinamismo econômico, no que tange a potencialidade de atuação do poder público. É 

                                                   
2 Ver contagem populacional do “popclock” no site do IBGE – www.ibge.gov.br.  
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o terceiro maior orçamento do país em termos de volume de recursos, atrás apenas do 

orçamento da União e do Estado de São Paulo. 

Com 10.998.813 habitantes, São Paulo é a maior cidade do país e a quarta maior 

cidade do planeta, fortemente vinculada ao processo mundial de urbanização, tanto 

por seus vínculos econômicos com a produção globalizada de riqueza quanto pela 

magnitude dos desafios enfrentados e o potencial de exemplo das soluções adotadas.  

As transformações ocorridas no perfil econômico da cidade de São Paulo apontam 

mudanças no padrão de urbanização da cidade, que refletem os vínculos cada vez 

mais ampliados da cidade com a macro-metrópole paulista e com outras regiões do 

mundo. Fragmentos de tecido urbano renovado convivem com fragmentos de tecido 

antigo remanescentes da primeira fase da industrialização. Empresas comerciais de 

grande porte são instaladas em galpões industriais desativados, centros de serviços 

de ponta são instalados em bairros cuja estrutura viária não suporta o impacto dos 

novos fluxos de transporte, cortiços e favelas persistem no tecido urbano, algumas 

delas alçadas à categoria de bairros consolidados. Ao mesmo tempo, o padrão de 

ocupação extensivo, de baixa densidade, que avançou pela periferia da cidade ao 

longo de eixos da estrutura viária rádio-concêntrica, atingiu as áreas de proteção 

ambiental e aos mananciais. 

Ao longo dos últimos trinta anos, principalmente após a promulgação da Constituição 

Federal em 1988, as políticas públicas de desenvolvimento urbano, saneamento 

ambiental, combate à pobreza, desenvolvimento social, entre outras, foram 

continuamente aprimoradas para enfrentar estes desafios e ampliar a escala de ação 

das boas práticas. A regulamentação do direito à moradia e do direito à cidade, 

estabelecidos no artigo 6º da Constituição, através da promulgação do Estatuto da 

Cidade em 2001, ampliou ainda mais as condições de regularizar a situação de 

grandes contingentes de moradores nos chamados assentamentos precários ou 

informais, alterando a prevalência das políticas públicas dada até então aos 

programas de produção habitacional. 

De experiências pioneiras em melhorias urbanas de favelas como o Programa Pró-

Água e Pró-Luz ao Programa Guarapiranga – primeiro programa de urbanização de 

favelas de larga escala associado à política de saneamento ambiental do manancial 

da represa Guarapiranga, apoiado em modelo de gestão inovador, um longo caminho 

foi percorrido, e conquistas consolidadas. 
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O diagnóstico da situação habitacional apresentado neste Plano reflete estes avanços, 

ao constatar o grau elevado de consolidação de favelas e loteamentos irregulares da 

cidade. 

Mas ainda há muito por fazer, principalmente para aprimorar os instrumentos de 

planejamento e gestão da política municipal, para garantir a articulação institucional 

dos três níveis de governo como proposto no artigo 23 da Constituição Federal e para 

ampliar o controle social da política habitacional do município. 

O combate à pobreza urbana e a preservação ambiental com inclusão social são 

princípios básicos da política pública municipal que não são conquistados sem 

articulação institucional. Neste sentido é necessário aprimorar e ampliar os convênios 

e parcerias entre órgãos públicos municipais, estaduais e federais, não só aqueles 

diretamente vinculados à produção habitacional, como aqueles envolvidos com as 

políticas de desenvolvimento social, geração de emprego e renda, monitoramento e 

prevenção de áreas de risco, implantação de parques e áreas verdes, entre outros. 

No campo da produção habitacional, o desafio é equilibrar os investimentos para o 

saneamento e a consolidação dos assentamentos precários, a prevenção da 

ocupação de áreas impróprias ou de proteção ambiental com investimentos na 

produção de novos empreendimentos habitacionais. Não há uma solução única, a 

diversidade de soluções deve pautar a política de atendimento habitacional. 

Neste sentido, a partir da promulgação da Lei Federal 11.445/07 e da Lei Municipal 

14.934/09, a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário passa a ser de responsabilidade municipal. A lei estabelece a obrigatoriedade 

do município de elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico e implantar o 

Fundo Municipal de Saneamento, para onde devem convergir 7,5% de toda a 

arrecadação da concessionária com estes serviços. O Plano de Saneamento já foi 

elaborado em consonância com o Plano Municipal de Habitação, com convergência de 

ações, visando o saneamento ambiental e urbano das sub-bacias hidrográficas que 

compõem o território municipal. 

Porém, a diversidade de soluções exige ao mesmo tempo racionalização de 

investimentos, para o que é necessário aprimorar os instrumentos de planejamento e 

gestão. Muito se avançou neste campo com a implantação do Sistema de Informações 

Habitacionais – o Habisp, e o Sistema de Priorização de Intervenções, que define 

critérios técnicos claros e transparentes para priorização de intervenções, tendo como 

foco a ação no território e o saneamento de sub-bacias hidrográficas. Com isto, a ação 
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pública amplia os efeitos da melhoria das condições ambientais, contribuindo para o 

saneamento de toda a Bacia do Alto Tietê. 

Por outro lado, a provisão de novas unidades habitacionais demanda substancial 

aprimoramento dos instrumentos de gestão. É necessário melhorar o controle do 

atendimento em todas as suas fases (cadastro, comercialização, pós-ocupação), de 

modo a melhorar o foco e a eficácia da política de financiamento e destinação de 

subsídios habitacionais. A produção habitacional para a população de baixa renda 

pelo mercado privado já começa a ser realidade em São Paulo. Melhorar os 

procedimentos e prazos de aprovação de projetos de HIS é fundamental para 

estimular esta produção, e ampliar o atendimento a parte da demanda por novas 

unidades habitacionais no município. 

Os desafios e propostas colocadas para debate público nesta versão do Plano foram 

construídos com a ampla e fundamental participação dos funcionários de SEHAB – da 

Superintendência de Habitação Popular, do Departamento de Regularização de 

Loteamentos em especial, e também com a contribuição da diretoria da COHAB. 

Todo o conhecimento técnico acumulado pelos funcionários em mais de vinte anos de 

existência dos departamentos, tanto na área social, quanto na de apoio jurídico à 

regularização fundiária, ou na de projetos e obras, foi fundamental para a formulação 

das críticas necessárias à revisão dos programas, à definição das metas, e sobretudo, 

ao conhecimento territorial que possibilitou a elaboração dos Planos de Ação 

Regional, com a definição dos perímetros de ação integrada e sua distribuição no 

horizonte temporal do Plano. O processo de elaboração do Plano instituiu e 

disseminou entre todos os funcionários – de todas as gerações, de diferentes 

departamentos e áreas de atuação – a consolidação de uma nova cultura técnica de 

planejamento em Sehab, em que as prioridades são definidas a partir de critérios 

técnicos claros e transparentes. 

Por outro lado, o processo de participação da sociedade civil inicia-se a partir do 

debate público desta minuta de Plano. A participação da sociedade civil na 

formulação, implementação e acompanhamento da política habitacional deve ser 

estimulado, através do aprimoramento das instâncias de participação – Conselho 

Municipal de Habitação e Conselhos Gestores das áreas em Zeis. 

A minuta do Plano Municipal da Habitação, que apresentamos a seguir para orientar 

as discussões necessárias para sua elaboração e aprovação nas instâncias 

comunitárias legalmente instituídas, apresenta no capítulo 1, os princípios e diretrizes 

que norteiam a política municipal de habitação. No capítulo 2 é apresentado o 
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processo de construção do Plano, com os instrumentos de planejamento adotados. O 

capítulo 3 apresenta o diagnóstico da situação habitacional do município em termos da 

demanda por atendimento, da atual oferta de atendimento e dos recursos disponíveis 

(financeiros, legais, institucionais e fundiários). O capítulo 4 apresenta os cenários 

tendenciais de desenvolvimento econômico e crescimento demográfico, que irão 

orientar a projeção de recursos financeiros disponíveis e o crescimento da demanda 

por faixas de renda. O capítulo 5 apresenta os programas habitacionais propostos 

para a realização dos objetivos do Plano. O capítulo 6 apresenta os Planos de Ação 

Regional, que consolida as propostas de atendimento por programa no território. 

Aponta ainda a interface desejada e necessária com outros órgãos da administração 

pública nas três esferas de governo e com a sociedade civil. O capítulo 7 apresenta a 

consolidação das metas de produção e de gestão administrativa para todo o município 

no horizonte temporal de 2009-2024. É proposta deste Plano, ainda, a sua revisão 

sistemática a cada quatro anos, com prestação de contas anual em reunião do 

Conselho Municipal da Habitação. O monitoramento sistemático das metas deve ser 

publicado em relatórios no site do Habisp, e aprovado pelo Conselho Municipal da 

Habitação. 

Ao final, segue um conjunto de anexos contendo a descrição do sistema de 

priorização de intervenções, as diretrizes de trabalho social e a metodologia adotada 

para a definição conceitual e quantitativa da demanda a ser atendida pelo Plano. 
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Capítulo 1 – Princípios e Diretrizes da Política Municipal de Habitação 

 

1.1 Princípios 

A política habitacional municipal apresentada neste plano se pauta por cinco princípios 

fundamentais: moradia digna, justiça social, sustentabilidade ambiental, gestão 

democrática e gestão eficiente. 

 

1.1.1. Moradia Digna 

O primeiro e fundamental princípio que rege a política municipal da habitação é 

assegurar o direito à moradia digna enquanto direito social a todos os seus cidadãos, 

tal como estabelecido no artigo 6º da Constituição Federal, pela Lei Federal 

10.257/2001-  Estatuto da Cidade e pelo artigo 79 do Plano Diretor Estratégico (Lei 

Municipal 13.430/02). Este arcabouço legislativo define moradia digna como aquela 

que “garante ao morador a segurança na posse e dispõe de instalações sanitárias 

adequadas, com condições de habitabilidade, atendida por serviços públicos 

essenciais – abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, energia elétrica, 

iluminação pública, coleta de lixo, pavimentação e transporte coletivo, além do acesso 

aos equipamentos sociais básicos”. Este princípio está em conformidade com os 

Objetivos 10 e 11 da Meta 7 do Milênio3. A moradia digna é entendida neste Plano 

como vetor de inclusão sócio-territorial, que garante a construção da cidadania a todos 

os moradores. 

 

1.1.2. Justiça Social 

O segundo princípio é garantir a função social da cidade e da propriedade, tal como 

estabelece o artigo 182 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Federal 

10.257/2001 - Estatuto da Cidade, garantindo o acesso à terra urbanizada para a 

produção de habitação de interesse social. 

                                                   
3 As oito Metas do Milênio foram lançadas em 2000 por diversas lideranças mundiais, reunidas na sede da ONU, 
com o objetivo de reduzir a pobreza no mundo. Podem ser acessadas no site www.un.org. A Meta 7 propõe 
assegurar sustentabilidade ambiental, através de onze objetivos, dos quais dois se relacionam com as condições de 
moradia. O Objetivo 10 estabelece reduzir à metade a proporção de pessoas no mundo sem acesso à água potável 
e o Objetivo 11propõe alcançar melhora significativa na vida de, no mínimo, 100 milhões de domicílios em 
assentamentos precários e informais do mundo até 2020. Este objetivo deve ser medido através da proporção de 
pessoas com segurança na posse e a proporção de pessoas com acesso a melhores condições de saneamento 
(água potável, esgotamento sanitário e demais redes de infra-estrutura urbana). 



   
 

10 

 

 

 

1.1.3. Sustentabilidade Ambiental como Direito à Cidade 

Promover o equilíbrio entre justiça social e sustentabilidade ambiental, através da 

articulação entre a política habitacional e as políticas de desenvolvimento social, 

desenvolvimento econômico, mobilidade urbana, saneamento e preservação 

ambiental, de forma a garantir o direito à moradia como o direito à cidade. Este 

princípio está em consonância com as Metas do Milênio4.  

 

1.1.4. Gestão Democrática 

Promover o amplo controle social da política habitacional do município pelo conjunto 

de segmentos sociais, públicos e privados, garantindo a participação da sociedade nas 

etapas de elaboração e implementação desta política, através dos canais instituídos 

de participação, como o Conselho Municipal da Habitação e os Conselhos Gestores 

de ZEIS. Considerar a co-responsabilidade pelo atendimento às demandas 

habitacionais pelas três esferas do poder público - municipal, estadual e federal - 

conforme estabelece o art. 23 da Constituição Federal e buscar a parceria com outros 

agentes da sociedade civil. 

 

1.1.5. Gestão Eficiente dos Recursos Públicos 

Tornar a gestão pública da política habitacional mais eficiente, para universalizar o 

atendimento habitacional para famílias com renda familiar mensal média de até 6 s.m.. 

Garantir a transparência na aplicação dos recursos, ampliando as possibilidades de 

controle social sobre os mesmos. 

 

                                                   
4 Além da vinculação estreita com o Objetivo 11 da Meta 7 do Milênio (ver nota 1), este princípio está associado ao 
Objetivo 9 da Meta 7, que visa integrar os princípios de desenvolvimento sustentável às políticas e programas 
públicos. 
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1.2. Diretrizes 

Para a realização efetiva de cada um dos cinco princípios básicos da política 

habitacional municipal, foram adotadas diretrizes de ação que, por sua vez, orientarão 

a elaboração de programas e projetos habitacionais, bem como a gestão dos recursos 

públicos. Estas diretrizes para cada um dos princípios básicos estão discriminadas a 

seguir. 

 

1.2.1. Moradia Digna 

A moradia digna deverá ser garantida através de duas linhas de ação – aquela que 

demanda ações para urbanizar e regularizar os diferentes tipos de assentamentos 

precários e informais da cidade, mas também aquela ação que previne a formação de 

novos assentamentos precários ou informais, através da construção de alternativas de 

atendimento acessíveis à produção habitacional para as famílias de baixa renda.  

As diretrizes referentes ao conjunto do primeiro grupo de ações são: 

a) aproveitar os investimentos na habitação já realizados pela população de baixa 

renda, através da urbanização e regularização fundiária de assentamentos 

precários e/ou informais, atendendo o Objetivo 11 da Meta 7 do Milênio. 

b) integrar ações de urbanização e regularização fundiária, de forma a garantir a 

sustentabilidade das ações de urbanização pela integração do assentamento à 

cidade formal, em conformidade com o Objetivo 11 da Meta 7 do Milênio. 

c) regularizar a situação fundiária e registrária de empreendimentos habitacionais 

produzidos pelo poder público, de modo a regularizar sua situação contratual e 

obter o registro do imóvel em nome do mutuário, em conformidade com o Objetivo 

11 da Meta 7 do Milênio. 

As diretrizes referentes ao conjunto de ações preventivas são: 

d) produzir novas unidades habitacionais, com qualidade arquitetônica e construtiva e 

respeito ao meio ambiente 

e) adotar e estimular a diversidade de soluções de atendimento habitacional, no 

âmbito de programas e projetos, de modo a adequar o produto às necessidade da 

demanda e permitir às famílias escolher a alternativa de atendimento mais 

adequada às suas necessidades sociais, físicas e financeiras. 
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f) prever novas formas de acesso, como alternativa ao financiamento subsidiado 

para aquisição, de forma a ampliar o acesso às moradias produzidas por todos os 

tipos de demanda 

g) implantar política fundiária, de regulamentação de instrumentos jurídicos do 

Estatuto da Cidade e de aquisição de imóveis, para garantir a função social da 

propriedade e induzir a localização de novos empreendimentos em áreas bem 

localizadas na malha urbana da cidade. 

 

1.2.2. Justiça Social 

a) priorizar o atendimento às famílias com renda mensal de 0 a 3 s.m. 

b) buscar universalizar o acesso à moradia digna para as famílias com renda familiar 

média mensal de até 6 s.m.. 

c) aprimorar a concessão de subsídios habitacionais 

d) articular ações da política habitacional com os programas de desenvolvimento 

econômico e social das três esferas de governo 

e) reservar parcela das unidades habitacionais de interesse social para o 

atendimento aos idosos e aos portadores de deficiências. 

f) garantir a titularidade do imóvel em nome da mulher 

 

1.2.3. Sustentabilidade Ambiental como Direito à Cidade 

a) adotar a sub-bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão dos 

programas habitacionais do município, integrando-os às demais políticas públicas 

municipais de desenvolvimento urbano, de promoção social e de recuperação e 

preservação ambiental 

b) articular as ações de diferentes programas habitacionais para integrar a 

urbanização e regularização de assentamentos precários ao saneamento de 

bacias hidrográficas, visando sua recuperação ambiental, contribuindo para a 

recuperação de toda a Bacia do Alto Tietê. 

c) eliminar as áreas de risco da cidade, em conjunto com as Subprefeituras 
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d) incentivar a ocupação da área central por habitação, priorizando a habitação de 

interesse social, de forma a aproveitar a infra-estrutura instalada e as edificações 

existentes 

e) definir, com base no PDE, diretrizes para orientar a implantação de novos 

empreendimentos de HIS no município, promovidos pelo Estado, pela União ou 

por agentes privados 

f) adotar tecnologias de projeto, construção e manutenção de empreendimentos 

habitacionais que contribuam para a conservação de energia, água e para a 

reciclagem de resíduos sólidos, para a drenagem e a permeabilidade do solo.  

g) estimular a diversidade de soluções e a adequação dos projetos aos 

condicionantes do meio físico, visando a melhoria da qualidade paisagística e 

ambiental do empreendimento habitacional. 

h) estimular a diversidade de soluções e a adequação dos projetos incluindo usos 

mistos nos empreendimentos, de modo a mesclar atividades habitacionais, 

comerciais, de serviços e outras. 

i) estimular a diversidade de soluções e a adequação dos projetos buscando 

compatibilizar, sempre que possível, o uso habitacional e a preservação de áreas 

de preservação permanente, a exemplo do que vem sendo feito na implantação 

dos Parques Lineares da cidade. 

j) fortalecer a relação com os demais municípios da região metropolitana, 

estabelecendo parcerias na formulação de planos e programas habitacionais e 

desenvolvendo ações integradas em áreas de interesse regional, como as de 

proteção ambiental e de mananciais 

 

1.2.4. Gestão Democrática 

a) fortalecer e aprimorar os canais de participação instituídos – Conselho Municipal 

da Habitação, Conselhos Gestores das Zeis e demais instrumentos instituídos pelo 

PDE sobre desenvolvimento urbano 

b) fortalecer e aprimorar o sistema de informações habitacionais – Habisp para 

ampliar sistemática e progressivamente o acesso às informações da política 

habitacional pelo conjunto da sociedade 
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c) incentivar a gestão compartilhada e responsável do território pelos moradores das 

áreas urbanizadas, de modo a garantir a sustentabilidade social e ambiental das 

intervenções realizadas. 

d) garantir a participação dos futuros moradores de empreendimentos habitacionais 

construídos fora de ZEIS 

 

1.2.5. Gestão Eficiente dos Recursos Públicos 

As diretrizes sobre gestão eficiente dos recursos públicos foram agrupadas em 

quatro eixos temáticos: recursos humanos, organização administrativa, aplicação 

dos recursos financeiros e sistema de informações, monitoramento e avaliação. 

 

Recursos Humanos 

a) implementar processo continuado de capacitação técnica e gerencial de 

agentes públicos nas diversas áreas do atendimento habitacional 

 

Organização administrativa 

b) reformular a estrutura organizacional de Sehab e estabelecer o planejamento 

estratégico como ação básica, sistemática e geral para todos os 

departamentos da Secretaria 

c) estabelecer processos continuados de planejamento estratégico, para 

elaboração, acompanhamento e revisão sistemática das metas de produção e 

de gestão 

d) revisar, sistemática e periodicamente, o conjunto de instruções normativas que 

regem o funcionamento do Fundo Municipal de Habitação, de modo a tornar a 

aplicação dos recursos e o retorno dos investimentos mais eficientes.  

e) descentralizar o atendimento às famílias, transferindo-o para as subprefeituras, 

em locais mais próximos aos locais de moradia 

f) simplificar o processo de aprovação de empreendimentos habitacionais na 

PMSP 

g) ampliar a articulação entre diferentes setores do poder público executivo e 

judiciário, de forma a criar novos procedimentos, mais ágeis e eficientes, de 
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regularização fundiária de assentamentos precários e conjuntos habitacionais 

promovidos pelo poder público 

 

Aplicação dos recursos financeiros 

h) aprimorar os procedimentos de controle do atendimento habitacional em todas 

as suas etapas, em especial com relação aos custos de produção 

i) adotar critérios de priorização de intervenções em todos os programas 

habitacionais, que considerem a vulnerabilidade física e social de forma 

integrada 

j) realizar estudos de viabilidade técnico-econômica para todas as intervenções 

de todos os programas habitacionais, possibilitando a adoção da solução com 

melhor relação custo-benefício. 

k) articular as revisões periódicas deste Plano com o Plano Plurianual (PPA), com 

o Plano de Metas do Governo, com a Lei de Orçamento Anual e com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias do Município 

 

Sistema de informações, monitoramento e avaliação 

l) manter o sistema de informações habitacionais – Habisp – atualizado e 

plenamente utilizado pelos funcionários de Sehab e pelo público. 

m) implantar sistema de monitoramento e avaliação para todos os programas 

habitacionais de Sehab, bem como para todas as metas estabelecidas neste 

Plano 

n) vincular as metas de governo estabelecidas no PPA (Plano Plurianual) a metas 

deste plano 
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Capítulo 2 – A construção do Plano Municipal da Habitação – 

instrumentos de planejamento da política habitacional municipal 

 

2.1. O (re)conhecimento do território 

O Plano Municipal de Habitação foi elaborado tendo como premissa básica a 

integração das ações públicas, tanto habitacionais quanto ambientais, sociais e 

urbanísticas, visando a requalificação do espaço habitado da cidade. 

Para atingir este objetivo, foi necessário, antes de tudo, integrar as ações e 

investimentos internos à Sehab, para depois buscar esta integração com os demais 

órgãos públicos das três esferas de governo envolvidos com o tema. Instaurou-se um 

processo de conhecimento do território globalizante, integrado, dinâmico, 

compartilhado. 

Estes dois sistemas exigiram dos técnicos de Sehab a revisão de rotinas e processos 

de trabalho que levavam naturalmente a uma visão compartimentada e estanque das 

dinâmicas de ocupação do território municipal. O conhecimento acumulado sobre 

estas dinâmicas por técnicos que ajudaram a implantar uma das mais importantes 

políticas habitacionais do país, era, no entanto, compartimentado em diferentes 

departamentos e desarticulado. 

A visão congelada no tempo e compartimentada no espaço, sem perspectiva de 

transformação, foi substituída por uma visão dinâmica dos processos, abrangente e 

compartilhada5. 

A implantação dos dois instrumentos de planejamento – o Habisp e o sistema de 

priorização de intervenções - foi feita através de um processo de compartilhamento do 

conhecimento técnico acumulado por alguns funcionários, com todo o corpo técnico de 

Sehab, e também através da capacitação técnica dos funcionários para o manuseio do 

sistema, tanto no armazenamento das informações atualizadas sobre demanda, 

quanto no tratamento destas informações para o planejamento das ações. Com isto, 

instaurou-se um processo contínuo de conhecimento das dinâmicas de transformação 

do território, compartilhado por todos, que possibilita o conhecimento da transformação 

do espaço habitado. As dinâmicas de transformação deste espaço são intensas, e 

exigem novos programas, posturas, revisão constante dos arcabouços jurídicos e 

                                                   
5 Os sistemas de planejamento foram implantados com apoio da Aliança de Cidades, em acordo de cooperação 
técnica implantado desde 2001 e registrada na publicação “Habitação de Interesse Social em São Paulo: desafios e 
novos instrumentos de gestão”, disponível no site da Aliança de Cidades – www.citiesalliance.org.  
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arquitetônicos. A cultura técnica precisa ser revista constantemente. Conhecer estes 

processos de mudança permite que esta cultura se renove, se aprimore e chegue mais 

rápido ao seu objetivo de fornecer moradia digna a todos os moradores da cidade. 

A visão integrada, que faz parte essencial deste Plano, é diretriz fundamental da 

política habitacional, e como tal, se reflete nas ações propostas para os Planos de 

Ação Regional, tendo como unidade de planejamento a sub-bacia hidrográfica, bem 

como na revisão de programas e processos de trabalho. 

 

2.2. O Sistema de Informações Habitacionais - HABISP6 

A construção do sistema de informações habitacionais – Habisp (www.habisp.inf.br) 

pela Sehab teve como premissa agregar as informações necessárias à formulação da 

política habitacional municipal. Os dados compõem um quadro abrangente da 

demanda por atendimento, em termos quantitativos e qualitativos, permitindo que o 

gestor público tenha condições de avaliar as prioridades de atendimento e associar 

este atendimento a outras políticas setoriais de âmbito municipal e de outros níveis do 

governo estadual e federal. Além de dados sobre demanda, o sistema conta com um 

conjunto de dados sobre programas e obras em andamento, e instrumentos de apoio 

às ações habitacionais, tais como emissão de títulos de concessão de uso especial, 

verbas de atendimento, cadastro online de famílias moradoras em áreas de 

intervenção. 

No que tange o Plano Municipal de Habitação, o sistema de informações se constituiu 

em importante ferramenta de planejamento, uma vez que permitiu cruzar as 

informações cadastrais georreferenciadas de todos os assentamentos precários e/ou 

informais da cidade com informações sobre os programas habitacionais em 

andamento, programas de saneamento da SABESP, de implantação de parques e 

áreas verdes da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, ou ainda do novo 

cadastro de áreas de risco, em desenvolvimento pela Secretaria Municipal de 

Subprefeituras.  

A sobreposição de informações permitiu analisar, em primeiro lugar, as condições de 

cada assentamento precário. Em seguida, permitiu elaborar diagnósticos mais 

precisos sobre as condições ambientais e habitacionais de cada região e sub-bacia 

hidrográfica. Como estas condições são dinâmicas, a cada atualização de informações 

                                                   
6 Para a descrição completa e detalhada do sistema, ver a publicação HABISP – sistema de informações 
habitacionais – mapeando desafios na cidade de São Paulo, SEHAB-PMSP, São Paulo, 2008. 
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não só habitacionais como de outras secretarias, é possível avaliar a dinâmica de 

transformação do território, e revisar as ações previstas em cada um dos programas 

habitacionais que compõe a política habitacional. 

No caso específico da Sehab, as informações cruzadas permitiram a elaboração dos 

diagnósticos regionais que consideram as condições de moradia da região associadas 

às condições de saneamento. A partir dos diagnósticos foram elaborados os 

perímetros de ação integrada, posteriormente priorizados no tempo. 

O HABISP congrega também informações sobre o saneamento básico da cidade 

(redes e ligações de abastecimento de água e esgotamento sanitário), bem como as 

metas de atendimento para os próximos anos, estabelecidas no Plano Municipal de 

Saneamento, que orientou a elaboração de contrato de concessão entre a PMSP e a 

SABESP, assinado em fevereiro de 2010. 

A elaboração dos planos municipais de saneamento, drenagem e habitação, embora 

não concomitante, tem como unidade de planejamento a sub-bacia hidrográfica e as 

informações de cada um deles estarão disponíveis no HABISP. 

 

2.3. O Sistema de Priorização de Intervenções7 

Associado a este sistema, a Sehab implantou o sistema de priorização de 

intervenções para os diferentes programas habitacionais de urbanização ou 

regularização de assentamentos precários e informais.  

Este sistema permite aos técnicos e gestores públicos avaliar as condições do 

conjunto de assentamentos que compõem a demanda para um determinado programa 

habitacional, de modo a identificar quais as situações mais e menos críticas. Com isto, 

é possível priorizar os investimentos com base em critérios técnicos claros e 

transparentes, acessíveis a toda sociedade através do HABISP. 

Para identificar estas prioridades, o sistema se compõe de quatro etapas: a 

caracterização dos assentamentos, a sua classificação, a elegibilidade dos 

assentamentos para as diferentes linhas programáticas do atendimento habitacional e 

a priorização de intervenções dentro de cada um dos programas habitacionais8.  

                                                   
7 A descrição deste sistema está detalhada no Anexo I – Sistema de Priorização de Intervenções para Programas 
Habitacionais na Cidade de São Paulo. 

8 A priorização de intervenções é feita hoje para os programas de urbanização de favelas, regularização de áreas 
públicas municipais, regularização de loteamentos, requalificação e cortiços. É meta de gestão deste Plano aplicar o 
sistema de priorização, bem como os sistemas de monitoramento e avaliação, para todos os programas que 
compõem a política municipal de habitação, conforme descritos no Capítulo 5. 
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caracterização 

Esta etapa compreende a atualização sistemática de dados cadastrais sobre os 

assentamentos precários e informais. Os dados se constituem do perímetro 

desenhado sobre foto aérea no HABISP, e preenchimento de ficha com dados sobre 

número de domicílios, situação fundiária, inserção urbana, atendimento por redes de 

infra-estrutura, entre outros. No caso de cortiços, são registrados dados sobre as 

condições de segurança (riscos de incêndio e estrutural), existência de unidades 

sanitárias e infra-estrutura, e condições de salubridade da edificação. 

 

classificação 

Este primeiro conjunto de dados sobre os assentamentos do tipo favela e loteamento 

irregular permite classificá-los em quatro tipos:  

1. aqueles que se situam totalmente em área imprópria à ocupação, ou que não 

possuem amparo legal para sua regularização e que, portanto, devem ser 

sofrer realocação de moradores no primeiro caso, ou aguardar amparo legal 

para sua regularização no segundo caso; 

2. aqueles que se situam em áreas próprias à ocupação e possuem amparo legal 

para sua regularização registrária e que, portanto, podem integrar os 

programas de urbanização e regularização de assentamentos. 

3. aqueles que já foram urbanizados9 e que, portanto, devem integrar programas 

de regularização fundiária e registrária 

4. e finalmente aqueles que já foram urbanizados e regularizados, passando a 

fazer parte da chamada cidade formal. Neste caso, o cadastro do 

assentamento permanece no HABISP, nesta categoria, porém, evidentemente, 

ele deixa de fazer parte da demanda de atendimento dos programas de 

SEHAB, passando a fazer parte da demanda por manutenção de sistemas 

públicos da Prefeitura e do Estado. 

 

 

 

                                                   
9Assentamento urbanizado é aquele que conta com 100% de todas as redes de infraestrutura implantada, a saber – 
redes de água e esgoto, pavimentação, drenagem, iluminação pública e contenção de áreas de risco. 



   
 

20 

 

elegibilidade 

A partir desta classificação, é possível agrupar, do universo de determinado tipo de 

assentamento, aqueles que têm características e condições semelhantes para ter 

atendimento em determinado tipo de programa. Por exemplo, se uma favela é 

urbanizável e regularizável, e está em área de proteção aos mananciais, ela deve ser 

atendida pelo Programa Mananciais. 

 

priorização das intervenções por programa 

A etapa de priorização compreende a seleção de critérios que caracterizam o grau de 

precariedade de um assentamento. Os critérios definidos pela equipe de Sehab para 

identificar o grau de precariedade de um assentamento são quatro: incidência de área 

de risco geotécnico na área10, grau de implantação das redes de infra-estrutura 

(descritos na fase de caracterização), índice paulista de vulnerabilidade social11 e 

índice de saúde12.  

A atribuição de pesos para cada critério varia de acordo com o programa habitacional. 

Por exemplo, para a urbanização de favelas, quanto mais um assentamento for 

precário (do ponto de vista físico e social) maior seu grau de prioridade de intervenção. 

Ao contrário, para a regularização fundiária de áreas públicas municipais, por exemplo, 

quanto maior o grau de precariedade do assentamento, menos urgente a intervenção, 

pois este programa requer um alto grau de consolidação urbanística para garantir que 

o título de concessão de uso especial para fins habitacionais tenha eficiência no 

tempo. Os indicadores e pesos atribuídos para cada programa são variáveis definidas 

pelos gestores da política pública e, portanto, podem e devem mudar com o tempo. 

A partir do cruzamento deste cadastro com informações sobre incidência de áreas de 

risco, indicadores de vulnerabilidade social e de saúde, entre outros, é possível 

identificar quais áreas apresentam a situação mais crítica em termos físicos e sociais. 

Todos os assentamentos recebem então uma nota, a partir do cruzamento das 

informações e da atribuição de pesos feita a cada indicador. A ponderação destes 

                                                   
10 O mapa de áreas de risco é resultado do estudo realizado pelo IPT e FUSP, de 2003. Este estudo vem sendo 
atualizado pelo IPT com a inserção dos dados diretamente no HABISP, e sua finalização está prevista para agosto 
de 2010. 

11 A vulnerabilidade social é medida pelo IPVS – índice paulista de vulnerabilidade social – produzido pela Fundação 
SEADE para o Estado de São Paulo, com base em oito indicadores obtidos do Censo IBGE 2000, agregados por 
setor censitário. 

12 O indicador de saúde é fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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indicadores levará a uma nota para cada assentamento, que o posicionará na lista de 

prioridades de intervenção para cada programa. 

Porém, como o foco da ação da SEHAB não é o assentamento isolado, mas o 

conjunto de diferentes assentamentos no perímetro de intervenção integrada da sub-

bacia hidrográfica, estes indicadores também foram aplicados às sub-bacias 

hidrográficas, como veremos a seguir. 

 

2.4. A ação integrada no território 

A implantação dos dois instrumentos de planejamento – HABISP e sistema de 

priorização de intervenções – permitiu a todos os técnicos uma visão abrangente e 

integrada dos problemas habitacionais da cidade. As ações de urbanização e 

regularização de assentamentos precários – tanto para favelas como loteamentos 

irregulares – foram alinhadas.  

Muitas sobreposições foram detectadas com a inclusão de todas as informações num 

único sistema acessível e compartilhado por todos. Muitas favelas são implantadas em 

áreas internas a loteamentos irregulares, e estes assentamentos devem ser tratados 

conjuntamente. Foram localizadas 11% de favelas em áreas particulares e ainda 35% 

em áreas mistas. A atualização cadastral apontou que metade das favelas e 

loteamentos irregulares estão imbricados no território, o que leva à necessidade de 

formulação de programas de ação conjunta entre os diferentes setores de SEHAB que 

tratam do tema. Como mostram os mapas, os diversos tipos de precariedade e 

irregularidade se confundem no território, muitas favelas ocupam leitos de córregos em 

loteamentos irregulares, ou ainda em conjuntos habitacionais. 
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Figura 1 – Assentamentos Precários e Informais na Bacia do Cabuçu de Baixo – sobreposição entre favelas e 
loteamentos 

Fonte: Habisp, março 2010 

Mas, para além da constatação destas sobreposições, uma série fatores contribuem 

para a formulação de programas de ação conjunta para atendimento dos diferentes 

tipos de demanda com foco no território. Um primeiro fato são as inovações no 

arcabouço jurídico que permite atuação do poder público para regularizar a posse de 

áreas públicas e particulares (a exemplo do conjunto de instrumentos do Estatuto da 

Cidade e a Lei Federal 11.977/09), que permitem aplicar estratégias de regularização 

conjunta e simultânea para favelas e loteamentos. 

Outro fato é a consolidação da articulação institucional entre setores do governo 

municipal (que gerou a elaboração concomitante dos planos municipal de habitação e 

de saneamento) e entre os três níveis de governo – municipal, estadual e federal – 

que se reflete tanto na alocação de recursos quanto na consolidação do sistema 

nacional de habitação de interesse social e na elaboração concomitante dos planos 

nacional, estadual e municipal de habitação. 

Além disso, é imperativo expandir as ações sociais praticadas em assentamentos 

isoladamente para envolver o conjunto de atores presentes no território e construir as 

redes sociais de apoio às intervenções e às ações de inclusão social e combate à 

pobreza. 
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Por estas razões, o Plano foi elaborado tendo como premissa básica a integração das 

ações no território. A unidade de planejamento adotada foi a sub-bacia hidrográfica, no 

interior da qual foram delimitados perímetros de intervenção integrada, conjugando 

diferentes programas habitacionais, de saneamento, de requalificação ambiental e 

urbanística, bem como de construção de redes sociais de apoio às ações públicas. 

 

a sub-bacia hidrográfica como unidade de planejamento integrado 

Desta forma, a sub-bacia hidrográfica passa a ser aquela unidade de planejamento 

através da qual se estabelecem as articulações entre a ação local e o planejamento 

global, articulações que se configuram nos Planos de Ação Regional. 

O mapa a seguir mostra a divisão da cidade em regiões administrativas de SEHAB 

que, por sua vez, comportam um conjunto de sub-bacias hidrográficas. 
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Figura 2 – Regiões administrativas de Sehab e as sub-bacias hidrográficas do município de São Paulo 

Fonte: Habisp, março 2010 

 

Para obter um retrato das condições de ocupação das sub-bacias, foram aplicados 

critérios de priorização de intervenção por sub-bacia hidrográfica. Para tanto, é 

considerada a proporção de assentamentos precários sobre a área total da sub-bacia, 

associada ao grau de precariedade destes assentamentos. Isto dá o retrato de quais 

são as sub-bacias mais precárias e que, portanto, devem receber maior investimento 

para a ação conjunta entre habitação, requalificação urbana e ambiental com inclusão 

social. 
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A visão integrada dos assentamentos por sub-bacia hidrográfica é fundamental para a 

compreensão dos processos de degradação ambiental e as ações necessárias para 

reverter estes processos, que necessariamente apontam para a integração das 

políticas setoriais e entre programas internos da própria Sehab, com reflexos positivos 

para o saneamento da Bacia do Alto Tietê como um todo. 

O conhecimento sobre as condições de precariedade física e ambiental, bem como de 

vulnerabilidade social de cada sub-bacia foi somado ao conjunto de informações sobre 

todas as intervenções físico-territoriais (habitacionais ou não) em execução e 

planejadas para os próximos dezesseis anos.  

A partir deste diagnóstico, foi possível delimitar perímetros de ação integrada no 

interior das sub-bacias e planejar sua execução ao longo do tempo, em função das 

prioridades de intervenção. Os perímetros foram distribuídos ao longo dos quatro 

quadriênios, com metas de atendimento, conforme exposto no capítulo 6. 

Portanto, o diagnóstico apresentado a seguir compila, para o conjunto do município, os 

dados gerais sobre demanda, oferta e recursos. O diagnóstico específico sobre as 

condições de moradia locais será apresentado no capítulo 3 a seguir. 
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Capítulo 3 – Diagnóstico da Situação Habitacional no Município 

O diagnóstico da situação habitacional no município de São Paulo levou em 

consideração dois aspectos: a demanda por diferentes tipos de atendimento 

habitacional e os recursos, disponíveis e necessários, recursos estes institucionais, 

financeiros, legais e fundiários. 

 

3.1. Demanda acumulada em 2009 

Neste diagnóstico apresentamos o retrato atual da situação de demanda do município. 

A demanda futura, projetada para o período 2010-2024, está apresentada no capítulo 

4, que aponta os cenários demográfico e econômico para este horizonte temporal. 

As demandas ou necessidades habitacionais do município são classificadas em dois 

tipos, a exemplo das pesquisas nacional e estadual que embasaram os respectivos 

planos habitacionais daquelas instâncias de governo13. Nos três planos – nacional, 

estadual e municipal – estas necessidades são classificadas em inadequação 

habitacional e déficit habitacional. 

 

3.1.1. Inadequação habitacional 

A inadequação habitacional é composta por aquele conjunto de moradias que 

apresentam algum tipo de inadequação (física, urbanística ou fundiária e registrária) e 

que, portanto, pode ser adequada através de programas de urbanização, 

regularização e/ou melhorias habitacionais, sem necessidade de substituição da 

moradia existente por uma nova moradia. Compreende todos os domicílios em 

assentamentos precários, com carência de infra-estrutura, com algum tipo de 

inadequação fundiária, ou ainda aqueles domicílios que necessitam de adequações 

em sua estrutura física (por exemplo, por não apresentarem unidade sanitária 

exclusiva, cobertura adequada, ou ainda estarem com adensamento excessivo de 

moradores). 

A análise comparativa entre as pesquisas realizadas em âmbito nacional, estadual e 

municipal14 aponta uma série de diferenças metodológicas entre elas, decorrentes 

                                                   
13 No nível nacional o Ministério das Cidades adotou os dados elaborados pela Fundação João Pinheiro e pela 
Cedeplar para a elaboração do PLANHAB; no estadual a CDHU adotou dados da Fundação Seade. 

14 A análise comparativa entre as pesquisas disponíveis realizadas pela Fundação Seade e Fundação João 
Pinheiro, e a conseqüente definição sobre componentes adotados para cada tipo de demanda estão relatados no 
Anexo II – Cálculo da Demanda Habitacional da Cidade de São Paulo. Este anexo contempla ainda a metodologia 
adotada para o cálculo da demanda projetada. 
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principalmente no enfoque territorial dado ao problema. No âmbito federal, as 

pesquisas apóiam-se necessariamente em dados obtidos do Censo Demográfico do 

IBGE, com análise e tratamento dado pela Fundação João Pinheiro. A unidade 

territorial é, portanto, o setor censitário. No âmbito do Estado de São Paulo, a 

Fundação Seade apóia seus estudos em pesquisa domiciliar – a Pesquisa de 

Condições de Vida. Sua unidade territorial é o domicílio. Já os dados municipais se 

apóiam em levantamentos cadastrais de campo, realizados especificamente para 

detectar as condições de moradia em assentamentos precários e/ou informais. Sua 

unidade territorial é o conjunto de domicílios que compõem assentamentos claramente 

delimitados no território. 

Como a ação pública municipal se dá, prioritariamente, com foco nestes 

assentamentos (a exemplo dos programas de urbanização de favelas, de 

regularização de loteamentos, de requalificação de cortiços), o agrupamento dos 

dados cadastrais por perímetros de assentamento é de fundamental importância. 

Porém, há componentes da inadequação e do déficit habitacional que não ocorrem 

apenas dentro de perímetros de assentamentos precários - para estes casos não há 

dados disponíveis no HABISP. Além disso, os dados sobre cortiço do HABISP se 

referem apenas a duas subprefeituras da área central do município – Sé e Mooca, 

onde foi realizado levantamento extensivo destas moradias. 

Portanto, no caso de inadequação habitacional, os dados adotados no Plano Municipal 

da Habitação são obtidos do cadastro do HABISP para aqueles componentes que 

ocorrem majoritariamente dentro dos assentamentos precários. Para os componentes 

que ocorrem de forma difusa no território, o Plano se apoiou em dados da Fundação 

Seade, conforme explicitado em quadro a seguir. 
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Quadro 1 – Fontes de dados sobre os componentes da inadequação habitacional e os programas habitacionais 
vigentes para seu atendimento 

falta de 
infraestrutura

irregularidade 
fundiária e/ou 

registrária

condições 
precárias da 

moradia

favela HABISP HABISP

urbanização e regularização de favelas
melhorias habitacionais + assist. técnica 
+ microcrédito habitacional

núcleo urbanizado não se aplica (1) HABISP

municipais 
melhorias habitacionais + assist. técnica 
+ microcrédito habitacional

loteamento irregular HABISP HABISP

regularização de loteamentos 
melhorias habitacionais + assist. técnica 
+ microcrédito habitacional

loteamento irregular 
urbanizado não se aplica (1) HABISP

regularização de loteamentos 
melhorias habitacionais + assist. técnica 
+ microcrédito habitacional

conjunto habitacional 
irregular não se aplica (1) HABISP

3Rs - regularização, requalificação e 
regularização comercial de conjuntos

cortiço HABISP + SEADE (2) HABISP + SEADE (2) HABISP + SEADE (2) requalificação de cortiços
não é demanda 

específica de SEHAB 
(3)

não é demanda 
específica de SEHAB 

(4)

específicas - 
demanda espontânea 

(5)
melhorias habitacionais + assist. técnica 
+ microcrédito habitacional

programas de atendimento

dados do HABISP + 
levantamento 

cadastral durante as 
intervenções

dentro de 
assentamentos 
precários

componente da demanda -  inadequação

incidência do problema

fora de assentamentos precários  

Fonte: PMH, Sehab, dezembro 2009 

Observações: 

(1) Os núcleos e loteamentos irregulares urbanizados, bem como os conjuntos habitacionais, são assentamentos já 
atendidos por programas de urbanização e contam com 100% de redes de infra-estrutura implantadas e áreas de 
risco eliminadas. 

(2) Os dados disponíveis no HABISP sobre cortiços devem ser cotejados e complementados com as estimativas de 
domicílios em cortiços fornecida pela Fundação Seade no estudo realizado para subsidiar o Plano Estadual de 
Habitação, que define o cômodo alugado de forma semelhante à definição estabelecida pela Lei Moura e adotada 
por Sehab. 

(3) Os domicílios fora de assentamentos precários constituem casos isolados. Estes domicílios isolados constituem 
demanda de atendimento das concessionárias e das sub-prefeituras. 

(4) Pelas mesmas razões expostas na observação anterior, domicílios com algum tipo de irregularidade fora de 
assentamentos constituem casos isolados, demandando atendimento pela sub-prefeitura. 

(5) No caso de melhorias habitacionais, o programa habitacional proposto para o atendimento deste tipo de 
demanda poderá atender a demanda difusa de todo o município, dando preferência, porém, aos moradores 
inseridos em assentamentos precários que estejam em programas de urbanização e regularização fundiária. 
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As quantidades apuradas para o total do município para cada um dos componentes 

que compõem a inadequação habitacional em 2009 foram as seguintes: 

Tabela 1 – número de domicílios por componente da inadequação habitacional – total para o município15 

localização da incidência da 
inadequação

falta de 
infraestrutura

irregularidade 
fundiária 

precariedade da 
moradia nº abs. %

favela 382.329 382.329 382.329 10,85%

núcleo urbanizado na 29.857 29.857 0,85%

loteamento irregular 128.624 128.624 128.624 3,65%

loteamento irregular urbanizado na 230.732 230.732 6,55%

conjunto habitacional irregular na 53.000 53.000 1,50%

cortiço 127.084 127.084 127.084 3,61%

domicílios dentro de 
assentamentos precários 638.037 951.626 s/info 951.626 27,01%

domicílios fora de 
assentamentos precários 0 0 s/info 2.571.852 72,99%

total de domícilios do município 638.037 951.626 s/info 3.523.478 100,00%

s/info

componente da inadequação total de domicílios

 

Fonte: Habisp, dezembro 2009 

A distribuição dos assentamentos no território e suas características destes 

assentamentos estão descritas no item 3.1.3 adiante. 

 

3.1.2. Déficit habitacional 

O déficit habitacional acumulado é composto pelo conjunto de moradias que 

apresentam problemas de tal ordem que não podem ser superados com intervenções 

de adequação da moradia existente, demandando, portanto, a substituição desta 

moradia por uma nova. Compreende os domicílios em áreas de risco, em áreas objeto 

de realocação por intervenções habitacionais (em assentamentos precários, inclusive 

cortiços) ou obras públicas de outra natureza (viárias, etc), os domicílios rústicos16 e 

parte das famílias com ônus excessivo com aluguel, tal como definido e quantificado 

pela Fundação João Pinheiro.  

                                                   
15 Os dados apurados nesta tabela referem-se a situação congelada em 2010. Comparando-se as bases 
cartográficas de 2009 e de 2010, verificou-se que não houve acréscimo de novos assentamentos, e nem redução. A 
situação de obras em andamento não se alterou durante o ano de 2009, o que permite adotar a base de 2010 como 
referência para a data inicial deste Plano – janeiro de 2009. 

16 Adota-se neste Plano a definição de domicílios rústicos do IBGE e da Fundação Seade – domicílios construídos sem paredes de alvenaria ou madeira não aparelhada, isolados 

ou não, dentro ou fora de assentamentos precários. 
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Esta fundação define ainda como componente do déficit habitacional acumulado a 

chamada coabitação, representada por aquelas famílias conviventes17 que têm 

intenção de formar um novo domicílio. Já para a Fundação Seade, a convivência entre 

famílias não é considerada como componente do déficit habitacional acumulado, por 

detectar em pesquisas domiciliares da Pesquisa de Condições de Vida (PCV) que as 

relações de parentesco da segunda família com o chefe do domicílio é direta, 

predominando os casos de filho(s) do chefe da família principal com seus 

descendentes. Esta é uma questão controversa, e a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio - PNAD 2007 já incluiu duas questões ainda pouco esclarecedoras 

quanto à real intenção e condição das famílias conviventes de evitar a coabitação18. 

Além disso, os dados da PNAD não foram coletados para municípios como São Paulo. 

A posição adotada neste Plano com relação à coabitação familiar é: 

� não desconsiderá-la totalmente, como propõe a Fundação Seade, 

� nem considerá-la pelos dados da Fundação João Pinheiro, feito a partir das 

projeções PNAD 2007, não realizada para o município de São Paulo. 

� mas considerá-la sim como componente do déficit a partir de pesquisa específica 

sobre o tema para o município de São Paulo, feita a partir de pesquisa de campo 

amostral bem como do resultado do Censo Demográfico IBGE 2010, que já 

contempla questões sobre a natureza da coabitação. Esta pesquisa poderá 

estabelecer bases metodológicas específicas para este tema, e poderá definir a 

incidência deste componente dentro e fora dos assentamentos precários e 

informais. Os resultados desta pesquisa deverão ser computados no cálculo do 

déficit habitacional acumulado, quando da primeira revisão do Plano Municipal da 

Habitação, ao final de 2012. 

Como dito acima, o déficit acumulado dentro dos assentamentos precários representa 

o número de domicílios que devem ser substituídos por obras de implantação de infra-

estrutura e eliminação de riscos. Para o seu cálculo, foram adotados índices médios 

praticados nos programas habitacionais de Sehab, aplicados a cada um dos 

                                                   
17 Segundo a Fundação João Pinheiro, apoiada em dados do Censo Demográfico do IBGE, “a coabitação familiar 
compreende a soma das famílias conviventes secundárias que vivem junto a outra família no mesmo domicílio e das 
que vivem em cômodo, exceto os cedidos pelo empregador. Segundo o critério do IBGE, as famílias conviventes 
secundárias são constituídas por, no mínimo, duas pessoas ligadas por laço de parentesco, dependência doméstica 
ou normas de convivência, e que residem no mesmo domicílio com outra família denominada principal.” In Ministério 
das Cidades, Secretaria Nacional de Habitação – Déficit Habitacional no Brasil 2007 – Belo Horizonte, junho 2009, 
p. 17. 

18 Ver detalhamento desta questão no Anexo II – Cálculo da demanda habitacional da Cidade de São Paulo. 
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assentamentos, considerando-se suas características específicas (presença de 

córregos, áreas de risco, etc). O déficit acumulado decorrente da implantação de obras 

públicas foi calculado durante a elaboração dos diagnósticos dos Planos de Ação 

Regional.  

Para o déficit acumulado difuso – dentro e fora dos assentamentos precários, foi 

considerado apenas o componente de ônus excessivo com aluguel. Considerou-se a 

parcela de 50% deste total, conforme calculado pela Fundação Seade em pesquisa 

realizada para a CDHU, para subsidiar a elaboração do Plano Estadual de 

Habitação19. O tratamento dado a este componente prevê a construção ou acesso a 

unidades prontas para 50% das famílias com ônus excessivo com aluguel. As demais 

50% poderão receber tratamento alternativo de subsídio ao aluguel, conforme sua 

faixa de renda. As quantidades deste componente também deverão ser revistas a 

partir da publicação dos dados do Censo Demográfico 2010 do IBGE. 

Os quadros abaixo indicam as fontes de informação e as quantidades adotadas para 

cada componente do déficit habitacional acumulado para o município. 

Quadro 2 – Fontes de dados sobre os componentes do déficit habitacional e os programas habitacionais para seu 
atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PMH, Sehab, dezembro 2009 

Observações: 

(1) O déficit de núcleos e loteamentos irregulares, bem como de conjuntos habitacionais só se refere a eventuais 

obras públicas que demandem desapropriação das unidades já implantadas, uma vez que as obras de infra-

estrutura que demandariam remoções já foram executadas. 

                                                   
19 A referência a este estudo técnico está contemplada no Anexo II – Cálculo da demanda habitacional da Cidade de 
São Paulo. 

remoção de 
áreas 

impróprias à 
ocupação

remoção por 
obras 

públicas área de risco

ônus 
excessivo 

com aluguel

favela HABISP HABISP HABISP
urbanização e regularização de favelas - 
componente de provisão habitacional

núcleo 
urbanizado

não se aplica 
(1) HABISP

não se aplica 
(1) provisão habitacional

loteamento 
irregular HABISP HABISP HABISP

regularização de loteamentos - componente 
de provisão habitacional

loteamento 
irregular 
urbanizado

não se aplica 
(1) HABISP

não se aplica 
(1) provisão habitacional

conjunto 
habitacional 
irregular

não se aplica 
(1) HABISP

não se aplica 
(1) provisão habitacional

cortiço

HABISP + 
SEADE (2) HABISP HABISP

requalificação de cortiços - componente de 
provisão habitacional

HABISP HABISP provisão habitacional

dentro de 
assentamentos 
precários

fora de assentamentos 
precários

Fundação 
João Pinheiro

componente da demanda -  déficit habitacional

programas de atendimentoincidência do problema
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(2) Os dados disponíveis no HABISP sobre cortiços devem ser cotejados e complementados com as estimativas de 

domicílios em cortiços fornecida pela Fundação Seade no estudo realizado para subsidiar o Plano Estadual de 

Habitação, que define o cômodo alugado de forma semelhante à definição estabelecida pela Lei Moura e adotada 

por Sehab. 

Tabela 2 – número de domicílios por componente do déficit habitacional – total para o município 

componente do déficit 
habitacional

local de incidência do 
componente

total de domicilios do 
assentamento

déficit por 
componente

% total de domicílios 
do município

favela 382.329 95.163 2,70%

núcleo urbanizado 29.857 na na

loteamento irregular 128.624 6.220 0,18%

loteamento irregular 
urbanizado 230.732 na na

conjunto habitacional 
irregular 53.000 na na

cortiço 127.084 6.354 0,18%

sub-total 951.626 107.737 3,06%

ônus excessivo com 
aluguel

dentro e fora de 
assentamentos 80.000 2,27%

total do déficit acumulado 187.737 5,33%

total de domicílios do município 3.523.478 100,00%

remoção de ocupação em 
função de intervenções 
públicas em 
assentamentos precários

 

Fonte: Habisp, dezembro 2009 

 

3.1.3. Caracterização geral das necessidades habitacionais 

 

Distribuição espacial da precariedade – localização dos assentamentos no 

município 

Como visto acima, a participação do número total de domicílios em assentamentos 

precários e/ou informais, sobre o total de domicílios do município é de 27%. 

No entanto, a caracterização e classificação destes assentamentos indicam situações 

bastante diversas neste universo geral, que devem ser consideradas na formulação de 

programas adequados ao atendimento dos diferentes tipos de demanda. 

Como dito no capítulo 2, os assentamentos foram classificados, em geral, em três 

tipos – os que devem ser totalmente removidos, por apresentarem condições 

impróprias à ocupação, os que devem ser urbanizados e regularizados, e os que já 
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foram urbanizados e devem ser regularizados. Incluímos neste último grupo aqueles 

domicílios situados em conjuntos habitacionais promovidos pela Prefeitura Municipal 

ainda não regularizados. 

O mapa e o quadro a seguir indicam a localização destes tipos de assentamentos por 

região do município. 

Tabela 3 – distribuição dos assentamentos precários e/ou informais por regiões  

norte leste sudeste sul mananciais centro total

favelas 69.751 63.534 65.295 118.139 54.886 10.724 382.329
loteamentos 
irregulares 26.740 42.621 1.160 8.695 49.408 0 128.624

cortiços s/info s/info s/info s/info s/info 11.086 127.084

sub-total 96.491 106.155 66.455 126.834 104.294 21.810 638.037
núcleos 
urbanizados 4.584 6.854 3.354 1.081 12.822 1.162 29.857
lot. irreg. 
urbanizados 34.693 85.809 22.664 36.448 51.118 0 230.732
conjuntos 
habitacionais s/info s/info s/info s/info s/info s/info 53.000

sub-total 39.277 92.663 26.018 37.529 63.940 1.162 313.589
precários 
e/ou inf. total 135.768 198.818 92.473 164.363 168.234 22.972 951.626

17% 25% 12% 21% 21% 3% 782.628

15% 17% 10% 20% 16% 3% 638.037

participação da região no 
total de precários e/ou 

informais do município (1)

participação da região no 
total de precários do 

município (1)

tipo de assentamento

precários e 
informais

informais

 

Fonte: Habisp, dezembro 2009 

 

Inserir mapa geral com localização dos assentamentos por tipos e por regiões.  

Figura 3 – Assentamentos precários e/ou informais no município de São Paulo 

Fonte: Habisp, março 2010 

Observação: é possível consultar os mapas diretamente no site do habisp – www.habisp.inf.br – abrir a camada de 
base de assentamentos do Plano Municipal de Habitação – março 2010 

 

As regiões que apresentam maior população em assentamentos precários, tanto em 

números absolutos quanto em relativos à sua população total, são as regiões de 

Mananciais, Sul e Leste. Quando se trata de precariedade associada à informalidade, 

a região dos Mananciais aparece em primeiro lugar, a Leste em segundo e a Sul em 

terceiro. Quando se somam a estes assentamentos aqueles que já foram urbanizados, 

mas que apresentam algum tipo de irregularidade, a região Leste supera a de 

Mananciais, que passa a segundo, e a Sul mantém a terceira posição. 
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As regiões Norte e Sudeste aparecem respectivamente em quarta e quinta posição, 

nas duas formas de totalização. A região Centro é, de fato, a região que menos 

precariedade e informalidade apresenta, sendo a única região que contempla dados 

atualizados sobre cortiços. 

O sistema de priorização de intervenções, que associa quatro indicadores para avaliar 

o grau de precariedade e vulnerabilidade social dos assentamentos, confirma esta 

distribuição geral. Os piores indicadores para estes assentamentos estão nas regiões 

de Mananciais, Sul e Leste. 

Inserir mapa com índices de priorização por região 

Figura 4 – Grau de precariedade dos assentamentos precários e/ou informais no município de São Paulo, segundo 
índice de priorização de intervenções 

Fonte: Habisp, março 2010 

Observação: é possível consultar os mapas diretamente no site do habisp – www.habisp.inf.br – abrir a camada de 
base de assentamentos do Plano Municipal de Habitação – março 2010 

 

As regiões, por sua vez, compõem-se de um conjunto de sub-bacias hidrográficas, que 

são a unidade territorial adotada neste Plano para o planejamento das ações 

integradas, não só no âmbito habitacional, como com as demais secretarias 

municipais, órgãos públicos estaduais e federais e concessionárias de serviços 

públicos. 

O retrato de precariedade e vulnerabilidade das sub-bacias, como dito anteriormente, 

foi obtido pela média ponderada das notas dos assentamentos em cada sub-bacia, 

como mostra o mapa a seguir. 
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Figura 5 – Grau de precariedade das sub-bacias hidrográficas no município de São Paulo, segundo índice de 
priorização de intervenções 

Fonte: Habisp, março 2010 

Observação: é possível consultar os mapas diretamente no site do habisp – www.habisp.inf.br – abrir a camada de 
base de assentamentos do Plano Municipal de Habitação – março 2010 

 

Por este mapa, pode-se verificar que as sub-bacias hidrográficas com maiores índices 

de precariedade estão atualmente nas regiões dos mananciais, leste e norte. 

Em resumo, a região dos mananciais é a que apresenta a maior quantidade e os 

maiores indicadores de precariedade dos assentamentos, o que confirma a 

necessidade de manter os programas especiais de proteção e recuperação de 

mananciais, já em andamento com recursos das três esferas de governo. 
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As regiões Sul e Leste seguem com os piores indicadores, em situações ambientais 

bastante frágeis – com incidência de deslizamentos a Sul e a várzea do Rio Tietê a 

Leste. Em seguida, as situações mais precárias encontram-se na região Norte, em 

áreas frágeis de escorregamento e solapamento dos rebordos da Serra da Cantareira. 

São todas regiões que demandam ações integradas por suas características 

ambientais específicas. 

A região central, por sua vez, embora não apresente situações de precariedade 

ambiental graves, apresenta um conjunto de oportunidades de renovação de seu 

tecido urbano, seja através da ocupação de edifícios vazios para usos habitacionais, 

seja pela reocupação de áreas degradadas e desocupadas ao longo da via férrea, 

junto ao eixo do Tamanduateí (Diagonal Sul). São áreas que também demandam 

ações de recuperação ambiental. 

 

Condições de moradia e características socioeconômicas dos moradores de 

assentamentos precários e/ou informais 

 

Condições da moradia – assentamentos consolidados, moradias 

congestionadas 

Em 2008, a Fundação Seade20 realizou uma pesquisa amostral para 10% dos 

domicílios em favelas, núcleos urbanizados e loteamentos irregulares do município, 

para avaliar o número de habitantes nestes assentamentos e suas condições 

socioeconômicas e de moradia. A Sehab não dispõe de mesma caracterização para 

os moradores de cortiços e conjuntos habitacionais irregulares. Estas pesquisas, que 

deverão ser realizadas regularmente como parte do processo de monitoramento e 

avaliação das intervenções, fazem parte das diretrizes e metas de gestão deste Plano, 

expostas nos capítulos 1 e 6. 

A pesquisa referida acima apontou condições socioeconômicas bastante uniformes 

para o conjunto dos assentamentos, com ligeira melhora para os moradores de 

loteamentos irregulares em relação aos moradores de favelas e núcleos urbanizados. 

Porém, estas condições independem da localização dos três tipos de assentamento no 

município. O que significa dizer que, embora a região de Mananciais seja aquela que 

                                                   
20 Fundação SEADE – Atualização de dados censitários de favelas e loteamentos irregulares do município de São 
Paulo – São Paulo, 2008. Este trabalho foi realizado no âmbito do projeto de cooperação técnica entre a Aliança de 
Cidades e a SEHAB, entre 2006 e 2008. 
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tem mais domicílios em favelas, núcleos e loteamentos, as condições de vida nestes 

assentamentos é bastante semelhante às condições de vida dos moradores dos 

assentamentos das demais regiões da cidade. Segundo conclusões da pesquisa, “a 

população pesquisada integra o mesmo estrato social, independentemente do tipo de 

assentamento e das características de ocupação urbana adotadas pelo estudo de 

residência. Contudo, essa constatação não exclui a existência de heterogeneidades 

sociais entre os grupos de população pesquisados. Essas diferenças seriam mais de 

grau, insuficientes para indicar alguma composição social distinta” 21. 

Nas três formas pesquisadas, comprova-se a consolidação urbanística dos 

assentamentos na paisagem da cidade. Em todos eles, o tempo predominante de 

permanência das famílias nas áreas é superior a dez anos. As casas são, em sua 

grande maioria, próprias22, e construídas com material permanente. Segundo a 

pesquisa, “a moradia própria é a forma predominante de apropriação entre os três 

tipos de assentamentos (77,8%), mais ampliada nos núcleos urbanizados (88,2%) e 

nas favelas (84,7%). Entre os loteamentos irregulares, ainda que expressivo (71,7%), 

este comportamento tem ligeiro decréscimo, condicionado, sobretudo, pela presença 

de contratos de aluguel (19,2%).” 23 

“Para a quase totalidade dos domicílios, o material utilizado é apropriado, ou seja, 

alvenaria (97,5%). Mesmo entre as moradias em favela, este predomínio se confirma 

ainda que com pequena diferença (95,0%), preenchida pelas moradias construídas 

com material adaptado, como a madeira. (...) Já os domicílios em área de manancial 

contam com levada proporção de edificações de alvenaria (98,2%), similar às 

verificadas entre os do núcleo urbanizado (99,4%) e de loteamento irregular 

(99,3%).”24 

“As diferenças entre os assentamentos tornam-se significativas quando se considera a 

quantidade de cômodos existentes na moradia. As favelas encontram-se em 

desvantagem, dada a maior incidência de moradias com no máximo três cômodos 

(30,0%). Entre os demais tipos de assentamento cresce a presença de moradias não 

só com quatro, mas com cinco ou seis cômodos. Isso se evidencia, sobretudo, nos 

                                                   
21 Fundação SEADE, Op. Cit., p. 5 

22 A condição de propriedade foi aferida nesta pesquisa através de afirmação feita pelo morador e não através de 
documentos legais de propriedade. 

23 Fundação SEADE, Op. Cit., p. 6 

24 Fundação SEADE, Op. Cit., p. 8 
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loteamentos de maior porte (acima de 500 domicílios), com cerca de 83% dos 

domicílios com quatro ou mais cômodos” 25.  

Isto se reflete no índice de congestionamento das favelas (mais de duas pessoas por 

cômodo). “As moradias em favelas são mais congestionadas (32,2%) quando 

comparadas às do núcleo urbanizado (24,9%) e, em especial, às do loteamento 

irregular (20,6%)” 26. 

 

Composição familiar e perfil etário – famílias jovens e poli-nucleadas nas favelas 

Em todos os casos, as famílias são compostas por número de pessoas superior à 

média da região metropolitana, que é de 3,2 pessoas por domicílio. Nas favelas e 

núcleos este número sobe para 4,0 e nos loteamentos irregulares para 3,7. 

“O maior número de componentes na família associa-se mais à presença de filhos 

residentes do que de outros parentes agregados à família. Embora a predominância 

seja de um ou dois filhos por família, não é irrelevante a participação de famílias com 

quatro ou mais filhos entre as residentes em favelas (11,3%), em proporção de quase 

duas vezes a obtida entre os loteamentos (6,3%). Em decorrência, predominam os 

arranjos com filhos residentes, com maioria de famílias que contam também com a 

presença do casal, às quais se somam aquelas com a presença apenas do chefe 

(famílias monoparentais), sobretudo nas favelas e nos núcleos urbanizados. Esse 

perfil também é verificado nos loteamentos irregulares, mas com algumas variações, 

dadas pela menor parcela de famílias monoparentais com filhos, notadamente nos 

loteamentos com 500 domicílios ou mais (13,1%)” 27  

Entre todos os assentamentos, cerca de 25% das famílias são chefiadas por mulheres, 

com proporção aumentada para 32,7% nos assentamentos em mananciais e 32,4% 

nos núcleos urbanizados. 

“O perfil etário dos chefes da família é diversificado entre os assentamentos. Nas 

favelas, as famílias com chefes adultos jovens (25-39 anos) ou jovens (24 anos) 

respondem por 48,1% do total. Já nos núcleos urbanizados e loteamentos, a 

proporção de chefes nesses grupos etários é menor, dado que a parcela de famílias 

com chefes de 40 anos e mais é bastante expressiva. Nos loteamentos destaca-se, 

ainda, a maior participação (20,2%) de chefes com mais de 60 anos de idade, 
                                                   
25 Fundação SEADE, Op. Cit., p. 8 

26 Fundação SEADE, Op. Cit., p. 9 

27 Fundação SEADE, Op. Cit., p. 25 
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principalmente naqueles com mais de 500 domicílios (24,1%). Esses resultados 

sugerem, assim, maior heterogeneidade quanto ao ciclo de vida familiar entre as 

modalidades de loteamentos do que entre as favelas, nas quais predominam famílias 

mais jovens, independentemente de sua categorização.” 28 

“Os assentamentos caracterizam-se por estrutura etária rejuvenescida: 38,4% dos 

moradores têm no máximo 19 anos, 54,8%, entre 20 e 59 anos e 6,8%, 60 anos ou 

mais. Entre os moradores em favelas está a maior proporção de crianças e jovens até 

19 anos (41,7%), de forma condizente à presença de famílias com chefes jovens e 

adultos e maior presença de filhos.” 29 

 

                                                   
28 Fundação SEADE, Op. Cit., p. 26 

29 Fundação SEADE, Op. Cit., p. 29 
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Trabalho e renda – famílias predominantemente abaixo de 3 s.m., trabalho formal 

e participação de programas de transferência de renda na composição da renda 

“A expressiva maioria das famílias aufere renda total de no máximo três salários 

mínimos (69,1%), com concentração ligeiramente maior entre as residentes nas 

favelas (74,5%) e nos núcleos urbanizados (74,1%) e menor entre as dos loteamentos 

(64,7%). Nesses, a presença de famílias com renda total superior a cinco salários 

mínimos (13,0%) é cerca de duas vezes maior que a obtida entre as favelas (6,0%).” 30 

A origem dos rendimentos familiares é quase integralmente decorrente da participação 

no mercado de trabalho, com predominância do assalariamento com registro de 

carteira de trabalho. A parcela de recursos advindos de vínculos menos estáveis ou 

sem formalização (assalariados sem carteira de trabalho e autônomos) foi encontrada 

em maiores proporções entre as famílias residentes nas favelas. A participação dos 

rendimentos de aposentadoria ou pensão previdenciária representa 12,8% da massa 

de rendimentos do total das famílias pesquisadas. Esta proporção é mais elevada 

entre as famílias dos loteamentos (15,5%) e menor entre as das favelas (8,5%), de 

forma coerente ao ciclo de vida familiar apurado entre os resultados.” 31 

“Embora predomine o assalariamento com vínculo formal de trabalho entre os chefes 

de família ocupados (47,5%), a inserção autônoma, sem formalização das relações de 

trabalho, é expressiva (36,3%).” 32 

Focalizados nas famílias de baixa renda, os programas públicos de transferências 

monetárias integram a política pública de combate à pobreza e se prestam a minorar 

restrições de consumo familiar. O acesso a estes benefícios é comparativamente 

maior entre as residentes em favelas (16,2%) e núcleos do que daquelas dos 

loteamentos (10,2%). Embora com cobertura dos benefícios concedidos esteja muito 

aquém da expressiva demanda potencial, este desempenho condiz com a maior 

concentração relativa de famílias com baixos rendimentos nos assentamentos 

formados por favelas e núcleos urbanizados. A razoável focalização dessas ações 

evidencia-se no acesso proporcionalmente maior entre os segmentos de mais baixa 

renda residentes em favela: 31,8% das famílias com até um quarto de salário mínimo 

per capita e 21,9% entre as classificadas na faixa imediatamente subseqüente, de um 

quarto a meio salário mínimo per capita, com acentuado decréscimo nos demais 

                                                   
30 Fundação SEADE, Op. Cit., pp. 26-7 

31 Fundação SEADE, Op. Cit., p. 28 

32 Fundação SEADE, Op. Cit., p. 30 
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estratos. Entre as famílias residentes nos loteamentos, a tendência é a mesma, 

embora se alterem as proporções de famílias atendidas, inclusive entre os dois 

segmentos de menor renda. Destaca-se, por fim, o papel complementar à renda 

familiar que é desempenhado por estas transferências monetárias. Estas representam 

até 25% no total dos rendimentos mensais familiares para cerca de 75% das famílias 

beneficiárias, sem que as diferenças percentuais observadas entre os assentamentos 

possam ser consideradas estatisticamente relevantes. Esse comportamento sugere 

semelhanças quanto ao perfil de rendimento das famílias beneficiárias.” 33 

 

Escolaridade – deficiência de atendimento na primeira infância e no ensino 

médio 

Segundo a mesma pesquisa, “embora os chefes de família constituam a principal força 

de trabalho empenhada no mercado, seus recursos educacionais são escassos. 

Quase dois terços deles não dispõem sequer do ensino fundamental, sendo que 

destes 44,3% não havia ultrapassado o antigo primário (4ª série do fundamental). 

Esse comportamento se acentua entre os chefes nas favelas e núcleos urbanizados.  

O perfil de escolaridade dos cônjuges é semelhante ao dos chefes, embora com ligeiro 

acréscimo nas conclusões dos níveis fundamental (23,5%) e médio (21,3%).  

Em relação aos demais membros da família com 18 anos ou mais, verifica-se maior 

escolaridade entre os jovens de 18 a 24 anos e os adultos de 25 a 39 anos, em 

comparação aos mais velhos, indicando ganhos para as gerações mais jovens. 

Enquanto mais da metade dos jovens de 18 a 24 anos e dos adultos com até 39 anos 

havia concluído o nível médio, entre as pessoas de 40 anos e mais esta relação se 

inverte, sendo de 71,9% a proporção dos que não concluíram o ensino fundamental. 

A freqüência escolar difere entre os níveis de ensino; ela é mais restrita na educação 

infantil, ampliada no ensino fundamental e de cobertura parcial no ensino médio. 

Nesse último, a menor freqüência associa-se, sobretudo, às limitações de conclusão 

do nível fundamental. Pouco mais de um terço das crianças de até seis anos 

freqüentam a pré-escola e quase 10%, a creche. As variações entre os tipos de 

assentamento não foram significativas, indicando a prevalência de um padrão de 

oferta para essa faixa etária aquém da demanda por esse serviço.  

                                                   
33 Fundação SEADE, Op. Cit., pp. 26-7 
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A ampla freqüência ao ensino fundamental é confirmada com o fato de que 98,0% das 

crianças e adolescentes de sete aos 14 anos encontrarem-se na escola, sem 

diferenças entre os assentamentos e como resultado da universalização do acesso a 

este grau de ensino. Contudo, em razão do baixo aproveitamento escolar, a freqüência 

ao ensino fundamental estende-se à faixa etária dos 15 aos 17 anos (23,1%). Em 

decorrência, a freqüência ao nível médio entre esses adolescentes, embora crescente, 

não está universalizada, alcançando 64,2% desse grupo etário.” 34 

 

Conclusão – diretrizes de atuação nos assentamentos precários e/ou informais 

Esta caracterização permite concluir que as favelas, núcleos e loteamentos irregulares 

apresentam hoje um alto grau de consolidação física e urbanística na cidade, 

comprovada pela cobertura das redes de infra-estrutura, pelas características 

construtivas das moradias e pelo tempo de residência dos chefes de família.  

Por outro lado, suas famílias, embora empregadas nos setores formal ou informal, 

apresentam rendimentos inferiores a 3 salários mínimos, insuficientes para 

atendimento de todas as necessidades de consumo familiar. Isto, por si só, já aponta a 

dificuldade destas famílias em acessar programas de aquisição financiada da casa 

própria. Por outro lado, reforça a importância dos programas de urbanização e 

regularização fundiária de favelas, como diretriz para manter as famílias nos locais de 

moradia que ajudaram a consolidar. 

As características de escolaridade reforçam a necessidade de implantação de 

equipamentos e serviços de educação para a primeira infância – creches, centros de 

educação infantil (CEIs) e escolas de educação infantil (EMEIs), bem como a melhoria 

da qualidade do ensino fundamental, de modo a possibilitar aos jovens a conclusão 

desta etapa de ensino e o ingresso no nível médio. Também aponta a necessidade de 

provisão de equipamentos e serviços para o nível médio, já que apenas 64% desta 

faixa etária é atendida por estes equipamentos. 

É fundamental a associação dos programas habitacionais a programas educacionais e 

sociais, visando melhorar o acesso das crianças e jovens aos serviços educacionais e 

o acesso de jovens e adultos a postos de trabalho com melhor remuneração. 

                                                   
34 Fundação SEADE, Op. Cit., pp. 31-2 
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3.2. Recursos Disponíveis 

 

3.2.1. Recursos Institucionais 

A Secretaria da Habitação do Município de São Paulo – Sehab - foi criada pelo 

Decreto N.º 14.451, de 24 de março de 1977, com a finalidade de ser o órgão 

responsável pela execução da política habitacional e pelo desenvolvimento urbano do 

município, tendo como competências o controle do uso do solo, a promoção da 

preservação da paisagem e do meio ambiente. Por meio deste mesmo decreto, foi 

vinculada à Sehab, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – Cohab-

SP. 

As atuais funções, competências e forma de organização da Sehab, estão definidas 

nas seguintes leis e decretos:  

a) Lei Municipal 11.632/1994, que dispôs sobre a política de habitação para a 

população de baixa renda, criou o Fundo Municipal de Habitação e seu Conselho 

Gestor;  

b) Lei Municipal 13.425/02, que regulamentou o art. 168 da Lei Orgânica Municipal, 

instituiu o Conselho Municipal de Habitação e definiu competências para Sehab 

com relação a este Conselho;  

c) Lei Municipal 10.237/86, que reestruturou a Sehab e definiu suas atribuições 

básicas; 

d) Decreto Municipal 22.284/86, que constituiu na estrutura da Sehab, a 

Superintendência de Habitação Popular – Habi; 

e) Decreto Municipal 28.607/90, que criou o Departamento de Regularização de 

Parcelamento do Solo – Resolo, setor que teve parte de suas atribuições 

transferidas para as Subprefeituras por meio do Decreto n.º 44.418/04. 

São atribuições básicas da Sehab, no que concerne ao tema habitação: elaborar, 

desenvolver e coordenar a execução da política habitacional além de proporcionar ao 

Conselho Municipal de Habitação - CMH, condições para o seu pleno e regular 

funcionamento, dando-lhe suporte técnico, administrativo e financeiro, inclusive 

mediante a apresentação de relatórios gerenciais periódicos, com a finalidade de 

proporcionar aos membros do Conselho, os meios para aferir o desempenho dos 

programas nos seus diversos aspectos: financeiros, sociais, institucionais, e sua 

vinculação às diretrizes da Lei Orgânica e do Plano Diretor Estratégico. 
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A Sehab possui três coordenadorias: Habitação, Desenvolvimento Urbano e 

Administrativo-Financeiro, estando também a ela vinculados, como já visto, o 

Conselho Municipal de Habitação e a Cohab-SP.  

A Coordenadoria de Habitação é composta pela Superintendência de Habitação 

Popular (Habi) e pelo Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo 

(Resolo), que são os setores da Sehab responsáveis pela formulação, coordenação e 

execução dos componentes da política habitacional do Município de São Paulo no que 

diz respeito às intervenções em favelas, loteamentos e cortiços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Organograma de SEHAB 

Fonte: PMSP, Sehab, 2009 

A Superintendência de Habitação Popular - Habi, é o setor da SEHAB responsável 

pelo desenvolvimento e implantação dos programas e dos projetos habitacionais 

voltados para a população moradora em habitação subnormal (favelas e cortiços), tem 

sua estrutura e atribuições definidas nos Art. 9º a 11 da Lei n.º 10.237/86. 

A Superintendência conta hoje com 110 funcionários do corpo estável da 

administração municipal, alocados nas áreas técnicas e administrativas, e que 
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respondem pela execução dos programas de regularização urbanística e fundiária de 

Paraisópolis, de regularização urbanística e fundiária de Heliópolis, regularização 

urbanística e fundiária de favelas, Programa Mananciais, Programa de Regularização 

de Áreas Públicas Municipais, Programa de Requalificação de Cortiços, Programa 3 

Rs (reforma, regularização fundiária e recuperação de contratos) e Programa Parceria 

Social.  

O Departamento de Regularização de Loteamentos Irregulares – Resolo – é o 

órgão responsável pela regularização urbanística, registrária e fundiária de 

loteamentos irregulares e clandestinos (parcelamentos não-regulares do solo em 

áreas particulares) implantados até abril de 2000. Tem suas atribuições e estrutura 

definidas pelo Decreto N.º 28.607 de 21 de março de 1990.  

O Departamento conta hoje com 60 funcionários do corpo estável da administração 

municipal, e mais 80 contratados através de gerenciadoras, alocados nas áreas 

técnicas e administrativas, e que respondem pela execução dos programas de 

regularização de loteamentos irregulares e o Programa Bem Legal.  

A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – Cohab-SP exerce o 

papel de agente do Sistema Financeiro da Habitação sendo sua abrangência a Região 

Metropolitana. A Companhia foi criada pela lei n.º 6.738 de 16 de novembro de 1965 

como uma sociedade anônima, empresa de capital misto, cuja principal acionária é a 

Prefeitura do Município de São Paulo, que detém 99,99% das ações preferenciais. 

Seus funcionários são contratados, por concurso, porém submetidos ao regime 

celetista. Sua principal função é promover a construção de unidades habitacionais com 

recursos provenientes do Fundo Municipal de Habitação – FMH, do qual é operadora, 

e de convênios com agentes financeiros, como a CAIXA e CDHU, com outras 

entidades governamentais e a iniciativa privada. 

A partir de 1994, a Cohab passou também a ser responsável pela regularização e 

comercialização de empreendimentos do extinto Funaps e do FMH, além da 

regularização e comercialização de seus próprios conjuntos habitacionais produzidos 

com recursos do antigo SFH, sendo esta tarefa, atualmente, responsabilidade da 

Diretoria de Patrimônio. Seu quadro de pessoal é formado por cerca de 600 

funcionários e aproximadamente 100 estagiários, responsáveis pela execução dos 

programas de provisão habitacional (convênios com a CDHU, mutirão autogerido com 

recursos do FMH, Programa Locação Social e Programa Renovando o Centro).  

O Conselho Municipal de Habitação - CMH, instituído pela Lei 13.425/02, possui 

caráter deliberativo, fiscalizador e consultivo e é responsável pelo estabelecimento, 
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acompanhamento, controle e avaliação da política municipal de habitação, inclusive 

quanto à gestão econômica, social e financeira dos recursos afetos ao Fundo 

Municipal de Habitação. Compete também ao Conselho estimular a participação e o 

controle popular sobre a implementação das políticas públicas habitacionais e de 

desenvolvimento urbano. Seu Conselho é composto por 48 membros, assim 

distribuídos: 16 representantes do Poder Público, sendo 13 da Prefeitura Municipal e o 

restante das demais instâncias de governo; 16 representantes de entidades 

comunitárias e de organizações populares ligados à habitação; 16 representantes de 

outras instituições da sociedade eleitos por seus respectivos segmentos.  

A Presidência do Conselho é exercida pelo Secretário de Habitação e sua Secretaria 

Executiva pela Superintendência de Habitação Popular – Habi, cabendo à Cohab a 

gestão operacional do Fundo. 

A Lei estabelece reuniões ordinárias, no mínimo, quadrimestrais, e o Regimento 

estabelece que sejam realizadas a cada dois meses, podendo também haver reuniões 

preparatórias. Caso não haja convocação de reunião ordinária nesse prazo pela 

Comissão Executiva, 50% mais um dos conselheiros poderão fazê-lo. 

Os três setores de Sehab vinculados à política habitacional de interesse social – Habi, 

Resolo e Cohab - abrangem um conjunto de departamentos com distintas 

competências que vão das tarefas típicas de regulação e controle urbano, passando 

por ações de assistência social, técnica e jurídica, até a execução de obras de 

urbanização e produção de unidades habitacionais. Em estudo realizado em 2007 por 

Veríssimo35, foram identificadas sobreposições de funções entre departamentos 

destes setores em tarefas de projetos e obras, de regularização fundiária, de cadastro 

de informações, de assistência e promoção social, de controle financeiro, de 

comercialização de unidades, de planejamento e de gestão administrativa. O processo 

de identificação e eliminação de algumas destas sobreposições já foi iniciado, quando 

da implantação do sistema de informações habitacionais – o Habisp. No entanto, 

muitas sobreposições e lacunas ainda devem ser equacionadas, através de ações 

detalhadas no plano de metas de gestão apresentado no Capítulo 7. Para a 

elaboração e implementação dos programas habitacionais municipais, a Sehab 

desenvolve ações articuladas com outros órgãos municipais, estaduais e federais, 

como mostra o quadro a seguir. 

 

                                                   
35 Veríssimo, Antonio Augusto - Diagnóstico Organizacional dos Setores Habi e Resolo da Sehab e da Cohab-SP, 
2007, Aliança de Cidades e Sehab, São Paulo, disponível no site www.habisp.inf.br..  
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Quadro 3 – Agentes envolvidos com a política municipal da habitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante ressaltar neste arranjo que a implantação do SNHIS favoreceu ainda 

mais a articulação institucional entre os três níveis de governo, apoiados pelos 

respectivos planos nacional, estadual e municipal de habitação, em elaboração 

concomitante. 

O fortalecimento da articulação institucional interna à Prefeitura – em especial com 

relação à descentralização de atividades nas Subprefeituras, e externa entre os 

demais níveis de governo, está expressa através de um conjunto de ações com metas 

de gestão, apresentadas no Capítulo 7. 
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política

agente responsável 
pela operação da 
política

instrumentos de gestão 
e planejamento

federal

Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de 
Habitação

Caixa - Caixa 
Econômica Federal

SNHIS - Sistema 
Nacional de Habitação 
de Interesse Social
FNHIS - Fundo Nacional 
de Habitação de 
Interesse Social
Conselho da Cidade
PLANHAB - Plano 
Nacional de Habitação 
(em elaboração)

estadual

Sabesp - Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo
Sema - Secretaria 
Estadual do Meio 
Ambiente

Secretaria Estadual da 
Habitação

CDHU - Companhia do 
Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo

Fundo Garantidor da 
Habitação (em 
regulamentação 
jurídica)
CEH - Conselho 
Estadual da Habitação 
(em regulamentação 
jurídica)
Plano Estadual de 
Habitação (em 
elaboração)

municipal

SIURB - Secretaria 
Municipal de 
Infraestrutura Urbana
SMADS - Secretaria 
Municipal de 
Assistência e 
Desenvolvimento Social
SMSP - Secretaria 
Municipal de 
Subprefeituras
SVMA - Secretaria 
Municipal do Verde e 
do Meio Ambiente
SMPP - Secretaria 
Municipal de

Sehab - Secretaria 
Municipal de Habitação
Habi - Superintendência 
de Habitação Popular
Resolo - Departamento 
de Regularização de 
Loteamentos 
Irregulares

Cohab - Companhia 
Metropolitana de 
Habitação de São Paulo

FMH - Fundo Municipal 
da Habitação
CMH - Conselho 
Municipal da Habitação
PMH - Plano Municipal 
da Habitação (em 
análise)
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3.2.2. Recursos Financeiros 

Os recursos financeiros para investimento em habitação provêm de fontes diversas. 

Além de contar com participação crescente no orçamento municipal, como mostra a 

tabela a seguir, a Sehab conta com também crescentes repasses de recursos do 

governo estadual e federal.  

Tabela 4 – Participação do orçamento de Sehab no orçamento total da PMSP – 1994 - 2010 

ano orçamento Sehab orçamento PMSP %

1994 49.800,00 1.776.081,00 2,8%

1995 142.000,00 3.080.050,00 4,6%

1996 338.280,00 4.776.943,00 7,1%

1997 308.950,00 7.685.800,00 4,0%

1998 238.513,00 8.475.000,00 2,8%

1999 338.144,00 10.273.000,00 3,3%

2000 536.158,00 7.646.048,00 7,0%

2001 227.736,00 7.725.267,00 2,9%

2002 256.168,00 9.580.000,00 2,7%

2003 257.263,00 10.593.649,00 2,4%

2004 236.518,00 14.294.000,00 1,7%

2005 256.633,00 15.200.000,00 1,7%

2006 432.441,00 17.233.928,00 2,5%

2007 626.071,00 21.512.967,00 2,9%

2008 892.000,00 25.284.792,00 3,5%

2009 1.300.000,00 27.506.290,00 4,7%

2010 1.106.000,00 27.897.832,00 4,0%  

Fonte – Sehab, Habi, Habi 4 (Diretoria Financeira), dezembro 2009 

Observação: Os valores em reais estão atualizados pela variação da TR de Julho de 2007, conforme tabela abaixo: 

1995 1,682337195 2001 1,161703653

1996 1,527609378 2002 1,131867793

1997 1,397947812 2003 1,079745819

1998 1,290271779 2004 1,060992465

1999 1,214931911 2005 1,031622516  

Estes recursos são investidos em diversos programas, sendo que uma parte deles 

(cerca de 8%) tem sido repassados para o Fundo Municipal de Habitação.  

Este Fundo, sucessor do Fundo de Atendimento à População Moradora de Habitação 

Subnormal (Funaps), foi instituído através da Lei Municipal 11.632/94. Esta lei 

estabelece competências, cabendo à Sehab a elaboração das diretrizes da política 
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municipal de habitação, e à Cohab a operacionalização desta política, que inclui a 

gestão do FMH. O FMH é co-gerido pelo Conselho Municipal da Habitação, sucessor, 

a partir de 2001, do Conselho do FMH. 

Os demais recursos, que não passam pelo FMH, são geridos diretamente por Habi e 

Resolo, para a execução de seus programas habitacionais. 

O quadro a seguir mostra a aplicação dos recursos por programas, e a relação de 

fontes de recursos utilizadas para cada um deles. 

Tabela 5 – Aplicação das diversas fontes de recursos nos programas habitacionais de Sehab  

 
PROGRAMA FONTE

EXECUTADO
2005-2009 TOTAL

PMSP (00) (obras e desapropriação) 978.571.136,83 147.729.000,00 1.126.300.136,83
BID (01) 19.513.197,31 0,00 19.513.197,31
PAC/FNHIS/OGU (02) 273.521.356,39 50.001.000,00 (**) 323.522.356,39
CDHU/SABESP (03) 327.241.877,15 1.182.000,00 328.423.877,15
OPERAÇÃO URBANA (05) 0,00 134.000.000,00 134.000.000,00
PMSP (07) 0,00 0,00 (*) 0,00

1.598.847.567,68 332.912.000,00 1.931.759.567,68

PMSP (00) 580.325.674,03 158.648.000,00 738.973.674,03
SABESP (PAC) (03) 139.457.167,86 1.000,00 139.458.167,86
PMSP (07) 21.269.949,56 (*) 21.269.949,56

741.052.791,45 158.649.000,00 899.701.791,45

FUNDURB (00) 106.595.000,00 32.400.000,00 138.995.000,00
PMSP (00) 39.749.363,42 20.660.000,00 60.409.363,42

146.344.363,42 53.060.000,00 199.404.363,42

PMSP(00) 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
SABESP(03) 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

320.000.000,00 320.000.000,00

FMH PMSP (00) 186.004.107,94 57.077.147,00 243.081.254,94
186.004.107,94 57.077.147,00 243.081.254,94

2.672.248.830,49 921.698.147,00 3.593.946.977,49

(*) VINCULADO AO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

(**) FNHIS - Cerca de $ 14 milhões

Programa Mananciais

Sub Total

Fundo de Saneamento

Sub Total

TOTAL GERAL

APROVADO NO OP/2010

Programa de Reg. 
Fundiária de 

Sub Total

Sub Total

Programa de 
Urbanização de Favela

Sub Total

 

Fonte – Sehab, Habi, Habi 4 (Diretoria Financeira), dezembro 2009 

 

As fontes utilizadas para os programas habitacionais são as seguintes: 

Fonte 00 – referente aos recursos próprios da Prefeitura Municipal que podem vir por 

aporte direto à SEHAB, ou ainda vir através do FMH – Fundo Municipal de Habitação 

ou ainda do FUNDURB – o Fundo Municipal de Urbanização que conta com recursos 

da outorga onerosa de construir 

Fonte 01 – referentes aos recursos vindos de bancos internacionais, no caso o BID e 

o BIRD (Banco Mundial) 

Fonte 02 – referente aos recursos oriundos do Governo Federal (FGTS, PAC – 

Programa de Aceleração do Crescimento, OGU – Orçamento Geral da União, entre 

outros) 
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Fonte 03 – referente aos recursos oriundos do Governo Estadual (ICMS, 

transferências da SABESP através de convênios, entre outros) 

Fonte 05 – recursos de Operações Urbanas utilizados para a construção de 

empreendimentos habitacionais de interesse social no perímetro das referidas 

operações 

Fonte 07 – referente a recursos oriundos de excesso de arrecadação sobre o 

inicialmente previsto quando da elaboração do Orçamento Programa Anual 

Além destas fontes, o município deverá contar, a partir de 2010, com recursos 

oriundos do Fundo de Saneamento Ambiental.  

A Lei Municipal 14.934, de 2009, em consonância com o que estabelece a Lei Federal 

11.445/07, define como competência do município a gestão da concessão dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O novo contrato de 

concessão estabelece que 7,5% dos recursos obtidos com a prestação de serviços 

pela concessionária no município devem retornar ao Fundo Municipal de Saneamento. 

Parte destes recursos deverá ser investida em programas de urbanização e 

regularização de assentamentos precários e/ou informais. A estimativa anual destes 

recursos é de R$300 milhões, que deverão se somar à média anual de R$600 milhões 

vindos dos recursos municipais (fontes 00, 05 e 07). 

Além disso, a institucionalização do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

– FNHIS, Lei 11.124/2005, poderá constituir uma nova e importante fonte de recursos 

para a capitalização do FMH.  

A evolução dos investimentos por fontes de recursos está representada na tabela a 

seguir. 

Tabela 6 – Investimento habitacional por fonte de recursos – 2005 -2010 

EXERCÍCIO FONTE 00 FONTE 01 FONTE 02 FONTE 03 TOTAL
DEZ-05 123.095.327,26 6.064.011,93 479.607,66 - 129.638.946,85
DEZ-06 238.665.387,31 13.449.185,38 16.395.163,50 58.119.644,74 326.629.380,93
DEZ-07 286.656.962,65 - 18.948.873,11 129.538.088,93 435.143.924,69
DEZ-08 557.659.851,65 - 109.188.519,99 84.043.690,55 750.892.062,19
DEZ-09 608.367.554,65 - 141.644.688,14 196.858.370,39 946.870.613,18
2010 * 901.476.147,00 - 50.001.000,00 2.183.000,00 953.660.147,00
TOTAL 2.715.921.230,52 19.513.197,31 336.657.852,40 470.742.794,61 3.542.835.074,84  

Fonte – Sehab, Habi, Habi 4 (Diretoria Financeira), dezembro 2009 

A evolução prevista para a obtenção de recursos pelas diversas fontes – municipais, 

estaduais, federais, internacionais – está contemplada no capítulo 4, que trata dos 
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cenários econômicos e demográficos para os próximos quinze anos, que compõem o 

horizonte temporal do Plano. 
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3.2.3. Recursos Legais 

O Plano Municipal da Habitação se apóia nas diretrizes da política habitacional 

estabelecidas no Plano Diretor Estratégico que, por sua vez, indica a aplicação de um 

conjunto de 41 instrumentos legais do Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257/01, 

que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, para garantir a função 

social da propriedade urbana e da cidade, induzir o desenvolvimento urbano, a 

regularização e urbanização de assentamentos precários e incentivar a produção 

habitacional de interesse social. Este conjunto de instrumentos, associados a outros 

de natureza ambiental, ou edilícia, compõem um arcabouço legal que, ao mesmo 

tempo, condiciona e potencializa as ações da política habitacional do município. 

Os instrumentos que mais influenciam esta política foram agrupados em quatro temas: 

urbanização e regularização de assentamentos precários (que se apóiam todos os 

programas de urbanização e regularização de atendimento às inadequações 

habitacionais), produção de novos empreendimentos habitacionais (que apóiam os 

programas de atendimento ao déficit), ambiental e gestão democrática. A seguir são 

elencados os principais instrumentos em cada um dos temas. 

 

3.2.3.1. Instrumentos legais para a urbanização e regularização de 

assentamentos 

Para a regularização de assentamentos precários e/ou informais em áreas de 

propriedade pública e/ou particular, podem ser aplicados os seguintes instrumentos: 

Zeis 1 

As Zonas Especiais de Interesse Social 1 foram demarcadas pelo Plano Diretor 

Estratégico (Lei Municipal 13.430/02) e revista pelos Planos Regionais Estratégicos 

(Lei Municipal 13.885/04).As ZEIS 1 se diferenciam das demais (ZEIS 2, 3 e 4) por se 

tratarem de áreas ocupadas por população de baixa renda, abrangendo favelas, 

loteamentos precários e empreendimentos habitacionais de interesse social ou do 

mercado popular, em que haja interesse público expresso dos planos regionais ou de 

lei especifica, em promover a recuperação urbanística, a regularização fundiária, a 

produção e manutenção de Habitações de Interesse Social - HIS, incluindo 

equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviço e comércio de caráter 

local. Nas ZEIS 1, os parâmetros de parcelamento do solo – em especial os referentes 

à metragem de lotes e vias e recuos – são flexibilizados, possibilitando regularizar os 

assentamentos tais como implantados. 
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Resumindo as ZEIS 1 são as áreas já ocupadas e se converteram em um instrumento 

essencial para os programas que visam a regularização urbanística e fundiária. 

As ZEIS 1 atuais, demarcadas  pelos planos regionais estratégicos, somente podem 

ser modificadas, criadas ou extintas por lei. A atualização dos dados cadastrais dos 

assentamentos da cidade indica a necessidade de revisão das ZEIS 1, tanto para 

inclusão de áreas (novos assentamentos surgidos após 2004), exclusão de áreas (já 

urbanizadas ou inexistentes) ou ainda revisão de perímetros de outras (quer por 

correção do perímetro inicial ou por ampliação do assentamento após 2004). É meta 

de gestão deste Plano encaminhar a acompanhar a revisão de todas as ZEIS do 

município quando da revisão dos Planos Regionais Estratégicos. 

Além da urbanização, os instrumentos legais que garantem a posse da terra urbana 

em assentamentos sobre áreas públicas, existem os seguintes instrumentos: 

Concessão de uso especial para fins de moradia - CUEM 

Instrumento amplamente utilizado nas áreas objeto do Programa de Regularização de 

Áreas Públicas Municipais. A Constituição Federal, em seu art. 183, indica que a 

concessão de uso é instrumento da política urbana apto a garantir o direito à moradia 

daquele que habita área urbana de até 250 m² por cinco anos, ininterruptamente, 

desde que não seja proprietário de outro imóvel. A concessão de uso não constitui 

transferência de domínio, ou seja, a propriedade urbana fica mantida sob o domínio do 

Poder Público, como meio de assegurar a manutenção da área para a finalidade social 

de moradia. A CUEM foi regulamentada pela Medida Provisória (MP) nº 2.220 de 04 

de setembro de 2001. 

O Município de São Paulo regulamenta a Concessão de Uso para fins de Moradia pelo 

Decreto Municipal 49.498/08. A concessão de uso é outorgada na forma individual ou 

por fração ideal, registrável no Cartório de Registro de Imóveis, podendo ser 

transferida por atos inter vivos ou causa mortis. 

Concessão de direito real de uso - CDRU 

No Município de São Paulo esse instrumento é usado no âmbito do Programa de 

Regularização de Áreas Públicas Municipais como alternativa para os moradores que 

não preenchem algum(ns) dos requisitos da CUEM. Visa trazer segurança jurídica na 

posse, com o mesmo efeito que a Concessão de Uso Especial pra fins de Moradia. A 

origem legal da CDRU é o Decreto–Lei 271/64 e regulamentada pelo Decreto 

Municipal 49.498/08. 
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Autorização de uso 

Instrumento utilizado no âmbito do Programa de Regularização de Áreas Públicas 

Municipais, objetiva  autorizar os usos comerciais institucionais e de serviços e de 

imóveis em áreas objeto do programa, que já estejam sendo usados com uma dessas 

finalidades e cuja atividade seja de interesse da comunidade local. A Autorização 

obsta a exigência do alvará de funcionamento do estabelecimento. 

Para a regularização da propriedade em áreas particulares, o município atua com base 

na Lei Municipal 11.775/95 e sua alteração pela Lei Municipal 13.428/02, que define os 

parâmetros e as condições de regularização de loteamentos irregulares. Além de se 

articular com a demarcação das ZEIS 1, a regularização em áreas particulares se 

apóia nos seguintes instrumentos: 

Demarcação urbanística 

Demarcação Urbanística é o procedimento administrativo pelo qual o poder público, no 

âmbito da regularização fundiária de interesse social, demarca imóvel de domínio 

público ou privado, definindo seus limites, área, localização e confrontantes, com a 

finalidade de identificar seus ocupantes e qualificar a natureza e o tempo das 

respectivas posses, sem necessidade de ajuizar ações de retificação de matrícula. A 

Demarcação Urbanística nasce com a aprovação da Lei 11.977/09, com o objetivo de 

cuidar especialmente do limbo que se formou durante décadas em torno dos 

assentamentos precários que não podiam ser regularizados pelos métodos utilizados 

para a regularização de loteamentos irregulares e nem pelos métodos utilizados para a 

regularização dos assentamentos em áreas públicas. 

Legitimação de posse 

A legitimação de posse é o ato do poder público destinado a conferir título de 

reconhecimento de posse de imóvel objeto de demarcação urbanística, com a 

identificação do ocupante e do tempo e natureza da posse. Após 5 anos da outorga  

do título de legitimação de posse o beneficiário poderá dirigir-se ao cartório de registro 

de imóveis onde foi registrada a demarcação e converter a legitimação em título de 

propriedade. 

Usucapião especial urbano 

É modo originário de aquisição de propriedade, onde aquele que possuir um lote 

urbano de até 250m², por cinco anos ininterruptamente, e sem oposição, para fins de 

sua moradia ou de sua família, adquire o direito de propriedade do mesmo, desde que 

não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
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A sentença proferida na ação de usucapião será declaratória e servirá como título a 

ser registrado no CRI. Esse instrumento por suas próprias características somente 

pode ser utilizado pelo particular. O poder público apenas orienta os interessados que 

se encontram em área particular a fazê-lo. Normalmente após a regularização técnica 

de loteamentos por RESOLO, esse departamento orienta os moradores para que 

esses ingressem com usucapião. Todavia por se tratar de Ação judicial cara e morosa, 

muitos moradores terminam por não ingressar com o pedido de Usucapião. 

Para a regularização de ocupações por população de baixa renda em áreas públicas 

municipais, a Sehab conta com a Lei 13.514/03, que estabeleceu a desafetação de 

160 áreas municipais ocupadas por população de baixa renda, para as quais foram 

outorgadas as CUEM aos atuais ocupantes do imóvel, ficando facultada a autorização 

de uso comercial, institucionais e serviços. No caso de não preenchimento das 

exigências da MP 2.220, o poder público ficou autorizado a outorgar a CDRU. 

Em 2007, a Lei Municipal 14.66/08 viabilizou a desafetação de outras 108 áreas 

municipais como parte da segunda fase do Programa de Regularização de Áreas 

Públicas Municipais, iniciado em 2003. Esta lei trouxe uma inovação ao processo, ao 

autorizar o Executivo a desafetar áreas públicas municipais situadas em Zeis e 

consolidadas até 30.06.2001. 

Para as intervenções em cortiços, o principal instrumento que dá o embasamento legal 

para a atuação e intervenção em habitações coletivas de aluguel por parte do poder 

público, na cidade de São Paulo, é a lei municipal nº 10.928/91, conhecida como Lei 

Moura. Fundamentalmente, o conteúdo dessa lei é a definição de normas de 

habitabilidade que devem ser respeitadas por parte dos proprietários dos imóveis, no 

sentido de garantir condições mínimas de iluminação, ventilação, segurança, de 

estrutura e de instalações desses imóveis.  

Outro instrumento legal a embasar a intervenção do poder público municipal nas 

habitações coletivas de aluguel, é o próprio Plano Diretor Estratégico (lei 13.430/02). 

Na Subseção II, intitulada “Da Habitação”, o texto legal lista, dentre as Diretrizes da 

Política Habitacional, no seu inciso VII: “a consolidação da moradia social nas áreas 

centrais, mediante a ação conjunta da população e dos Poderes Públicos Estadual e 

Federal, contribuindo para os programas de reabilitação dessas áreas, 

compatibilizando-as com a inclusão social e urbana da população de baixa renda que 

habita a região ou nela trabalha, de modo a evitar sua expulsão”; e no inciso XXI: “a 

intervenção nas habitações coletivas de aluguel por meio da reciclagem e 

requalificação de edifícios subutilizados”. O inciso III do artigo 176 trata 
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especificamente dessas normas em ZEIS 3. O Plano Regional Estratégico, lei 

municipal nº 13.885/04, por sua vez altera a delimitação dos perímetros definidos pelo 

PDE. 

 

3.2.3.2. Instrumentos Legais para a Provisão Habitacional 

Os instrumentos legais que dão base à atuação municipal no âmbito da produção de 

moradias novas é um caso emblemático de injunção de diferentes quadros legais. 

Inicialmente podemos apontar como “apriorísticos” aqueles instrumentos legais que 

condicionam tanto as contratações de bens e serviços por parte do poder público, 

quanto a legislação que enquadra e normatiza a produção do urbano, de forma mais 

genérica, sem se reportarem especificamente às ações do poder público referentes ao 

setor de habitação social. Incluem-se neste conjunto a lei de licitações, a legislação 

federal que orienta os processos de desapropriação de imóveis, entre outros. 

Também de âmbito federal, mas já pertencente ao que poderíamos considerar como o 

sub-conjunto de leis que dão o enquadramento legal para a produção física das 

cidades, podemos apontar a legislação referente às ações de parcelamento do solo 

urbano. A lei federal nº 6766/79, conhecida como Lei Lehman, é a referência maior a 

esse respeito, assim como a lei, também federal, nº 9.785/99, que introduziu algumas 

alterações nessa primeira. Essas duas leis constituem uma segunda referência 

bastante importante a intervir nos programas de provisão habitacional, notadamente 

nos casos de empreendimentos desenvolvidos em glebas ainda não parceladas. No 

âmbito municipal é a Lei nº 9.413/81 que dá os parâmetros para a atividade de 

parcelamento do solo urbano. 

Articulados a estes instrumentos, os instrumentos definidos pelo Estatuto da Cidade 

como de política urbana podem ampliar significativamente a atuação do poder público 

na produção de habitação de interesse social. 

Dentre esses instrumentos, de especial interesse para os programas de provisão, 

destacam-se: 

a) a instituição de zonas especiais de interesse social: 

i. Zeis 1 – afeta a regularização de assentamentos existentes 

ii. As Zeis 2 - definida no inciso II do artigo 171 do PDE como “áreas com 

predominância de glebas ou terrenos não edificados ou subutilizados, 

conforme estabelecido nesta lei, adequados à urbanização, onde haja 

interesse público, expresso por meio desta lei, dos planos regionais ou de 
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lei especifica, na promoção de Habitação de Interesse Social - HIS ou do 

Mercado Popular - HMP, incluindo equipamentos sociais e culturais, 

espaços públicos, serviços e comércio de caráter local” 

iii. As Zeis 3 - está atrelada à Macro Área de Reestruturação e Requalificação 

que, tem por objetivo reverter o esvaziamento populacional da área central 

através do estímulo ao uso habitacional e da intensificação da promoção 

imobiliária. 

iv. As Zeis 4 - Definida no inciso IV do artigo 171 do PDE como “glebas ou 

terrenos não edificados e adequados à urbanização, localizados em áreas 

de proteção aos mananciais, ou de proteção ambiental, localizados na 

Macroárea de Conservação e Recuperação, definidos no artigo 153 desta 

lei, destinados a projetos de Habitação de Interesse Social promovidos pelo 

Poder Público, com controle ambiental, para o atendimento habitacional de 

famílias removidas de áreas de risco e de preservação permanente, ou ao 

desadensamento de assentamentos populares definidos como ZEIS 1 por 

meio desta lei, ou dos planos regionais ou de lei, e situados na mesma sub-

bacia hidrográfica objeto de Lei de Proteção e Recuperação dos 

Mananciais“. 

b) o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, 

c) o IPTU progressivo, 

d) o direito de preempção -  

e) a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública 

f) a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso,  

g) a transferência do direito de construir,  

h) as operações urbanas consorciadas 

i) a assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais 

menos favorecidos. 

j) o Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDURB 

No caso do município de São Paulo, todos esses instrumentos estão definidos no 

Plano Diretor Estratégico e nos Planos Regionais Estratégicos. No entanto, apenas as 

Zeis, operações urbanas e direito de preempção foram regulamentados, devendo 

ainda ser regulamentados os demais. 
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Várias aplicações estão definidas no PDE para estes instrumentos de indução do 

desenvolvimento urbano. Para o direito de preempção são explicitadas: a execução de 

programas e projetos habitacionais de interesse social; e a constituição de reserva 

fundiária.  

Já a Outorga Onerosa, que prevê o pagamento de valores financeiros pelo produtor 

imobiliário que ultrapassar o coeficiente básico de aproveitamento de um determinado 

terreno, é calculada de forma diferenciada para empreendimentos habitacionais de 

interesse social. Nestes casos, é aplicado um “fator social” para estimular o maior 

aproveitamento de terrenos para a produção de HIS. Por outro lado, os recursos da 

Outorga Onerosa alimentam o Fundurb – Fundo de Desenvolvimento Urbano, 

destinado, entre outros fins, para a execução de programas e projetos habitacionais de 

interesse social, incluindo a regularização fundiária e a aquisição de imóveis para 

constituição de reserva fundiária. 

A Transferência do Direito de Construir pode ser aplicada a os imóveis doados para o 

Município para fins de HIS localizados nas ZEIS. 

As Operações Urbanas Consorciadas devem apresentar, como conteúdo obrigatório 

das leis específicas de cada uma das operações, a solução habitacional dentro de seu 

perímetro ou vizinhança próxima, no caso da necessidade de remover os moradores 

de favelas e cortiços. 

Outro grupo de instrumentos jurídicos é constituído por uma legislação 

fundamentalmente de âmbito municipal que disciplina a atividade de produção do 

quadro construído, isto é, das edificações. Trata-se aqui de um conjunto legal 

normalmente designado como Legislação Edilícia, que inclui o Código de Obras e 

Edificações (Lei Municipal 11.228/92), o Decreto Municipal 32.329/92 (para concessão 

de alvarás), a Lei Municipal 11.345/93, Decreto Municipal 45.122/04 e Norma Técnica 

NBR 9.050 da ABNT, que dispõem sobre normas de acessibilidade a edificações e, 

mais especificamente, o Decreto Municipal 44.667/04, que estabelece normas edilícias 

p/ Empreendimentos de Interesse Social, HIS e HMP. 

Sem o intuito de esgotar a lista de disposições com interferências sobre os programas 

de provisão de moradias, listamos a seguir alguns dos mais importantes desses 

instrumentos:  

a) Lei Municipal 13.433/02 dispõe sobre o serviço de assessoria técnica em HIS e 

autoriza o executivo a celebrar convênios e termos de parceria para essa 

finalidade.  
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b) Portaria 748/SEHAB-G/04 estabeleceu critérios a serem observados pelos agentes 

citados no art.24 do Decreto 44.667/04, interessados em firmar convênios visando 

a produção de habitação de interesse social. 

c) Decreto Municipal 47.824/06 dispôs sobre as competências da Comissão de 

Análise Integrada de projetos de edificações e de parcelamento do solo – CAIEPS 

e revoga o Decreto 41.864/02. 

d) Decreto Estadual 52.053/07 reestruturou o Grupo de Analise e Aprovação de 

Projetos Habitacionais – GRAPROHAB e da outras providências correlatas. 

e) Decreto Estadual 52.420/07 deu nova redação ao caput e incisos do artigo 2º do 

Decreto 52.053/07 que reestrutura o GRAPROHAB e da providencias correlatas. 

f) Resolução SH 42/08 (estadual) aprovou nova redação do Regimento Interno do 

GRAPROHAB.( Manual de Orientação) 

g) Lei Federal 11.888/08 assegurou às famílias de baixa renda assistência técnica 

pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social e 

alterou a Lei 11.124/05 

 

3.2.3.3. Instrumentos Legais para a Gestão Democrática da Política de habitação 

social 

No âmbito federal, a Lei Federal 11.124/05 instituiu o Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social – SNHIS, criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

e instituiu também o Conselho Gestor do FNHIS. Apesar de se tratar de uma 

legislação de âmbito federal ela possui uma implicação muito grande sobre a política 

municipal de habitação social uma vez que é ela que dá o enquadramento legal para a 

transferência de recursos do fundo em questão. Esta lei foi regulamentada pelo 

Decreto Federal 5.796/06, cujo capítulo IV trata especificamente do Conselho Gestor 

do FNHIS e das regras de adesão dos municípios ao referido sistema. 

No âmbito municipal, a Lei Municipal 11.632/94 instituiu o Fundo Municipal de 

Habitação e o Conselho Gestor do Fundo Municipal da Habitação. Posteriormente, em 

2002, o Conselho Gestor foi substituído pelo Conselho Municipal da Habitação, 

instituído pela Lei Municipal 13.425/02. A Resolução nº 1 do CMH, de 20/10/2003 

estabelece o Regimento Interno do Conselho, constituído de 48 representantes eleitos 

pelo voto direto. Um terço dos conselheiros é composto por representantes da 

sociedade civil organizada (entidades de classe, universidades, entre outros), um terço 

de representantes do poder público (que inclui representantes dos governos federal, 
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estadual e municipal) e um terço de entidades comunitárias e organizações populares 

ligadas à habitação popular. Em relação à política habitacional municipal, o CMH é 

detentor de uma função consultiva. Especificamente em relação aos recursos 

financeiros do FMH, sua atribuição é deliberativa. 

Outro canal instituído por lei para a participação da sociedade na gestão da política 

habitacional são os Conselhos Gestores das ZEIS. Em seu artigo 175, parágrafo 1º, o 

PDE estabelece que os Planos de Urbanização das ZEIS devem contar com 

“Conselhos Gestores compostos por representantes dos atuais ou futuros moradores e 

do Executivo, que deverão participar de todas as etapas de elaboração do Plano de 

Urbanização e de sua implementação”. O artigo 178, estabelece ainda que os Planos 

de Urbanização “de cada ZEIS deverão ser subscritos pelo Conselho Gestor da 

respectiva ZEIS e aprovados pela Comissão de Avaliação de Empreendimentos 

Habitacionais de Interesse Social - CAEIHIS, da SEHAB, garantindo na elaboração e 

implementação do respectivo Plano de Urbanização a participação dos seguintes 

setores:  

I - da população moradora das ZEIS, ou daquela para a qual as ZEIS estiverem 

destinadas ou de representantes das suas associações quando houver;  

II - de representante da Subprefeitura envolvida;  

III - de representantes dos proprietários de imóveis localizados nas ZEIS”.  

Posteriormente, os Conselhos Gestores foram objeto tanto do Decreto municipal nº 

44.667/04 que foi alterado pelo também Decreto municipal n° 45.127/04.  

 

3.2.3.4. Instrumentos Legais de cunho ambiental 

A questão ambiental tem sido historicamente um foco de tensão para a realização da 

política habitacional, não apenas no município de São Paulo, mas em todo o país. O 

processo de urbanização brasileiro foi marcado pela ocupação predatória do território, 

constituindo um passivo ambiental que hoje faz parte da problemática urbana, em 

suas diversas dimensões setoriais. 

No caso específico da habitação, esse problema se agrava, porque foram justamente 

as áreas ambientalmente frágeis, protegidas por lei, as que mais sofreram com a 

ocupação irregular por assentamentos humanos, especialmente aqueles destinados a 

abrigar população de baixa renda, desprovida de meios para acessar o mercado 

formal, num contexto de produção oficial insuficiente de moradias. 
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Essa situação original impõe um estado de permanente atrito entre habitação e meio 

ambiente, que alcança também o âmbito administrativo, sobretudo em função da 

organização das competências dos entes federados em matéria urbanística e 

ambiental. Uma breve exploração desta questão é essencial para que os instrumentos 

legais de cunho ambiental, seus impactos e impasses, adiante apresentados, sejam 

bem compreendidos. 

No sistema de repartição vertical de competências de nosso ordenamento jurídico, 

cabe à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre (...) 

proteção do meio ambiente (...) e responsabilidade por dano ao meio ambiente (Art. 

24, VI e VIII), cabendo à União o estabelecimento de normas gerais, que somente 

poderão ser editadas no nível estadual ou pelo Distrito Federal no caso de omissão 

federal. 

Aos municípios, entre outros, cabe legislar sobre assuntos de interesse local, 

suplementar a legislação federal e estadual, no que couber e promover adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e 

da ocupação do solo urbano (Art. 30, I, II  e VIII). No artigo 182 (Capítulo da Política 

Urbana), está expressa a responsabilidade dos municípios pela execução da política 

de desenvolvimento urbano, na qual está incluída a política setorial de habitação. 

Com relação às questões ambientais, cabe aos municípios, portanto, além de legislar 

suplementarmente (legislação derivada) à União e aos estados, em temas de 

interesse predominantemente local, a proteção ao meio ambiente, esta definida como 

competência administrativa comum, ligada ao poder de polícia, de todos os entes 

federados (Art. 23, VI, IX e X). 

Assim se vê que a autonomia legislativa do ente municipal em matéria ambiental é 

bastante limitada, estando este subordinado a normas ditadas pelos estados aos quais 

estejam vinculados e à União; normas específicas editadas no âmbito municipal, pois, 

devem ater-se a assuntos de interesse estritamente local e em respeito ao 

estabelecido nos regulamentos estaduais e federais. 

É importante, entretanto, ressaltar a distinção entre competência legislativa e 

competência administrativa: enquanto aquela é limitada, conforme já demonstrado, 

esta é plena, pois a Constituição Federal garantiu igualdade a todos os entes 

federados na responsabilidade pela proteção ao meio ambiente. Essa questão está 

diretamente ligada aos procedimentos de licenciamento ambiental, por meio do qual 

se exterioriza o princípio da precaução quanto a possíveis danos ambientais. 
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A competência municipal para o licenciamento ambiental, embora decorrente do texto 

constitucional, ainda é bastante polêmica, e tem sido pouco observada na prática. É, 

em conjunto com o conteúdo de diplomas legais de cunho ambiental com interferência 

direta na política de desenvolvimento urbano, um dos aspectos da interface das 

dimensões urbanística e ambiental recentemente mais debatidos no país. 

Basicamente, quer pelo aspecto legal, quer pela distribuição das competências 

administrativas, o centro das discussões está no entendimento de como tratar a 

questão ambiental em áreas urbanas, lócus onde se realizam, se materializam, as 

políticas habitacional e urbana.  

No caso específico do município de São Paulo, como no mais em outras cidades 

médias e grandes do país, a tensão se expressa principalmente pela presença de 

assentamentos precários, e pela conseqüente necessidade de realização de 

intervenções, capitaneadas pela Administração Municipal, em áreas de preservação 

permanente – APP’s. 

Não obstante os impasses ainda presentes, importantes avanços normativos obtidos 

nos últimos anos, nos níveis federal e estadual, demonstram que os debates acerca 

dos conteúdos ambientais em ambiente urbano têm alcançado maturidade, pois já se 

podem observar soluções legais e administrativas conciliatórias, superando um 

antagonismo histórico que só fez produzir efeitos negativos para o meio ambiente. 

Instrumentos legais de cunho ambiental – esfera federal 

A legislação federal de maior impacto para a realização da política habitacional no 

município é a Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Código Florestal – 

que introduz o conceito de Áreas de Preservação Permanente - APP, definindo-as, 

pelo seu só efeito, no artigo 2º, às quais podem ser acrescidas outras declaradas por 

ato do Poder Público, nos termos do artigo 3º.  

As APPs36 são submetidas a um regime de uso especial, sendo admitida supressão de 

vegetação “em caso de utilidade pública ou de interesse social”, nas condições e 

hipóteses previstas no art. 4º da Lei. Porém, não há distinção entre APPs urbanas e 

não urbanas, ou entre situações de ocupação urbana já consolidada. No caso de 

preservação ao longo dos cursos d’água, independente de situação urbana e 
                                                   
36 As APPs consideradas no Código Florestal são as florestas de mais formas de vegetação natural definidas em 
seu artigo 2º, com destaque para as situadas ao longo de rios e cursos d’água naturais ou artificiais e num raio 
mínimo de 50m em torno de nascentes, em topo de morros, montes, montanhas e serras e encostas com 
declividade superior a 45º. 
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ocupação prévia, a faixa mínima estabelecida é de 30m para os rios com menos de 

10m de largura, o que tem gerado uma série de impasses para aprovação de 

empreendimentos habitacionais em áreas urbanas consolidadas. 

Além do Código Florestal, há diversos regulamentos que tratam das áreas de 

preservação permanente, editados pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente – 

CONAMA, órgão consultivo e deliberativo integrante do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente – SISNAMA, criado pelo artigo 6º da Lei Federal nº 6.938/ 81, conhecida 

como Lei da Política Nacional de Meio Ambiente – LPNMA, e regulamentada pelo 

Decreto 99.274/90. 

A Resolução CONAMA nº 302, confirma a faixa mínima de preservação de 30m de 

largura para as áreas urbanas consolidadas e a Resolução CONAMA nº 303 

regulamenta a preservação para topos de morros e montanhas.  

Já a Resolução CONHAMA nº 369, de 2006, “dispõe sobre os casos excepcionais, de 

utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 

intervenção ou supressão de vegetação em áreas de preservação permanente”, 

medida esta bastante festejada como uma postura conciliatória do órgão frente aos 

graves problemas decorrentes de ocupações irregulares por assentamentos humanos 

em APP’s. Nesta Resolução, a “regularização fundiária sustentável de área urbana” é 

definida como caso excepcional de interesse social, em que o órgão ambiental 

competente pode autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em APP, (art. 2, 

II, c), vinculada à comprovação de “inexistência de alternativa técnica e locacional às 

obras, planos, atividades ou projetos propostos”, “atendimento às condições e padrões 

aplicáveis aos corpos de água”, “averbação da Área de Reserva Legal” e “inexistência 

de risco de agravamento de processos como enchentes, erosão ou movimentos 

acidentais de massa rochosa” (art. 3º). 

A autorização do órgão ambiental competente deve estar, ainda, ao cumprimento de 

uma série de requisitos, discriminados no art. 9º da norma, dentre os quais, a baixa 

renda da população, a consolidação da ocupação e sua demarcação como ZEIS e a 

apresentação pelo Poder Público municipal de Plano de Regularização Fundiária 

Sustentável, no qual devem constar, em linhas gerais, diagnóstico e soluções para a 

situação objeto de estudo, garantida a realização de audiência pública. 

A grande inovação trazida por esta Resolução, foi a flexibilização das faixas de APP 

ao longo de rios e cursos d’água, válida para os casos de regularização fundiária 

sustentável em área urbana, admitindo-se a largura de 15 (quinze) metros para 
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aqueles com largura inferior a 50 (cinqüenta) metros, podendo haver redução ainda 

maior, conforme as necessidades do caso concreto e a depender de normas 

específicas definidas pelo “conselho ambiental competente”. 

Recentemente, os avanços já delineados na Resolução CONAMA nº 369/06 foram 

assimilados e superados pela edição da Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009, 

que dispõe sobre o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, e dedica um 

capítulo para a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas 

urbanas. A lei é originária da Medida Provisória nº 459, de 25 de março de 2009. 

Além da introdução de novos instrumentos na Lei Federal nº 10.257, de 10 de junho 

de 2001 (Estatuto da Cidade), já apresentados no item referente aos instrumentos 

legais para a regularização fundiária, há dois pontos relativos à questão ambiental, 

que são de extrema importância. O primeiro deles é a possibilidade de se admitir, “por 

decisão motivada”, “a regularização fundiária de interesse social em Áreas de 

Preservação Permanente, ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em área 

urbana consolidada, desde que estudo técnico comprove que esta intervenção implica 

a melhoria das condições ambientais em relação à situação de ocupação irregular 

anterior” (art. 54, § 1º). 

A Resolução CONAMA nº 237/97 regulamenta as questões referentes ao 

licenciamento ambiental, explicitando as hipóteses e a forma com que estados e 

municípios devem participar desse processo. Com relação aos municípios, o artigo 6º 

define sua competência “ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do 

Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e 

atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado 

por instrumento legal ou convênio”. A competência dos órgãos ambientais municipais, 

entretanto, ainda não é pacífica, muito porque a Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente expressa em seu artigo 10 a necessidade de "prévio licenciamento por 

órgão estadual competente, integrante do SISNAMA". 

Nos parcelamentos do solo urbano, pela Lei Federal nº 6.766/79 o Estado deve 

participar disciplinando a aprovação pelos Municípios de loteamentos e 

desmembramentos “localizados em áreas de interesse especial” (ex. proteção aos 

mananciais), “em área limítrofe dos municípios, ou que pertença a mais de um 

Município, nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas”, ou quando o 

loteamento abranger área superior a 1.000.000 m2 (um milhão de metros quadrados) 

(art. 13, I a III, com redação dada pela Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999). 
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Instrumentos legais de cunho ambiental – esfera estadual 

Diferentemente de outras questões referentes à política urbana, cujo ente executor 

privilegiado é o município, no aspecto ambiental o estado assume um papel 

interveniente maior, por força das disposições constitucionais relativas às 

competências legais e administrativas dos entes federados.  

O Estado de São Paulo, até pouco tempo, era conhecido por interferir, seja legal, seja 

administrativamente, em matérias consideradas de interesse estritamente local, o que 

obrigava os municípios a se submeterem às suas normas e procedimentos ou a 

recorrerem à esfera judicial para o reconhecimento de sua autonomia. Esse quadro 

começou a ser a alterado, com recentes medidas que facilitaram a atuação municipal, 

sobretudo nas intervenções sobre assentamentos precários, embora ainda não se 

tenha feito prevalecer o papel pleno dos municípios na gestão de seus territórios e de 

seus interesses estritos.  

Exemplo de avanço é a Emenda Constitucional nº 23, de 31 de janeiro de 2007, que 

alterou o inciso VII do artigo 180 da Constituição do Estado de São Paulo, passando a 

admitir a possibilidade de alteração da destinação de áreas verdes ou institucionais de 

loteamentos quando estas estiverem “total ou parcialmente ocupadas por núcleos 

habitacionais de interesse social, destinados à população de baixa renda e cuja 

situação esteja consolidada” até dezembro de 200437. 

Para tanto, há exigência de compensação, mediante a “disponibilização de outras 

áreas livres ou que contenham equipamentos públicos já implantados nas 

proximidades das áreas”, que entretanto pode ser dispensada “por ato fundamentado 

da autoridade competente, desde que nas proximidades já existam outras áreas com 

as mesmas finalidades que atendam as necessidades da população local”. 

Com relação à aprovação e regularização de empreendimentos habitacionais de 

interesse social, o quadro também foi alterado. A partir de 2007, com a implementação 

do Programa Cidade Legal (de regularização de núcleos habitacionais) pelo Governo 

                                                   
37 Talvez em função de seu porte, importância e estrutura administrativa, essa questão não chegou a afetar o 
município de São Paulo; municípios menores, entretanto, viram-se durante anos impedidos de promover programas 
de regularização baseados na desafetação de áreas públicas, por força do antigo dispositivo da Constituição 
Estadual. 
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do Estado, o Graprohab38 passa a atuar apenas na aprovação de empreendimentos 

novos. 

O licenciamento ambiental, tanto de novos empreendimentos, quanto para 

regularização de existentes, continua sendo obrigatório na esfera estadual sendo, a 

partir de 2009, de responsabilidade da Cetesb. 

No que concerne às áreas de proteção aos mananciais, a legislação estadual sofreu 

profundas revisões nos últimos anos, que visaram adequá-la à realidade de ocupação 

das bacias, em oposição às primeiras legislações, essencialmente restritivas. 

Na década de 1970 foram editadas as leis estaduais nº 898, de 18 de dezembro de 

1975, e Lei nº 1.172, de 17 de novembro de 1976, com o objetivo de garantir a 

qualidade desejada da água para o abastecimento público, através do 

estabelecimento da população máxima a ser suportada pelas bacias protegidas. 

Com a promulgação da nova lei de Proteção aos Mananciais – Lei Estadual nº 9.866, 

de 28 de novembro de 1997, as leis anteriores foram revogadas, ficando mantidas, no 

entanto, as suas disposições para a Região Metropolitana, até que se promulgassem 

leis específicas para cada uma das sub-bacias compreendidas na lei maior. Por esta 

lei, ficou autorizada a execução de obras emergenciais nas Áreas de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais – APRM’s quando fosse constatada a existência de 

risco de vida ou à saúde pública ou o comprometimento da utilização dos mananciais 

para fins de abastecimento. Para tanto, as obras deveriam constar do Plano 

Emergencial de Recuperação dos Mananciais da Região Metropolitana da Grande São 

Paulo. 

Enquanto não eram aprovadas as leis específicas para as bacias hidrográficas 

mencionadas na legislação, as intervenções de urbanização de assentamentos 

precários realizadas no âmbito do Programa Guarapiranga e posteriormente do 

Programa Mananciais apoiaram-se nesse Plano Emergencial. A recente aprovação 

das leis estaduais referentes ao reservatório Billings e Guarapiranga proporcionou um 

novo enquadramento legal das intervenções, transformando seu caráter emergencial 

em perene, inclusive com a possibilidade de regularização fundiária dos 

assentamentos. 

                                                   
38 Graprohab é o Grupo Executivo de Regularização e Aprovação de Empreendimentos Habitacionais, vinculado à 
Secretaria da Habitação do Estado. 
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Para tanto, a Lei Estadual nº 12.233, de 16 de janeiro de 2006, referente à Área de 

Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga, 

regulamentada pelo Decreto Estadual nº 51.686, de 22 de março de 2007, 

estabeleceu o instrumento denominado Programa de Recuperação de Interesse Social 

– PRIS, aplicável nos casos de assentamentos enquadrados como Áreas de 

Recuperação de Interesse Social do tipo 1 – ARA 1.  

O § 1º do Art. 41 da Lei define as Áreas de Recuperação Ambiental 1 - ARA 1 como 

“ocorrências de assentamentos habitacionais de interesse social, desprovidos de infra-

estrutura de saneamento ambiental, onde o Poder Público deverá promover 

programas de recuperação urbana e ambiental”, mediante a elaboração de 

“Programas de Recuperação de Interesse Social – PRIS” (art. 42). 

O Decreto Estadual definiu que a “caracterização do interesse social dos 

assentamentos habitacionais que configuram as Áreas de Recuperação Ambiental de 

Interesse Social 1 – ARA 1 será estabelecida no Plano Diretor Municipal ou em 

legislação municipal de uso e ocupação do solo, mediante a definição dessas áreas 

como zonas especiais de interesse social” (art. 64, parágrafo único). 

Pela lei, são regularizáveis, por meio do PRIS, “os assentamentos habitacionais de 

interesse social, enquadrados como ARA 1 e implantados” até 16 de janeiro de 2006 

(data da lei) “devidamente comprovados por levantamentos aerofotogramétricos e/ ou 

imagens de satélites” (art. 44, § 2º). 

Basicamente, a conclusão das intervenções nos assentamentos caracterizados como 

ARA 1 compreendem quatro etapas: obtenção de parecer prévio ao licenciamento, 

licenciamento dos PRIS, implementação dos PRIS e regularização fundiária das áreas 

objeto de PRIS. Os procedimentos para o licenciamento referente à Lei nº. 12.233/06 

e ao Decreto nº. 51.686/07, são tratados na Resolução SMA nº 52, de 29 de novembro 

de 2007. 

Guardadas as especificidades, a Lei nº 13.579, de 13 de julho de 2009, referente à 

Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do 

Reservatório Billings - APRM-B, obedece a mesma lógica, diferindo quanto ao prazo 

para início da regularização fundiária, permitido tão logo seja concluída a intervenção. 
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Instrumentos legais de cunho ambiental – esfera municipal 

Os municípios dispõem, para aplicação na sua esfera de competência, dos 

instrumentos ambientais componentes da Política Nacional de Meio Ambiente, tendo 

ainda a competência constitucional específica de disciplinar o uso do solo em seu 

território, e assim definir as áreas em que tanto os instrumentos de política ambiental 

como de política urbana podem ou devem ser aplicados, de modo a garantir que a 

cidade cumpra sua função social. 

No ano de 2002, o município de São Paulo aprovou seu Plano Diretor Estratégico – 

Lei Municipal 13.430, de 13 de setembro de 2002, que juntamente com os Planos 

Regionais Estratégicos das Subprefeituras e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, seus 

complementos, aprovados pela Lei Municipal nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, 

formam a tríade básica do ordenamento territorial paulistano.  

A Política Ambiental do município está contemplada entre os artigos 54 a 74 do Plano 

Diretor Estratégico, e se “articula às diversas políticas públicas de gestão e proteção 

ambiental, de áreas verdes, de recursos hídricos, de saneamento básico, de 

drenagem urbana e de coleta e destinação de resíduos sólidos” (art. 54).  

Dentre seus objetivos estão a proteção e a recuperação do meio ambiente e da 

paisagem urbana e o controle e a redução dos níveis de poluição e de degradação em 

quaisquer de suas formas (art. 55, II e III). Para tanto, devem ser observadas as 

diretrizes constantes do artigo 56 e as ações estratégicas do artigo 57, destacando-se: 

a) como diretriz, a aplicação “dos instrumentos de gestão ambiental, estabelecidos 

nas legislações federal, estadual e municipal, bem como a criação de outros 

instrumentos”, o “controle do uso e da ocupação de fundos de vale, áreas sujeitas 

à inundação, mananciais, áreas de alta declividade e cabeceiras de drenagem”, a 

“ampliação das áreas permeáveis no território do Município” e “o controle da 

poluição da água, do ar e a contaminação do solo e subsolo” (art. 56, I, III, IV e 

VII);  

b) como ações estratégicas, a implantação de “parques lineares dotados de 

equipamentos comunitários de lazer, como forma de uso adequado de fundos de 

vale, desestimulando invasões e ocupações indevidas” (art. 57, II). 

O destaque dado à ação estratégia de implantação de parques lineares deve-se à sua 

crescente articulação com as intervenções realizadas no âmbito da política 
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habitacional. Definidos como “intervenções urbanísticas que visam recuperar para os 

cidadãos a consciência do sítio natural em que vivem, ampliando progressivamente as 

áreas verdes”, os parques lineares integram o Programa de Recuperação Ambiental 

de Cursos d'Água e Fundos de Vale, também instituído pelo PDE, que compreende 

“um conjunto de ações (...) visando promover transformações urbanísticas estruturais 

e a progressiva valorização e melhoria da qualidade ambiental da Cidade” (art. 106). 

Para tanto, são definidas Áreas de Intervenção Urbana, que compreendem, entre 

outras, faixas não edificáveis de 15 (quinze) metros ao longo de cada uma das 

margens dos cursos d'água e fundos de vale (art. 109, I).  

Ainda com relação a obras junto a represas, lagos e cursos d'água, vale mencionar 

que há disposições no item 10.13 da Lei Municipal nº 11.228/92, de 25 de junho de 

1992, do Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo, que também 

estabelecem recuos para constituição de faixas não edificáveis. Os recuos 

estabelecidos nesta lei são aqueles adotados e fornecidos como diretriz pela 

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras, e têm com objetivo primordial 

“a proteção contra inundações e garantia do livre escoamento das águas”. 

Os instrumentos de gestão ambiental a serem utilizados pelo município encontram-se 

relacionados nos artigos 248 a 255 do Plano Diretor Estratégico, quais sejam: o 

zoneamento ambiental, a ser instituído por lei e observado na legislação de uso e 

ocupação do solo (art. 248), o Termo de Compromisso Ambiental – TCA (art. 251), o 

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental – TAC (art. 252), o 

Programa de Intervenções Ambientais (art. 253) e a Avaliação Ambiental Estratégica, 

“voltada, prioritariamente, para a avaliação de políticas, planos e programas setoriais 

públicos, visando compatibilizá-los com os padrões ambientais e reduzir seus 

impactos negativos no ambiente” (art. 255). 

O Plano Diretor Estratégico também dispõe, em seus artigos 255 a 259, sobre os 

Relatórios de Impacto Ambiental e de Vizinhança. O Estudo de Impacto Ambiental e 

seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA é o instrumento utilizado 

para a concessão de licença ambiental, e o Estudo de Impacto de Vizinhança e seu 

respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança, para a emissão de licenças ou alvarás 

de construção, reforma ou funcionamento, nos casos em que a licença ambiental é 

dispensada. 

A norma que rege “os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento 

ambiental, bem como os procedimentos e critérios aplicáveis” no município é a 
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Resolução nº 61/Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável - CADES, de 05 de outubro de 2001, que aprova relatório final da 

comissão especial de estudos sobre a competência do município de São Paulo para o 

licenciamento ambiental. A Portaria nº 80/07 – SVMA, publicada em 01 de novembro 

de 2007, define os procedimentos para consulta prévia quanto à exigibilidade do 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades. 

Com relação à dimensão territorial, que norteia a aplicação dos instrumentos, o 

primeiro corte constante no Plano Diretor Estratégico é a divisão do município em duas 

macrozonas, denominadas Macrozona de Proteção Ambiental e Macrozona de 

Estruturação e Qualificação Urbana, sendo a primeira ligada à “necessidade de manter 

ou restaurar a qualidade do ambiente natural e respeitar a fragilidade dos seus 

terrenos” (art. 148), na qual devem ser observados padrões de desenvolvimento 

urbano adequados à proteção do meio ambiente. 

Como estímulo à realização deste objetivo, os imóveis localizados nesta macrozona 

podem se beneficiar do instrumento de transferência do direito de construir, se e 

enquanto forem utilizados para fins de proteção ou recuperação ambiental (art. 150, § 

3º). Esse instrumento também é utilizado, nos mesmos moldes, como “estímulo à 

preservação da vegetação nas áreas particulares integrantes do Sistema de Áreas 

Verdes do Município” (art. 135) e para a implantação e manutenção das faixas aluviais 

dos Parques Lineares (art. 219, V). As Áreas de Proteção e Recuperação dos 

Mananciais, especificadas nas Leis Estaduais nºs 898/75, 1.172/76, e 9.866/73, 

integram a Macrozona de Proteção Ambiental. 

O tratamento das áreas de interesse ambiental também está expresso na criação dos 

zoneamentos especiais acima mencionados, seja diretamente, em Zonas Especiais de 

Preservação Ambiental – Zepam e Zonas Especiais de Produção Agrícola e de 

Extração Mineral – Zepag, seja na delimitação de um tipo de Zona Especial de 

Interesse Social – Zeis 4, com a intenção de estimular a produção de habitações de 

baixa renda com controle ambiental. 

As Zepam são assim definidas no artigo 167 do PDE como “porções do território 

destinadas a proteger ocorrências ambientais isoladas, tais como remanescentes de 

vegetação significativa e paisagens naturais notáveis, áreas de reflorestamento e 

áreas de alto risco onde qualquer intervenção será analisada especificamente”. Já as 

Zepag “são porções do território municipal, em que haja interesse público expresso 

(...) em manter e promover atividades agrícolas e de extração mineral” (art. 169). 
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De especial interesse para a política municipal de habitação são as Zeis 4, definidas 

como “glebas ou terrenos não edificados e adequados à urbanização, localizados em 

áreas de proteção aos mananciais, ou de proteção ambiental, (...) destinados a 

projetos de Habitação de Interesse Social promovidos pelo Poder Público, com 

controle ambiental” (art. 171, IV). 

As Zeis 4 são, por assim dizer, análogas às Zeis 2, mas com restrições adicionais, 

como o gabarito para edificações de 9 (nove) metros e a impossibilidade de 

ultrapassem do coeficiente de aproveitamento básico pré-estabelecido. Nas Zeis do 

tipo 4 também deve ser respeitada a legislação estadual pertinente e, quando houver, 

as Leis Específicas das Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (art. 172). 
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3.2.4. Recursos Fundiários 

A terra urbanizada, bem localizada do ponto de vista de sua inserção urbana e sem 

agravos ambientais é um dos principais componentes para o desenvolvimento da 

política habitacional no que se refere à produção de novas unidades. 

A demanda para a construção de novas unidades habitacionais, apresentada na 

primeira parte deste diagnóstico como o componente das necessidades habitacionais 

denominado déficit habitacional, incluindo a demanda futura, cujo cálculo está 

apresentado no capítulo 4, está resumida a seguir: 

Tabela 7 – Demanda por terreno para construção de novas unidades habitacionais – déficit acumulado e demanda  

futura  

 

Fonte – PMH, Sehab, 2009 

domicílios 
necessários

demanda por 
terrenos total terreno (m2)

déficit dentro dos 

assentamentos (1) 107.737 21.547 1.077.372

acumulado 80.000 80.000 4.000.000

projetado 200.000 200.000 10.000.000

total 387.737 301.547 15.077.372

déficit fora dos 
assentamentos

 

Observação:  

(1) As estimativas de Sehab indicam a necessidade de terreno para apenas 20% da demanda por déficit em 
assentamentos precários, uma vez que 80% destas unidades têm condições de ser construídas dentro do próprio 
assentamento. 

 

Porém, o atendimento a esta demanda, proposto no capítulo 5 adiante, prevê várias 

alternativas. Além da produção de novos empreendimentos habitacionais, que vão 

requerer terrenos bem localizados e servidos de infra-estrutura, há a alternativa de 

aquisição de imóveis em áreas centrais de bairros, para reforma e utilização por HIS, 

ou ainda a carta de crédito para aquisição de imóveis prontos. 

Portanto, os recursos fundiários necessários podem compreender tanto terrenos para 

construção de novos empreendimentos quanto imóveis prontos para aquisição ou 

locação.  

No entanto, o estoque potencial de imóveis para reutilização para fins habitacionais 

ainda é desconhecido nas esferas públicas em todos os níveis de governo. Técnicos 
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das diversas áreas governamentais, inclusive do IBGE, apontam a necessidade de 

realização de censo habitacional ou mesmo censo imobiliário no Brasil, o que poderia 

indicar com maior precisão o número e a qualidade de imóveis vagos nos municípios. 

Em São Paulo, a Cohab contratou estudo da Fupam na área central do município, que 

identificou, de 200 imóveis analisados, 56 aptos a utilização para fins habitacionais, 

totalizando 2.500 unidades habitacionais. A proposta e meta deste Plano é realizar 

estudos e levantamentos dos imóveis potenciais para utilização por HIS bem como de 

terrenos vazios em todos os centros de bairro do município, de modo a implantar 

empreendimentos habitacionais em tecidos urbanos consolidados. 

Quanto aos terrenos vazios, a COHAB tem em seu estoque de terrenos pesquisados e 

avaliados como viáveis à ocupação por HIS terrenos suficientes para a produção de 

21.000 unidades. Além destes estudos, é necessário avaliar a utilização das Zeis 2, 3 

e 4, áreas potencialmente aptas para a implantação de empreendimentos 

habitacionais de interesse social. 

Tabela 8 – ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social no município de São Paulo – quantidade e superfície 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, a Cohab tem convênio assinado com empresas privadas que atuam no 

mercado popular, para a produção de 8.000 u.h.s, destinadas ao atendimento das 

famílias cadastradas no Cadastro da Cohab. Somadas as três formas de obtenção de 

recursos fundiários para construção de novas unidades, temos a produção estimada 

para 32.000 unidades habitacionais. 

Portanto, será necessário obter terrenos ou imóveis vagos para a produção de cerca 

de 250.000 unidades. Adotando-se a cota parte bruta de terreno de 50m2 por unidade, 

temos a necessidade de obtenção de 12.500.000m2. Embora, como dito 

tipo descrição quantidade superfície (m²)

ZEIS 1
favelas, loteamentos precários e conjuntos habitacionais de 
interesse social 640 122.239.451,59

ZEIS 2 áreas vazias ou subutilizadas 147 7.730.135,85

ZEIS 3
áreas vazias ou subutilizadas e dotadas de infraestrutura e 
serviços urbanos (áreas centrais) 145 5.915.788,67

ZEIS 4
glebas ou terrenos não edificados em área de proteção e 
recuperação dos mananciais 32 3.566.142,83

964 139.451.518,94

Fonte Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo
Lei Municipal 13.430/02

total
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anteriormente, a Sehab não disponha de cadastro atualizado destas Zeis, 

considerando-se que 50% deste estoque é passível de ocupação, a cidade disporia de 

terrenos e imóveis suficientes para atender ao déficit acumulado e projetado. 

No entanto, uma série de medidas são necessárias para a conversão deste estoque 

de imóveis em empreendimentos habitacionais, que devem constar nas metas de 

gestão deste Plano. São elas: 

1. implantar observatório imobiliário no município de São Paulo, para: 

a. atualizar as informações sobre imóveis vagos com potencial para utilização 

para fins habitacionais de interesse social; 

b. atualizar as informações sobre a oferta de imóveis pelos demais níveis de 

governo (estadual e federal) e pelas empresas privadas, tanto de HIS como 

HMP 

2. regulamentar os instrumentos legais constantes no Estatuto da Cidade e no PDE 

que podem incentivar a utilização de imóveis vazios para usos habitacionais, a 

saber: 

a. Parcelamento, edificação e utilização compulsórios 

b. IPTU progressivo 

c. Desapropriação com títulos da dívida pública 

3. Estabelecer diretrizes de localização e implantação dos novos empreendimentos, 

sejam pela construção de novos edifícios ou pela reutilização de imóveis vazios, 

que dinamizem o uso e requalifiquem a malha urbana do entorno. É recomendável 

que os novos empreendimentos se localizem próximo a centros de bairro, com 

facilidade de acesso por transporte público a equipamentos públicos e a locais de 

trabalho. 
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Capítulo 4 – Cenários 

Neste capítulo apresentamos os cenários prováveis nos quesitos que influenciam 

diretamente a política habitacional, em especial os cenários tendenciais de 

crescimento demográfico (influência na demanda) e c=desenvolvimento econômico 

(influência nos recursos financeiros). 

 

4.1. Crescimento demográfico 

As estimativas de crescimento demográfico do município de São Paulo para o período 

2010 a 2024 têm por base as projeções realizadas pela Fundação Sistema Estadual 

de Análise de Dados – Seade, a partir da metodologia de componentes demográficos, 

que avalia o crescimento com base nas informações sobre o comportamento atual e 

esperado da fecundidade, da mortalidade e da migração. A Fundação Seade tem 

atualizado regularmente suas projeções, utilizando-se dos registros de nascimentos e 

óbitos, da contagem populacional realizada pelo IBGE e de informações acerca das 

tendências migratórias no Estado de São Paulo derivadas das Pesquisas Nacionais 

por Amostra de Domicílios - PNADs e da Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED 

realizada pela própria Fundação para a Região Metropolitana de São Paulo. Esses 

resultados são apresentados na seqüência. 

As taxas esperadas de crescimento demográfico, que vinham caindo nas décadas 

passadas, seguem se reduzindo, com uma mudança da estrutura etária da população, 

em função da queda absoluta das populações dos grupos etários de 0 a 4 anos e de 5 

a 9 anos, ou mesmo de 10 a 14, já no período 2015 a 2020, como mostra a tabela 9. A 

população adulta, que é a base para a estimativa do número de domicílios, cresce a 

taxas mais elevadas, refletindo em especial os padrões mais elevados da fecundidade 

das décadas anteriores. 
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Tabela 9 – Projeção populacional do Município de São Paulo – 2005 a 2020 – valores absolutos e taxas médias 
qüinqüenais de crescimento 

 
População Projetada Taxas Médias de Crescimento (%) 

Faixa Etária  2005 2010 2015 2020 2010-05 2015-10 2020-15 

00 a 04 anos 936.666 884.988 743.928 708.369 -1,129% -3,413% -0,975% 

05 a 09 anos 866.113 923.819 878.609 738.887 1,298% -0,999% -3,405% 

10 a 14 anos 806.005 845.537 915.295 871.292 0,962% 1,598% -0,981% 

15 a 19 anos 850.675 775.216 825.150 895.994 -1,841% 1,256% 1,661% 

20 a 24 anos 943.206 809.941 742.234 794.809 -3,001% -1,731% 1,378% 

25 a 29 anos 968.173 895.966 773.481 711.801 -1,538% -2,897% -1,648% 

30 a 34 anos 897.698 922.811 857.354 742.838 0,553% -1,461% -2,827% 

35 a 39 anos 839.025 861.971 890.037 830.324 0,541% 0,643% -1,379% 

40 a 44 anos 792.200 811.371 837.745 868.305 0,479% 0,642% 0,719% 

45 a 49 anos 707.404 766.724 789.359 817.548 1,624% 0,584% 0,704% 

50 a 54 anos 591.888 681.582 743.826 768.059 2,862% 1,763% 0,643% 

55 a 59 anos 468.265 564.594 655.240 717.709 3,812% 3,023% 1,838% 

60 a 64 anos 335.070 438.918 534.145 622.795 5,548% 4,005% 3,119% 

65 a 69 anos 272.373 306.052 404.870 495.772 2,359% 5,756% 4,134% 

70 a 74 anos 206.465 239.525 271.676 362.385 3,015% 2,551% 5,931% 

75 anos e mais 285.447 328.614 384.595 448.248 2,857% 3,196% 3,111% 

Total 10.766.673 11.057.629 11.247.544 11.395.135 0,535% 0,341% 0,261% 
Fonte: Fundação Seade, 2009. 

A projeção de crescimento da população em idade adulta (acima de 25 anos) é de 

taxas médias anuais de 1,39%, 0,93% e 0,67%, respectivamente para qüinqüênios 

2005-2010, 2010-2015 e 2015-2020. Os pressupostos que a Fundação Seade tem 

empregado para as estimativas do crescimento do número de domicílios em São 

Paulo (a exemplo das projeções efetuadas para a Sabesp) é de um crescimento 

superior do número total de domicílios, em relação à população adulta, repetindo o 

que já foi verificado entre 1991 e 2000. Com estas hipóteses, pode-se obter uma 

estimativa do total de domicílios do município, dentro de um cenário em que ocorre 

uma redução acentuada da cohabitação. Estimam-se taxas qüinqüenais de 

crescimento do número de domicílios totais de 1,65%, 1,40% e 1,15% ao ano, para os 

períodos de 2005-2010, 2010-2015 e 2015-2020 (Tabela 10 e Gráfico 1). 
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Tabela 10 – População total, população adulta (mais de 25 anos), número de domicílios totais e ocupados: valores 
absolutos e taxas de crescimento – Município de São Paulo – 2000 a 2020 

Ano População 
População 

Adulta 
Domicílios 

Totais 
Domicílios 
Ocupados População Pop Adulta 

Domicílios 
Totais 

Domicílios 
Ocupados 

2000 10.426.384 5.825.893 3.544.623 2.985.977 
   

 
2005 10.766.673 6.364.008 3.869.906 3.300.286 0,644% 1,783% 1,771% 2,022% 

2010 11.057.629 6.818.128 4.200.640 3.600.126 0,535% 1,388% 1,654% 1,754% 

2015 11.247.544 7.142.328 4.503.821 3.860.931 0,341% 0,933% 1,404% 1,409% 

2020 11.395.135 7.385.784 4.768.894 4.088.979 0,261% 0,673% 1,150% 1,154% 
Fonte: Fundação Seade, 2009. 

 

Gráfico 1 – Taxas de crescimento da população total, população adulta (mais de 25 anos), número de domicílios 
totais e ocupados – Município de São Paulo – qüinqüênios 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015 e 2015-2020 

 

Fonte: Fundação Seade, 2009. 

Essas projeções refletem o gradativo envelhecimento da população. Como mostra o 

gráfico abaixo, esse envelhecimento da população é coerente com os resultados das 

pesquisas domiciliares realizadas pelo IBGE (PNADs) para a Região Metropolitana, no 

período 2001 a 2008. (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – População adulta (mais de 25 anos) em relação à população total (%) – Região Metropolitana de São 
Paulo e Município de São Paulo – 2000 a 2010 

 
Fonte: IBGE e Fundação SEADE 

Estas estimativas diferem das projeções de número de domicílios adotadas no 

PlanHab para o município de São Paulo, a partir das projeções do Cedeplar. Em parte 

isso reflete, de um lado, pressupostos distintos quanto às principais variáveis 

demográficas e, de outro lado, porque se incorpora aqui a metodologia da Seade de 

projeção de redução do número de pessoas por domicílio, que chegariam a cerca de 

2,70 pessoas por domicílio em 2024, fato coerente com a mudança do perfil etário da 

população, e que na projeção da Seade acentua os fenômenos já observados nas 

últimas décadas, com um aumento, progressivamente maior da taxa de crescimento 

dos domicílios do que da população adulta, ou seja, uma hipótese de redução ainda 

mais acentuada de fenômenos como a coabitação (Tabela 11). 
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Tabela 11 – Projeção do número total de domicílios ocupados e do número médio de pessoas por domicílio no 
município de São Paulo – 2005 a 2024 

Ano 

População Domicílios 
Pessoas/ 
Domicilio 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total 
2000 10.426.384 9.805.787 620.597 2.985.977 2.827.849 158.128 3,49 
2001 10.493.571 9.838.751 654.820 3.044.611 2.874.925 169.686 3,45 
2002 10.561.189 9.870.258 690.931 3.105.271 2.923.130 182.141 3,40 
2003 10.629.245 9.900.212 729.033 3.168.039 2.972.474 195.565 3,36 
2004 10.697.738 9.928.501 769.237 3.233.015 3.022.975 210.040 3,31 
2005 10.766.673 9.955.016 811.657 3.300.286 3.074.634 225.652 3,26 
2006 10.824.242 9.983.410 840.832 3.357.231 3.120.417 236.814 3,22 
2007 10.882.121 10.011.106 871.015 3.415.636 3.167.073 248.563 3,19 
2008 10.940.311 10.038.030 902.281 3.475.552 3.214.620 260.932 3,15 
2009 10.998.813 10.064.142 934.671 3.537.028 3.263.072 273.956 3,11 
2010 11.057.629 10.089.446 968.183 3.600.126 3.312.453 287.673 3,07 
2011 11.095.352 10.107.435 987.917 3.650.467 3.353.625 296.842 3,04 
2012 11.133.206 10.125.154 1.008.052 3.701.704 3.395.386 306.318 3,01 
2013 11.171.189 10.142.591 1.028.598 3.753.840 3.437.728 316.112 2,98 
2014 11.209.301 10.159.738 1.049.563 3.806.915 3.480.679 326.236 2,94 
2015 11.247.544 10.176.589 1.070.955 3.860.931 3.524.229 336.702 2,91 
2016 11.276.908 10.189.788 1.087.120 3.905.268 3.560.287 344.981 2,89 
2017 11.306.349 10.202.861 1.103.488 3.950.225 3.596.753 353.472 2,86 
2018 11.335.868 10.215.763 1.120.105 3.995.823 3.633.640 362.183 2,84 
2019 11.365.462 10.228.491 1.136.971 4.042.078 3.670.957 371.121 2,81 
2020 11.395.135 10.241.083 1.154.052 4.088.979 3.708.690 380.289 2,79 
2021 11.411.383 10.243.947 1.167.436 4.127.892 3.739.915 387.977 2,76 
2022 11.427.654 10.246.679 1.180.975 4.167.259 3.771.430 395.829 2,74 
2023 11.443.948 10.249.275 1.194.673 4.207.120 3.803.269 403.851 2,72 
2024 11.460.266 10.251.738 1.208.528 4.247.450 3.835.406 412.044 2,70 

Fonte: Fundação Seade e Sabesp 

Para efeito da projeção das necessidades habitacionais serão usadas as projeções 

realizadas pela Seade, com a diferença que o número de domicílios projetados para a 

chamada demanda demográfica (sem hipótese de redução da inadequação) será a 

taxa de crescimento da população adulta. Isso é coerente com taxas mais elevadas de 

crescimento do número de domicílios, quando se adotam hipótese de redução da 

coabitação. Mas permite deixar mais claro qual a demanda demográfica pura e qual o 

impacto separado da redução da inadequação. 
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4.1.1. Perfil de Renda e Tendências de Redução da Desigualdade 

A evolução da renda real e seu perfil de distribuição são condicionantes importantes 

do planejamento habitacional, porque refletem como as famílias irão demandar 

habitação no futuro (demanda habitacional), em função de suas distintas capacidades 

de pagamento pelos serviços de habitação, e como esse fato irá condicionar suas 

necessidades de subsídios e, portanto, as correspondentes políticas públicas. 

Para tanto, parte aqui de uma avaliação das tendências recentes do comportamento 

da distribuição da renda familiar nos últimos anos, para o Brasil e para a Região 

Metropolitana de São Paulo, para as quais se dispõe de melhores dados, mas 

examinam-se também alguns indicadores do mercado de trabalho do município de 

São Paulo, em especial a renda do trabalho, para aferir se as mesmas tendências 

também se colocam para o município. 

O perfil de distribuição de renda do município de São Paulo reflete o que se encontra 

no restante do Brasil: é também concentrado. Há, contudo uma grande diferença que 

é o menor peso das famílias com renda abaixo de três salários mínimos no conjunto 

da população. Enquanto para o conjunto do Brasil, no ano 2000, nessa faixa de renda 

estavam 42,6% das famílias, no município de São Paulo esse percentual era de 

19,1%. No conjunto do Brasil, apenas 34,2% tinham renda familiar superior a 5 

salários mínimos no ano 2000. Esse mesmo percentual era de 60,0% para o município 

de São Paulo, como mostra a Tabela 12. 
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Tabela 12 – Famílias residentes em domicílios particulares por classes de rendimento nominal mensal familiar – 
Brasil, Estado de São Paulo e Município de São Paulo – 2000 (em salários mínimos) 

Faixa de Renda Brasil 
Estado de 
São Paulo 

Município 
de São Paulo Brasil 

Estado de 
São Paulo 

Município 
de  São Paulo 

Total 48.262.786 10.960.515 3.131.389 100,0% 100,0% 100,0% 

Até 1/4 de SM 260.907 6.770 1.097 0,5% 0,1% 0,0% 

Mais de 1/4 a 1/2 SM 764.592 34.082 5.108 1,6% 0,3% 0,2% 

Mais de 1/2 a 3/4 de SM 1.050.607 58.377 10.522 2,2% 0,5% 0,3% 

Mais de 3/4 a 1 SM  4.422.041 453.525 89.243 9,2% 4,1% 2,8% 

Mais de 1 a 1 1/4 SM 912.860 75.741 13.426 1,9% 0,7% 0,4% 

Mais de 1 1/4 a 1 1/2 SM 1.934.882 219.900 46.917 4,0% 2,0% 1,5% 

Mais de 1 1/2 a 2 SM 5.256.594 773.340 165.690 10,9% 7,1% 5,3% 

Mais de 2 a 3 SM 5.928.292 1.169.896 267.835 12,3% 10,7% 8,6% 

Mais de 3 a 5 SM 8.150.381 2.076.424 506.657 16,9% 18,9% 16,2% 

Mais de 5 a 10 SM 8.760.614 2.827.942 800.258 18,2% 25,8% 25,6% 

Mais de 10 a 15 SM 2.952.565 1.032.881 336.126 6,1% 9,4% 10,7% 

Mais de 15 a 20 SM 1.616.397 579.257 215.482 3,3% 5,3% 6,9% 

Mais de 20 SM 3.186.462 1.157.214 524.819 6,6% 10,6% 16,8% 

Sem rendimento 3.065.591 495.165 148.209 6,4% 4,5% 4,7% 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 

Esse perfil de distribuição de renda vem melhorando para Brasil e também para o 

município de São Paulo, desde praticamente o Plano Real, se acentuando nos últimos 

anos. A menor concentração de renda foi inicialmente resultado de ganhos reais da 

renda familiar dos segmentos de menor renda e também de redução da renda real das 

famílias de maior renda. Nos últimos anos, a renda real tem crescido para todos os 

perfis de famílias, mas tem crescido mais para os grupos de menor renda. No seu 

conjunto, esse movimento representou uma significativa melhoria no perfil de 

distribuição de renda, ainda que esse perfil continue sendo extremamente concentrado 

para os padrões internacionais. É o que mostra o Gráfico VII, que traz informações 

recentes sobre a Região Metropolitana de São Paulo e as tendências dos últimos dez 

anos para Brasil e para o Sudeste do Brasil. 
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Gráfico 3 – Índice de GINI da renda domiciliar – Brasil, Sudeste e Região Metropolitana de São Paulo - 1998 a 2010 

 
Fonte: IBGE, PNADs 

Infortunadamente não se dispõe de informações detalhadas dessa evolução para o 

município de São Paulo. Mas é possível aferir as tendências do município pelas 

informações disponíveis da PNADs para a Região Metropolitana. As Tabelas 13 e 14 

trazem os dados da PNAD para a distribuição dos domicílios da área metropolitana 

segundo classe de renda por salários mínimos e para a participação de cada faixa na 

renda total. É interessante observar que há um grande aumento do percentual de 

domicílios que auferem menos de 3 salários mínimos (de 14,9% para 36,5%) e uma 

queda acentuada dos percentual com mais de 5 salários mínimos (de 69,4% para 

38,8%). Simultaneamente, a parcela da renda total das famílias até 3 salários subiu de 

2,3% para 10,8% da renda total, enquanto caiu a parcela da renda total dos domicílios 

com mais de 5 salários mínimos (de 92,3% para 79,8%). Isso requer uma explicação 

mais detalhada. 
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Tabela 13 – Distribuição percentual do número de domicílios segundo classe de renda média mensal em salários 
mínimos – Região Metropolitana de São Paulo, 1995 a 2008 

Classes 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

até 1 SM 2,1% 2,4% 2,6% 2,7% 3,1% 4,1% 4,5% 5,8% 5,2% 5,8% 5,9% 5,0% 5,4% 

de 1 a 2 SM 5,2% 4,3% 4,4% 4,8% 5,9% 10,5% 11,3% 12,3% 14,3% 14,3% 15,3% 15,4% 15,2% 

de 2 a 3 SM 7,3% 6,4% 7,4% 7,4% 11,2% 11,5% 12,9% 13,9% 13,0% 14,7% 15,8% 15,5% 15,9% 

de 3 a 5 SM 16,0% 15,8% 17,0% 18,8% 17,5% 21,0% 20,0% 22,3% 23,6% 22,5% 22,4% 23,7% 24,6% 

de 5 a 10 SM 30,3% 29,5% 29,1% 30,7% 29,2% 26,0% 26,5% 24,5% 24,5% 24,1% 24,0% 23,0% 23,6% 

de 10 a 20 SM 22,6% 23,1% 22,9% 19,9% 19,8% 16,7% 15,3% 13,1% 12,9% 12,1% 11,3% 12,1% 10,9% 

mais de 20 SM 16,5% 18,6% 16,6% 15,7% 13,2% 10,2% 9,4% 8,1% 6,4% 6,5% 5,3% 5,2% 4,3% 
Fonte: IBGE, PNAD 

 

Tabela 14 – Participação na renda total dos domicílios segundo a classe de renda média mensal em salários 
mínimos – Região Metropolitana de São Paulo, 2005 a 2008 

Classes 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

até 1 SM 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 

de 1 a 2 SM 0,7% 0,5% 0,5% 0,6% 0,9% 1,8% 2,1% 2,5% 3,2% 3,2% 3,7% 3,7% 3,8% 

de 2 a 3 SM 1,5% 1,1% 1,4% 1,5% 2,6% 3,1% 3,7% 4,5% 4,5% 5,1% 6,0% 5,8% 6,3% 

de 3 a 5 SM 5,0% 4,5% 5,3% 5,9% 6,3% 8,9% 8,9% 11,4% 12,7% 12,0% 13,2% 14,1% 15,3% 

de 5 a 10 SM 17,0% 15,5% 16,4% 17,8% 18,8% 19,6% 21,0% 22,3% 23,8% 23,2% 25,1% 24,3% 26,3% 

de 10 a 20 SM 24,3% 23,5% 24,7% 22,2% 25,2% 24,9% 23,5% 23,1% 25,0% 23,1% 23,9% 25,3% 23,8% 

mais de 20 SM 51,3% 54,7% 51,4% 51,7% 45,9% 41,5% 40,5% 35,7% 30,3% 32,7% 27,5% 26,3% 23,8% 

Fonte: IBGE, PNAD 

Esse movimento só pode ser entendido plenamente levando em conta o aumento real 

do salário mínimo nesse período. De fato, o salário mínimo em termos reais quase que 

duplicou no período (Tabela 15). Isso dificulta a comparação entre as faixas de renda 

familiar em salários mínimos, pois muitas famílias que tiveram ganhos reais de renda 

podem ter sido classificadas, ao longo do tempo, em faixas inferiores de renda, se o 

aumento de sua renda foi inferior ao aumento do salário mínimo. Ou seja, tem-se a 

impressão de aumento relativo do número de domicílios de menor renda, quando na 

realidade ocorreu o oposto. 
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Tabela 15 – Valores nominais e reais do salário mínimo de referência da PNAD – Setembro de 1995 a Setembro 
2008 

ano R$ correntes R$ set-2008 
set/95 R$ 100,00 R$ 240,35 
set/96 R$ 112,00 R$ 237,67 
set/97 R$ 120,00 R$ 241,38 
set/98 R$ 130,00 R$ 255,70 
set/99 R$ 136,00 R$ 251,76 
set/00 R$ 151,00 R$ 259,37 
set/01 R$ 180,00 R$ 290,43 
set/02 R$ 200,00 R$ 298,99 
set/03 R$ 240,00 R$ 311,60 
set/04 R$ 260,00 R$ 316,35 
set/05 R$ 300,00 R$ 344,24 
set/06 R$ 350,00 R$ 387,30 
set/07 R$ 380,00 R$ 403,75 
set/08 R$ 415,00 R$ 415,00 

Fonte: IBGE, PNADs – valores deflacionados pelo IPCA.  

Para contornar essas dificuldades, fez-se aqui uma estimativa aproximada da 

evolução da concentração de renda na Região Metropolitana, usando os dados de 

renda real disponíveis e as faixas de renda familiar em salários mínimos. Essa 

estimativa aproximada revela que em que pese o maior percentual de famílias com 

renda até três salários mínimos, ocorreu uma sensível melhora no perfil distributivo 

(Gráfico 4), pelo menos após 2001. 
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Gráfico 4 – Estimativa do índice de GINI para Região Metropolitana de São Paulo – 1995 a 2008 

 
Fonte: IBGE, PNADs. 

O que se observa, examinando as informações da Pesquisa de Emprego e 

Desemprego do Dieese-Seade e da PNAD-IBGE, é que de um lado houve queda do 

rendimento real familiar médio, em função da queda real da renda do trabalho, como 

mostra o Gráfico 5. Mas de outro lado, houve diminuição da desigualdade, tanto da 

renda do trabalho, como de todas as fontes de renda (incluindo aqui as transferências 

decorrentes das políticas sociais de combate à pobreza), como mostra-se na 

seqüência. 
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Gráfico 5 – Rendimento médio real familiar e domiciliar – Região Metropolitana de São Paulo – 1995 a 2009 

 

Fonte: Seade-Dieese - PED e IBGE,PNAD 

A melhora na distribuição de renda pode ser aferida, de forma indireta, pelos dados 

relativos à renda do trabalho principal, da pesquisa de Emprego e Desemprego para a 

Região Metropolitana de São Paulo. O Gráfico 6 traz as Curvas de Lorentz relativas à 

distribuição da renda do trabalho principal entre 1995 e 2009, que são uma forma 

bastante tradicional de apresentar medidas de desigualdade, em que quanto mais 

próximo a curva se encontra da diagonal principal, menos desigual é a distribuição. É 

visível a melhora na distribuição durante o período analisado. 
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Gráfico 6 – Distribuição da renda familiar do trabalho principal segundo decis – Região Metropolitana de São Paulo: 
1995 a 2009 

 

Fonte: SEADE-DIEESE, PED 

Em síntese, o que se observa, examinando as informações da Pesquisa de Emprego e 

Desemprego do Dieese e da Seade, é que de um lado houve queda do rendimento 

real familiar médio, em função da queda real da renda do trabalho, de outro lado, 

houve diminuição da desigualdade. Os coeficientes de Gini, que são uma forma 

tradicional de apresentar medidas de desigualdade, estão retratados no gráfico 7 na 

seqüência. 
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Gráfico 7 – Índice de Gini do rendimento do trabalho principal – Região Metropolitana de São Paulo – 1995 a 2009 

 
Fonte: Seade-Dieese, PED 

Estes fatos subsidiam as estimativas adotadas aqui de evolução do perfil distributivo 

da renda domiciliar e da renda média real do município de São Paulo para o período 

até 2024, de forma a estabelecer parâmetros adequados para a projeção da demanda 

por novas habitações, seguindo os cortes de atendimento da política habitacional. 
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4.1.2. Estimativas dos Tamanhos das Clientelas dos Programas Habitacionais: 

Definição e Estimativas dos Grupos de Atendimento para o Município de São 

Paulo 

Para efeitos de estabelecer parâmetros para o Pano Municipal de Habitação faz-se 

aqui uma estimativa da população do município segundo as diversas classes de 

grupos de atendimento da política habitacional. Para tanto forma considerados três 

cortes distintos de grupos de atendimento: 

1. Grupos de domicílios tal como definidos pelo PlanHab em dezembro de 2007 

(Tabela 16, na seqüência); 

2. Grupos de domicílios tal como definidos pelo PlanHab em dezembro de 2009 

(Tabela 17, na seqüência); 

3. Grupos de domicílios de acordo com a renda média mensal em salários mínimos 

(Tabela 18, na seqüência) 

 

Tabela 16 – Grupos de atendimentos, características e valores de corte – Região Metropolitana de São Paulo, tipo 
A, dezembro de 2007 

 
Grupo 

 
Condição de acessar um financiamento 

Valores de corte para a RM de 
São Paulo 

Grupo I Famílias com renda líquida abaixo da linha de financiamento até R$ 808,09 

Grupo II Famílias que acessam ao financiamento habitacional, mas que requerem 
subsídio de complemento e equilíbrio de R$ 808,09 até R$ 1.616,18 

Grupo III Famílias podem acessar ao financiamento habitacional, com subsídio de 
equilíbrio 

de R$ R$ 1.616,18 até R$ 
2.020,23 

Grupo IV Famílias com capacidade de assumirem financiamento habitacional de R$ 2.020,23 até R$ 4.040,46 

Grupo V Famílias com capacidade de acesso a um imóvel através de financiamento 
de mercado acima de R$ 4.040,46 

Fonte: PlanHab - Consórcio Instituto Via Pública / LabHab-Fupam / Logos Engenharia. Valores de dezembro de 
2007. 
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Tabela 17 – Grupos de atendimentos, características e valores de corte – Região Metropolitana de São Paulo, tipo 
A, dezembro de 2009 

 Condição de acessar um financiamento Valores de corte para a RM 
de São Paulo 

Grupo I Famílias com renda líquida abaixo da linha de financiamento até R$ 930,00 

Grupo II Famílias podem acessar ao financiamento habitacional, com subsídio parcial 
(financiamento com subsídio) de R$ 930,00 a R$ 2.790,00 

Grupo III Famílias com capacidade de assumirem financiamento habitacional do SFH 
(condições diferenciadas) de R$ 2.790,00 a R$ 4.900,00 

Grupo IV Famílias com capacidade de acesso a um imóvel através de financiamento 
de mercado mais de R$ 4.900,00 

Fonte: PlanHab. Valores de dezembro de 2009. 

 

Tabela 18 – Grupos de atendimentos, características e valores de corte – Região Metropolitana de São Paulo, 
faixas de salário mínimo 

 Condição de acessar um financiamento Fontes de recursos 
Grupo 1 - 1 a 3 SM Famílias com renda líquida abaixo da linha de financiamento até R$ 1.245,00 

Grupo 2 - 3 a 6 SM 
Famílias podem acessar ao financiamento habitacional, com 
subsídio parcial (financiamento com subsídio) de R$ 1.245 a R$ 2490,00 

Grupo 3 - 6 a 10 SM 
Famílias com capacidade de assumirem financiamento 
habitacional do SFH (condições diferenciadas) de R$ 2490,00 a R$ 4.150,00 

Grupo 4 -mais de 10 SM 
Famílias com capacidade de acesso a um imóvel através de 
financiamento de mercado mais de R$ 4;150,00 

Fonte: Elaboração própria, PMH, 2010 

Para estimar a população do Município de São Paulo que atendia essas condições em 

2008, último ano em que se dispõe de informações da PNAD para a Região 

Metropolitana, foram utilizados os dados do Censo Demográfico de 2000, que permite 

comparar o município de São Paulo com o restante da Região Metropolitana. As 

tabelas 19 e 20 apresentam esses números. Fica evidente que, no município de São 

Paulo, há maior peso relativo dos domicílios nas faixas de maior renda. 
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Tabela 19 – Número de domicílios e renda média mensal segundo estratos de renda (referentes ao salário mínimo 
de 2000), Região Metropolitana de São Paulo e Município de São Paulo: 2000 

 RMSP MSP 
Classe de renda 
 domiciliar mensal 

Número de 
Domicílios 

Renda média 
(R$ de 2000) 

Número de 
Domicílios 

Renda média 
(R$ de 2000) 

Total 4.992.570 1.799,74 2.984.416 2.104,62 
< R$ 37,75 1.920 25,13 908 24,99 
de R$ 37,75 a R$ 75,50 8.970 56,53 4.355 56 
de R$ 75,50 a R$ 151,00 169.433 143,42 88.528 143,87 
de R$ 151,00 a R$ 302,00 378.817 260,59 198.846 260,67 
de R$ 302,00 a R$ 453,00 452.947 390,96 241.877 391,65 
de R$ 453,00 a R$ 755,00 861.689 603,16 471.056 604,18 
de R$ 755,00 a R$ 1510,00 1.328.470 1.085,80 776.038 1.090,98 
de R$ 1510,00 a R$ 2265,00 541.229 1.863,56 337.123 1.868,46 
de R$ 2265,00 a R$ 3020,00 324.060 2.646,36 217.483 2.650,20 
de R$ 3020,00 a R$ 4530,00 295.497 3.720,29 209.803 3.731,84 
> R$ 4530,00 409.789 9.168,05 322.367 9.309,35 
Sem rendimento 219.749 0 116.032 - 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000. 

 

 

 

Tabela 20 - Distribuição percentual dos domicílios e da renda média mensal domiciliar segundo estratos de renda 
(referentes ao salário mínimo de 2000), Região Metropolitana de São Paulo e Município de São Paulo: 2000 

 RMSP MSP 
Classe de renda 
 domiciliar mensal 

Percentual de 
Domicílios (%) 

Renda  
Acumulada (em %) 

Percentual de 
Domicílios (%) 

Renda  
Acumulada (em %) 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
< 37,75 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
de 37,75 a 75,5 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 
de 75,5 a 151 3,5% 0,3% 3,1% 0,2% 
de 151 a 302 7,9% 1,1% 6,9% 0,8% 
de 302 a 453 9,5% 2,0% 8,4% 1,5% 
de 453 a 755 18,1% 5,8% 16,4% 4,5% 
de 755 a 1510 27,8% 16,1% 27,1% 13,5% 
de 1510 a 2265 11,3% 11,2% 11,8% 10,0% 
de 2265 a 3020 6,8% 9,5% 7,6% 9,2% 
de 3020 a 4530 6,2% 12,2% 7,3% 12,5% 
> 4530 8,6% 41,8% 11,2% 47,8% 
Sem rendimento     

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000. 
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Tabela 21 - Renda média domiciliar segundo de salário mínimo ano 2000 - Diferenças relativas entre o Município de 
São Paulo e a Região Metropolitana de São Paulo 

 Renda Média do Município em relação 
 à Renda Média Metropolitana 

Total 16,90% 
Até 1/4 de salário mínimo -0,60% 
Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo -0,90% 
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 0,30% 
Mais de 1 a 2 salários mínimos 0,00% 
Mais de 2 a 3 salários mínimos 0,20% 
Mais de 3 a 5 salários mínimos 0,20% 
Mais de 5 a 10 salários mínimos 0,50% 
Mais de 10 a 15 salários mínimos 0,30% 
Mais de 15 a 20 salários mínimos 0,10% 
Mais de 20 a 30 salários mínimos 0,30% 
Mais de 30 salários mínimos 1,50% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000. 

Apesar dessas características distintas, no ano 2000 não havia significativa diferença, 

em termos de desigualdades de renda, entre a Região Metropolitana e o Município de 

São Paulo, como mostra o Gráfico 8. Ou seja, predominam no município rendas 

médias mais elevadas, mas com um perfil distributivo similar, em termos dos decis da 

distribuição de renda, como salienta a Tabela 22. 
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Gráfico 8 - Perfil distributivo da renda segundo domicílios - Região Metropolitana de São Paulo e Município de São 
Paulo: 2000 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000. 

 

Tabela 22 - Distribuição do rendimento mensal e valor do rendimento médio mensal real dos domicílios particulares 
permanentes, com rendimento por faixas de salários mínimos (SM) - Região Metropolitana de São Paulo – 2006, 
2007 e 2008 

 
Domicílios (%) Renda (%) Renda Media (Reais) 

 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2.319 2.514 2.578 

Até 1 SM 5,8% 5,0% 5,4% 0,7% 0,6% 0,7% 285 314 340 

Mais de 1 a 2 SM 15,3% 15,3% 15,2% 3,5% 3,6% 3,6% 562 601 660 

Mais de 2 a 3 SM 15,8% 15,2% 15,9% 5,7% 5,5% 5,9% 892 935 1.034 

Mais de 3 a 5 SM 22,4% 23,6% 24,6% 12,4% 13,7% 14,5% 1.383 1.486 1.623 

Mais de 5 a 10 SM 24,0% 22,8% 23,6% 23,7% 23,6% 25,0% 2.456 2.653 2.917 

Mais de 10 a 20 SM 11,3% 12,5% 11,0% 22,5% 25,6% 22,6% 4.947 5.254 5.700 

Mais de 20 SM 5,3% 5,6% 4,3% 26,0% 27,3% 22,6% 12.208 12.600 14.321 
Fonte: IBGE, PNAD 

A partir dessas informações (diferenças entre o município e a região metropolitana no 

ano 2000) e dos dados atualizados do perfil distributivo e das rendas médias da 

Grande São Paulo para os anos mais recentes de 2006, 2007 e 2008 (Tabela 23), 

produziu-se uma estimativa da renda média e da distribuição de renda no município de 

São Paulo. Os perfis da desigualdade, tanto no município, quanto na metrópole, estão 

sintetizados no gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Perfil distributivo da renda segundo domicílios - Região Metropolitana de São Paulo e Município de São 
Paulo: 2008 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2000. 

Com os dados das PNADs e o perfil distributivo conhecido procedeu-se, em primeiro 

lugar, a determinação do tamanho de cada um dos cortes de grupos de atendimento 

da Região Metropolitana de São Paulo. Estes resultados para o ano de 2008 estão 

sintetizados nas tabelas 23, 24 e 25.  
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Tabela 23 - Percentuais de domicílios segundo valores de corte para Grupos de Atendimento da Política 
Habitacional - Critério I – PlanHab dezembro de 2007 - Região Metropolitana de São Paulo – 2006 e 2008 

  
Valores 

(R$ de dez 2007) 
Valores 

(R$ de set 2006) 
Valores 

(R$ de set 2008) 
Percentuais 

domicílios 2006 
Percentuais 

domicílios  2008 

  Mín Máx Mín Máx Mín Máx Estrato Acum. Estrato Acum. 

Grupo 1 0 800   808,09  -  763,68  25,3% 25,3% 18,2% 18,2% 

Grupo 2 800 1.600,00 808,09 1.616,18 763,68  1.527,35  30,7% 56,0% 26,7% 44,8% 

Grupo 3 1.600,00 2.000,00 1.616,18 2.020,23 1.527,35  1.909,19  9,2% 65,2% 11,3% 56,2% 

Grupo 4 2.000,00 4.000,00 2.020,23 4.040,46 1.909,19  3.818,38  23,0% 88,2% 24,8% 80,9% 

Grupo 5 4.000,00   4.040,46   3.818,38    11,8% 100,0% 19,1% 100,0% 
Fonte: PlanHab e IBGE, PNAD, 2006 e 2008 

 
Tabela 24 - Percentuais de domicílios segundo valores de corte para Grupos de Atendimento da Política 
Habitacional - Critério II – PlanHab dezembro de 2009 - Região Metropolitana de São Paulo – 2006 e 2008 

  
Valores 

(R$ de dez 2009) 
Valores 

(R$ de set 2006) 
Valores 

(R$ de set 2008) 
Percentuais 

domicílios 2006 
Percentuais 

domicílios  2008 

  Mín Máx Mín Máx Mín   Mín Máx Mín Máx 

Grupo 1 0 930   1081,216  -  977,10  36,8% 36,8% 26,2% 26,2% 

Grupo 2 930 2.790,00 1081,216 3.243,65 977,10  2.931,30  34,0% 70,8% 44,6% 70,8% 

Grupo 3 2.790,00 4.900,00 3.243,65 5.696,73 2.931,30  5.148,15  17,5% 88,3% 16,5% 87,3% 

Grupo 4 4.900,00   5.696,73   5.148,15   -  11,7% 100,0% 12,7% 100,0% 
Fonte: PlanHab e IBGE, PNAD, 2006 e 2008 

 

Tabela 25 - Percentuais de domicílios segundo valores de corte para Grupos de Atendimento da Política 
Habitacional - Critério III – Faixas de Salários Mínimos de 2006 - Região Metropolitana de São Paulo – 2006 e 2008 

  Valores set 2008 Percentuais dom 2006 Percentuais dom 2008 

  Mínimo Máximo Estrato Acumulado Estrato Acumulado 

Grupo 1 - 1 a 3 SM 0 1.245,00  37,0% 37,0% 36,5% 36,5% 

Grupo 2 - 3 a 6 SM 1.245,00  2.490,00 27,2% 64,2% 29,3% 65,8% 

Grupo 3 - 6 a 10 SM 2.490,00 4.150,00 19,2% 83,4% 18,9% 84,7% 

Grupo 4 -mais de 10 SM 4.150,00   16,6% 100,0% 15,3% 100,0% 
Fonte: PlanHab e IBGE, PNAD, 2006 e 2008 

A partir desses valores foi inferida a distribuição de número de domicílios por grupo de 

atendimento para o município de São Paulo em 2008. Para tanto se utilizou a 

distribuição de renda aferida no Gráfico 9 e as estimativas de renda média mensal real 

derivadas da evolução da renda real na área metropolitana (PNADs) e dos diferenciais 

existente entre o município e a área metropolitana para o ano 2000 (Censo 

Demográfico). Os resultados estão sintetizados nas Tabelas 26, 27 e 28. 
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Tabela 26 - Percentuais de domicílios segundo valores de corte para Grupos de Atendimento da Política 
Habitacional - Critério I – PlanHab dezembro de 2007 - Município de São Paulo, 2008 

  Valores dez 2007 Valores set 2008 Percentuais dom 2008 

  Mínimo Máximo Mínimo Máximo Estrato Acumulado 

Grupo 1 0 800  -   763,68  16,6% 16,6% 

Grupo 2 800 1.600,00  763,68   1.527,35  25,0% 41,6% 

Grupo 3 1.600,00 2.000,00  1.527,35   1.909,19  10,8% 52,4% 

Grupo 4 2.000,00 4.000,00  1.909,19   3.818,38  25,0% 77,3% 

Grupo 5 4.000,00    3.818,38    22,7% 100,0% 
Fonte: IBGE, PNAD, 2006 e 2008 

 

 

Tabela 27 - Percentuais de domicílios segundo valores de corte para Grupos de Atendimento da Política 
Habitacional - Critério II – PlanHab dezembro de 2009 - Município de São Paulo, 2008  

  Valores dez 2009 Valores set 2008 Percentuais dom 2008 

  Mínimo Máximo Mínimo Máximo Estrato Acumulado 

Grupo 1 0 930,00  -   977,10  24,0% 24,0% 

Grupo 2 930,00 2.790,00  977,10   2.931,30  43,3% 67,3% 

Grupo 3 2.790,00 4.900,00  2.931,30   5.148,15  17,1% 84,4% 

Grupo 4 4.900,00    5.148,15   -  15,6% 100,0% 
Fonte: IBGE, PNAD, 2006 e 2008 

 

 

Tabela 28 - Percentuais de domicílios segundo valores de corte para Grupos de Atendimento da Política 
Habitacional - Critério III – Faixas de Salários Mínimos de 2006 - Município de São Paulo, 2008  

  Valores set 2008 Percentuais dom 2008 

  Mínimo Máximo Estrato Acumulado 

Grupo 1 - 1 a 3 SM 0 1.245,00 33,7% 33,7% 

Grupo 2 - 3 a 6 SM 1.245,00 2.490,00 28,5% 62,2% 

Grupo 3 - 6 a 10 SM 2.490,00 4.150,00 19,3% 81,5% 

Grupo 4 -mais de 10 SM 4.150,00   18,5% 100,0% 
Fonte: IBGE, PNAD, 2006 e 2008 
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4.1.3. Projeções da Demanda Demográfica por Habitações 

A partir das informações trabalhadas anteriormente é possível proceder a uma 

projeção do número de domicílios segundo os grupos de atendimento da política 

habitacional para o município de São Paulo até a data de 2024. Para tanto, o ponto de 

partida são as projeções já anunciadas da Fundação Seade acerca da população e da 

população em idade adulta (acima de 25 anos). O número de domicílios foi projetado 

com base no crescimento populacional da população adulta, deixando, como também 

já foi explicitado, que as eventuais hipóteses de redução mais acentuada do número 

de pessoas por domicílio sejam tratadas como resposta à inadequação e não como 

parte da demanda demográfica. É importante frisar que as projeções aqui utilizadas já 

embutem uma redução do número médio de pessoas por domicílio – de 3,14 em 2008 

para 2,90 pessoas por domicílio em 2024 - conseqüência da alteração do perfil etário 

da população. A Tabela 29 traz os valores dessa projeção. 

Tabela 29 - Projeção da População Residente em 1o de julho - Município de São Paulo 

Ano 
População 

Total 
População 
Adulta (1) 

Domicílios 
Estimados 

2008 10.940.311  6.634.498 3.475.552 
2009 10.998.813  6.725.985 3.523.478 
2010 11.057.629  6.818.128 3.571.749 
2011 11.095.352  6.881.769 3.605.087 
2012 11.133.206  6.946.004 3.638.738 
2013 11.171.189  7.010.838 3.672.702 
2014 11.209.301  7.076.278 3.706.983 
2015 11.247.544  7.142.328 3.741.584 
2016 11.276.908  7.190.369 3.766.751 
2017 11.306.349  7.238.732 3.792.087 
2018 11.335.868  7.287.421 3.817.593 
2019 11.365.462  7.336.438 3.843.271 
2020 11.395.135  7.385.784 3.869.121 
2021 11.411.383  7.426.675 3.890.542 
2022 11.427.654  7.467.791 3.912.082 
2023 11.443.948  7.509.136 3.933.740 
2024 11.460.266  7.550.709 3.955.519 

Fonte: Fundação Seade (população total e população adulta) - Elaboração própria – domicílios ocupados 
projetados com base na taxa de crescimento da população adulta. 
Obs (1) acima de 25 anos. 
Dessa forma procedeu-se à projeção do percentual e do número absoluto de 

domicílios segundo os grupos de atendimento da política habitacional para o município 

de São Paulo até a data de 2024. As hipóteses adotadas para estas projeções são de 

duas naturezas: 
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1. Economia Estagnada: crescimento de 2,0% ao ano, sem melhoria da renda 

mensal domiciliar e sem melhoria na distribuição de renda. 

2. Crescimento econômico de 3,5% ao ano, com melhoria da renda mensal domiciliar 

e com melhoria na distribuição de renda. 

A primeira hipótese - de economia estagnada - é de que não há melhoria da renda 

mensal real dos domicílios (no seu conjunto), nem melhoria da distribuição de renda, 

nos moldes do que se presenciou entre o final da década de noventa e o início da 

década seguinte. Neste caso os percentuais de domicílio de cada estrato são 

constantes, com o crescimento do número total de domicílios se distribuindo entre os 

distintos grupos de atendimento de acordo com a configuração inicial de 2008. 

A segunda hipótese – crescimento econômico do país de 4,0% e do PIB municipal de 

3,5% - é de que há melhoria da renda mensal real dos domicílios (no seu conjunto) e 

também melhoria da distribuição de renda, nos moldes do que se presenciou entre 

2004 e 2008. Neste caso os percentuais de domicílio de cada estrato são variáveis, 

com redução do percentual de domicílios dos estratos de menor renda. A evolução da 

Renda Média Real Mensal foi estimada também por uma projeção da tendência 

verificada entre 2004 e 2008, mas de forma a levar em conta uma trajetória 

assintótica, em que há redução progressiva da taxa de crescimento da renda real.  

Os Gráficos 10, 11 e 12 a seguir mostram as tendências utilizadas para as projeções 

do percentual de domicílios de cada um dos grupos de atendimento, segundo os três 

diferentes critérios adotados aqui, nesse cenário de maior crescimento.  
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Gráfico 10 - Projeções sobre a Renda Média Mensal Real com Hipótese de Crescimento - Região Metropolitana de 
São Paulo - 2001 a 2024 

 

Fonte: IBGE, PNAD (2004 a 2008), elaboração PMH. 
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Gráfico 11 - Projeções sobre a participação dos Grupos de Atendimento na Renda Total 
Critérios de atendimento PlanHab de dezembro de 2007 - Região Metropolitana de São Paulo 
2001 a 2024 

 

Fonte: IBGE, PNAD, elaboração PMH. 
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Gráfico 12 - Projeções sobre a participação dos Grupos de Atendimento na Renda Total - Critérios de atendimento 
PlanHab de dezembro de 2009 - Região Metropolitana de São Paulo - 2001 a 2024 

 
Fonte: IBGE, PNAD, elaboração PMH. 
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Gráfico 13 - Projeções sobre a participação dos Grupos de Atendimento na Renda Total - Critérios de atendimento 
segundas faixas de salário mínimo de setembro de 2008 - Região Metropolitana de São Paulo 2001 a 2024 

 
Fonte: IBGE, PNAD, elaboração PMH. 
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Os resultados finais desses exercícios são apresentados na seqüência, nas Tabelas 

de 30 a 35, segundo a combinação das duas hipóteses de evolução do cenário 

econômico e dos três distintos grupos de atendimento definidos anteriormente. 

Tabela 30 - Estimativas de número de domicílios do Município de São Paulo que se enquadram 
nos critérios de atendimento PlanHab de dezembro de 2007.  
Hipótese de Economia Estagnada (1) - Município de São Paulo, 2008 a 2024 

2008-2024 
Domicílios  
ocupados Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

ano (%) 16,6% 25,0% 10,8% 25,0% 22,7% 
2008 3.475.552 575.941 868.885 374.627 867.778 788.321 
2009 3.523.478 583.883 880.866 379.793 879.744 799.192 
2010 3.571.749 591.882 892.934 384.996 891.797 810.141 
2011 3.605.087 597.406 901.269 388.589 900.121 817.703 
2012 3.638.738 602.982 909.681 392.217 908.522 825.335 
2013 3.672.702 608.611 918.172 395.877 917.003 833.039 
2014 3.706.983 614.292 926.742 399.573 925.562 840.814 
2015 3.741.584 620.025 935.393 403.302 934.201 848.663 
2016 3.766.751 624.196 941.684 406.015 940.485 854.371 
2017 3.792.087 628.394 948.018 408.746 946.811 860.118 
2018 3.817.593 632.621 954.395 411.495 953.179 865.903 
2019 3.843.271 636.876 960.814 414.263 959.590 871.727 
2020 3.869.121 641.160 967.277 417.049 966.045 877.590 
2021 3.890.542 644.710 972.632 419.358 971.393 882.449 
2022 3.912.082 648.279 978.017 421.680 976.771 887.335 
2023 3.933.740 651.868 983.431 424.015 982.179 892.247 
2024 3.955.519 655.477 988.876 426.362 987.617 897.187 
2024 (%) 16,6% 25,0% 10,8% 25,0% 22,7% 

Fonte: Elaboração PMH 

Observação: (1) Sem melhoria da renda mensal domiciliar e sem melhoria n a distribuição de renda. 
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Tabela 31 - Estimativas de número de domicílios do Município de São Paulo que se enquadram 
nos critérios de atendimento PlanHab de dezembro de 2007. 
Hipótese de Crescimento Econômico (1) - Município de São Paulo, 2008 a 2024 

2008-2024 
Domicílios  
ocupados Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

2008 (%) 16,6% 25,0% 10,8% 25,0% 22,7% 
2008 3.475.552 575.941 868.885 374.627 867.778 788.321 
2009 3.523.478 570.150 872.386 378.396 875.832 826.715 
2010 3.571.749 564.039 875.740 382.164 883.864 865.940 
2011 3.605.087 555.253 875.238 384.302 888.111 902.183 
2012 3.638.738 546.254 874.649 386.447 892.360 939.028 
2013 3.672.702 537.038 873.974 388.598 896.611 976.481 
2014 3.706.983 527.602 873.209 390.756 900.864 1.014.552 
2015 3.741.584 517.944 872.354 392.920 905.118 1.053.248 
2016 3.766.751 506.746 869.156 394.070 907.023 1.089.755 
2017 3.792.087 495.375 865.875 395.217 908.913 1.126.706 
2018 3.817.593 483.828 862.511 396.362 910.787 1.164.105 
2019 3.843.271 472.103 859.062 397.505 912.645 1.201.956 
2020 3.869.121 460.198 855.528 398.645 914.488 1.240.263 
2021 3.890.542 447.582 850.900 399.310 915.230 1.277.520 
2022 3.912.082 434.812 846.195 399.970 915.953 1.315.151 
2023 3.933.740 421.888 841.412 400.625 916.656 1.353.159 
2024 3.955.519 408.807 836.550 401.275 917.339 1.391.549 
2024 (%) 10,3% 21,1% 10,1% 23,2% 35,2% 

Fonte: Elaboração PMH 

Observação: (1) Melhoria da renda mensal domiciliar e melhoria na distribuição de renda. 
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Tabela 32 - Estimativas de percentual de domicílios do Município de São Paulo, que se enquadram nos critérios de 
atendimento PlanHab de dezembro de 2009. 
Hipótese de Economia Estagnada (1) - Município de São Paulo, 2008 a 2024 

2008-2024 
Domicílios 
 ocupados Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

2008 (%) 24,0% 43,3% 17,1% 15,6% 
2008 3.475.552 833.555 1.505.627 594.990 541.380 
2009 3.523.478 845.050 1.526.389 603.195 548.845 
2010 3.571.749 856.626 1.547.300 611.458 556.364 
2011 3.605.087 864.622 1.561.742 617.165 561.557 
2012 3.638.738 872.693 1.576.320 622.926 566.799 
2013 3.672.702 880.838 1.591.033 628.741 572.089 
2014 3.706.983 889.060 1.605.884 634.609 577.429 
2015 3.741.584 897.359 1.620.873 640.533 582.819 
2016 3.766.751 903.395 1.631.776 644.841 586.739 
2017 3.792.087 909.471 1.642.751 649.178 590.686 
2018 3.817.593 915.588 1.653.801 653.545 594.659 
2019 3.843.271 921.747 1.664.925 657.941 598.659 
2020 3.869.121 927.946 1.676.123 662.366 602.685 
2021 3.890.542 933.084 1.685.403 666.033 606.022 
2022 3.912.082 938.250 1.694.734 669.721 609.377 
2023 3.933.740 943.444 1.704.117 673.429 612.751 
2024 3.955.519 948.668 1.713.551 677.157 616.143 
2024 (%) 24,0% 43,3% 17,1% 15,6% 

Fonte: Elaboração PMH 

Observação: (1) Sem melhoria da renda mensal domiciliar e sem melhoria na distribuição de renda. 
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Tabela 33 - Estimativas de percentual de domicílios do Município de São Paulo, que se enquadram nos critérios de 
atendimento PlanHab de dezembro de 2009. 
Hipótese de Crescimento Econômico (1) - Município de São Paulo, 2008 a 2024 

2008-2024 
Domicílios 
 ocupados Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

2008 (%) 24,0% 43,3% 17,1% 15,6% 
2008 3.475.552 833.555 1.505.627 594.990 541.380 
2009 3.523.478 837.776 1.517.113 610.027 558.562 
2010 3.571.749 841.881 1.528.493 625.311 576.064 
2011 3.605.087 842.297 1.533.269 638.138 591.383 
2012 3.638.738 842.648 1.538.001 651.151 606.938 
2013 3.672.702 842.932 1.542.687 664.351 622.732 
2014 3.706.983 843.148 1.547.327 677.740 638.768 
2015 3.741.584 843.294 1.551.920 691.322 655.048 
2016 3.766.751 841.191 1.552.441 703.276 669.842 
2017 3.792.087 839.021 1.552.900 715.360 684.806 
2018 3.817.593 836.784 1.553.294 727.575 699.940 
2019 3.843.271 834.479 1.553.624 739.921 715.247 
2020 3.869.121 832.105 1.553.887 752.401 730.728 
2021 3.890.542 828.681 1.552.247 764.111 745.502 
2022 3.912.082 825.194 1.550.542 775.928 760.419 
2023 3.933.740 821.642 1.548.770 787.852 775.477 
2024 3.955.519 818.026 1.546.930 799.884 790.679 
2024 (%) 20,7% 39,1% 20,2% 20,0% 

Fonte: Elaboração PMH 

Observação: (1) Melhoria da renda mensal domiciliar e melhoria na distribuição de renda. 
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Tabela 34 - Estimativas de percentual de domicílios do Município de São Paulo segundo faixas de salários mínimos 
usadas como critérios das políticas habitacionais. 
Hipótese de Economia Estagnada (1) - Município de São Paulo, 2008 a 2024 

2008-2024 
Domicílios 
ocupados 

Grupo 1 
1 a 3 SM 

Grupo 2 
3 a 6 SM 

Grupo 3 
6 a 10 SM 

Grupo 4 
mais de 10 

SM 
2008 (%) 33,7% 28,5% 19,3% 18,5% 
2008 3.475.552 1.170.968 989.984 671.174 643.426 
2009 3.523.478 1.174.400 997.681 677.108 674.290 
2010 3.571.749 1.177.598 1.005.313 683.017 705.820 
2011 3.605.087 1.175.580 1.008.605 685.994 734.908 
2012 3.638.738 1.173.421 1.011.871 688.967 764.479 
2013 3.672.702 1.171.120 1.015.109 691.936 794.537 
2014 3.706.983 1.168.673 1.018.320 694.900 825.090 
2015 3.741.584 1.166.079 1.021.503 697.859 856.144 
2016 3.766.751 1.160.328 1.022.008 699.002 885.412 
2017 3.792.087 1.154.448 1.022.475 700.129 915.035 
2018 3.817.593 1.148.436 1.022.901 701.239 945.017 
2019 3.843.271 1.142.290 1.023.287 702.333 975.360 
2020 3.869.121 1.136.011 1.023.632 703.410 1.006.069 
2021 3.890.542 1.128.260 1.022.724 703.636 1.035.922 
2022 3.912.082 1.120.388 1.021.776 703.844 1.066.074 
2023 3.933.740 1.112.395 1.020.786 704.033 1.096.528 
2024 3.955.519 1.104.278 1.019.753 704.202 1.127.286 
2024 (%) 33,7% 28,5% 19,3% 18,5% 

Fonte: Elaboração PMH 

Observação: (1) Sem melhoria da renda mensal domiciliar e sem melhoria na distribuição de renda. 
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Tabela 35 - Estimativas de percentual de domicílios do Município de São Paulo segundo faixas de salários mínimos 
usadas como critérios das políticas habitacionais. 
Hipótese de Crescimento Econômico (1) - Município de São Paulo, 2008 a 2024 

2008-2024 
Domicílios 
ocupados 

Grupo 1 
1 a 3 SM 

Grupo 2 
3 a 6 SM 

Grupo 3 
6 a 10 SM 

Grupo 4 
mais de 10 SM 

2008 (%) 33,7% 28,5% 19,3% 18,5% 
2008 3.475.552 1.170.968 989.984 671.174 643.426 
2009 3.523.478 1.187.115 1.003.635 680.429 652.298 
2010 3.571.749 1.203.378 1.017.385 689.751 661.235 
2011 3.605.087 1.214.611 1.026.881 696.189 667.407 
2012 3.638.738 1.225.948 1.036.466 702.687 673.636 
2013 3.672.702 1.237.391 1.046.140 709.246 679.924 
2014 3.706.983 1.248.941 1.055.905 715.867 686.270 
2015 3.741.584 1.260.599 1.065.761 722.548 692.676 
2016 3.766.751 1.269.078  1.072.929 727.408 697.335 
2017 3.792.087 1.277.614 1.080.146 732.301 702.026 
2018 3.817.593 1.286.207 1.087.411 737.227 706.747 
2019 3.843.271 1.294.858 1.094.726 742.185 711.501 
2020 3.869.121 1.303.568 1.102.089 747.178 716.287 
2021 3.890.542 1.310.785 1.108.190 751.314 720.253 
2022 3.912.082 1.318.042 1.114.326 755.474 724.240 
2023 3.933.740 1.325.339 1.120.495 759.656 728.250 
2024 3.955.519 1.332.677 1.126.699 763.862 732.282 
2024 (%) 27,9% 25,8% 17,8% 28,5% 

Fonte: Elaboração PMH 

Observação: (1) Melhoria da renda mensal domiciliar e melhoria na distribuição de renda. 

Das três alternativas para o enquadramento das famílias por faixa de renda, a adotada 

neste Plano é a mesma adotada pelo PlanHab, para dezembro 2009. Para cada um 

dos dois cenários – de estagnação econômica ou melhoria da renda e da distribuição 

de renda, os incrementos entre 2009 e 2024 podem ser comparados na tabela abaixo. 

Tabela 36 – Cenários alternativos de projeção da demanda por faixas de rendimento mensal 
Município de São Paulo, 2009 a 2024 

2009 2024 incremento % 2009 2024 incremento %

grupo 1 845.050 948.668 103.618 24% 837.776 818.026 -19.750 -5%

grupo 2 1.526.389 1.713.551 187.162 43% 1517113 1.546.930 29.817 7%

grupo 3 603.195 677.157 73.962 17% 610.027 799.884 189.857 44%

grupo 4 548.845 616.143 67.298 16% 558.562 790.679 232.117 54%

total 3.525.488 3.957.543 432.040 100% 3.525.487 3.957.543 432.041 100%

cenário 1 - estagnação

grupo

cenário 2 - crescimento econ. e redução desig.

 
Fonte: PMH, 2010 

No primeiro cenário, de estagnação do crescimento, e em que não há melhoria de 

renda mensal domiciliar e sem melhora na distribuição de renda, o município teria um 

incremento de 290.780 domicílios entre as famílias com rendimento de até R$2.790,00 

(grupos 1 e 2 conforme classificação do PlanHab). 
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No segundo cenário, de crescimento econômico, melhoria de renda mensal domiciliar 

e na distribuição de renda, os valores baixam para 199.924 novos domicílios nos 

grupos 1 e 2. 

Portanto, a estimativa adotada para esta versão do Plano Municipal de Habitação, 

ainda sujeita a revisão em função do debate público e da sua compatibilização com o 

Plano Estadual de Habitação, varia entre 199.924 e 290.780 domicílios, nas faixas de 

renda que demandam financiamento e subsídios públicos para acesso à moradia. 

 

4.2. O cenário econômico 

O Plano Nacional de Habitação utilizou-se de um cenário macroeconômico nacional 

baseado nas estimativas existentes de crescimento de médio e longo prazo da 

economia brasileira, a saber, as projeções realizadas pelo Ministério de Minas e 

Energia para o setor elétrico, as projeções da Petrobras e as tendências de mais curto 

prazo levantadas pelo Banco Central junto aos agentes financeiros (Relatório Focus 

do Banco Central). O Plano Plurianual do Município de São Paulo para o período 2010 

– 2013 também vem sendo elaborado com base em premissas similares, utilizando-se 

igualmente das expectativas dos agentes financeiros e consultorias econômicas 

sintetizadas no Relatório Focus. O quadro abaixo sintetiza as taxas de crescimento do 

PIB para os períodos do PPA e do PlanHab. 

Tabela 37 - Hipóteses Macroeconômicas do PPA e do PlanHab 
Taxas Estimadas de Crescimento do PIB (taxa média anual em %) 

 

PPA 2010/2013 (1) Plano Nacional de Habitação 
(2010-2024) (2) 

Período 2010 2011 2010 2013 Adverso Tendencial 

Taxa de crescimento do PIB 3,61% 4,12% 4,13% 4,22% 2,5% 4,0% 

Fonte: (1) Relatório Focus, Bacen, julho de 2009; (2) Plano Nacional de Habitação. 
 

Mesmo sabendo que estimativas como estas estão sujeitas a grande incerteza, é 

relevante buscar estabelecer um parâmetro sobre a evolução econômica futura, pois 

este desempenho econômico afeta a disponibilidade de recursos e sinaliza a 

capacidade do setor público de bancar as ações relativas à política habitacional, bem 

como condiciona a capacidade de pagamentos das famílias, tanto em função da 

melhoria ou da piora do horizonte de geração de emprego e renda, como em função 

do comportamento que se espera em termos da melhoria do perfil distributivo da 

renda. 
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Em função do arrefecimento da crise internacional, as expectativas dos agentes 

econômicos melhoraram significativamente, vis a vis aquelas existentes no momento 

em que foram elaboradas as estimativas do PlanHab e os cenários do PPA. Reflexo 

disso é que as estimativas correntes (março de 2010) sintetizadas no Relatório Focus 

são hoje de crescimento de 5,35% para o PIB em 2010 e de 4,5% para o ano de 2011. 

Para horizontes maiores de tempo, como é o caso do Plano Municipal de Habitação, 

deve-se esperar, contudo, taxas de crescimento ligeiramente decrescentes ao longo 

do tempo, em função inclusive da redução do crescimento demográfico.39 

Em função disso, apesar da melhora da conjuntura, considera-se bastante aceitável 

trabalhar como um cenário tendencial de uma taxa média de crescimento do PIB 

nacional de 4,0% ao ano para um horizonte de tempo até 2024, bem como aceitar 

como realista o contexto de um crescimento de 2,5% ao ano num cenário mais 

adverso de longo prazo, tal como estabelecido no PlanHab. 

A partir desse contexto nacional, pode-se projetar a taxa de crescimento do PIB 

Municipal de São Paulo. A hipótese é de que o PIB municipal situe-se num patamar 

ligeiramente inferior à média nacional, como tem sido verificado nas últimas décadas, 

em função do tipo de comportamento da economia regional, que apresenta queda 

mais acentuada do PIB nas conjunturas recessivas e recuperações maiores que a 

média nacional, nos períodos de recuperação, mas com uma pequena tendência a um 

crescimento ligeiramente inferior à média nacional. Essa diferença é, contudo, muito 

pequena, em especial na nova metodologia de cálculo do PIB nacional, que ressalta a 

maior importância relativa do setor serviços, como mostram os dados da tabela 38 e o 

gráfico 14.40 

                                                   
39 Ver, por exemplo as estimativas realizadas para a Previdência Social, que estima para o período 2010 a 2022, 
taxas de crescimento do PIB iniciando em 5.0% ao ano e concluindo o período em 2,5% ao ano. 

40 Na metodologia anterior de cálculo do PIB, essas diferenças eram maiores, em função do maior peso da indústria 
de transformação e do contexto de desconcentração industrial em direção ao interior de São Paulo e outras 
Unidades da Federação. 
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Tabela 38 - Produto Interno Bruto, Taxas de Crescimento do PIB e participações no Total Nacional 
Brasil, Estado de São Paulo e Município de São Paulo - 2003 a 2007 (em R$ de 2008) 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2007-2002 

PIB Brasil 2.376.321.158  2.512.063.571  2.591.436.580  2.694.342.695  2.858.088.629   
PIB Mun São 
Paulo 292.932.717  291.343.184  315.543.047  321.677.363  343.650.742  

 

PIB Est São 
Paulo 810.555.819  832.594.825  877.374.522  912.699.562  969.524.023  

 

 
2003-02 2004-03 2005-04 2006-05 2007-06 2007-2002 

Tx Cresc 
Brasil 1,15 5,71 3,16 3,97 6,08 4,00 
Tx Cresc Mun 
São Paulo -1,96 -0,54 8,31 1,94 6,83 2,84 
Tx Cresc Est 
São Paulo -0,37 2,72 5,38 4,03 6,23 3,57 

 
2003 2004 2005 2006 2007  

PIB Brasil/PIB 
BR  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

PIB Mun São 
Paulo/PIB BR 12,3% 11,6% 12,2% 11,9% 12,0% 

 

PIB Est São 
Paulo/PIB BR 34,1% 33,1% 33,9% 33,9% 33,9% 

 

Fonte: IBGE-SEADE. 

De fato, em função de sua estrutura econômica, a economia municipal sofre flutuações 

cíclicas muito mais intensas que a média nacional, com uma pequena tendência à 

queda da participação no conjunto do PIB nacional, como mostra o gráfico na 

seqüência, a partir dos dados de 2003 a 2007. Tomando o comportamento recente, o 

PIB municipal tenderia a ser da ordem de 11% do PIB nacional ao fim desse período. 

 

Gráfico 14 - Participação do PIB do Município de São Paulo e do Estado de São Paulo no PIB Nacional – 2003 a 
2007 

 

Fonte: IBGE-SEADE. 
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Esse comportamento econômico - queda mais acentuada do PIB nas conjunturas 

recessivas e recuperações maiores que a média nacional, nos períodos de 

recuperação -, é conseqüência do maior peso de atividades industriais e de serviços 

encadeadas com o desempenho da economia nacional. Diferentemente de outras 

economias regionais mais voltadas ao comércio exterior ou mais especializadas em 

alguns setores, a economia paulista repercute de forma intensa o que acontece no 

conjunto da economia nacional. O mesmo vale para a cidade de São Paulo, que 

exerce uma função de comando no conjunto da economia. O Gráfico II retrata essas 

flutuações para Brasil e São Paulo. 

 

Gráfico 15 - Variações do PIB Trimestral 2002 a 2009 (Base Média de 2002 = 100,0) - Brasil e Estado de São Paulo 
– 2002 a 2009 

 
Fonte: IBGE-SEADE. 

A hipótese acerca da evolução do PIB nacional e municipal adotada por esse texto é, 

portanto, de crescimento médio tendencial de 4,0% ao ano para o PIB nacional e de 

3,5% ao ano para o PIB municipal, no intervalo entre 2010 e 2024. Essa é uma 

hipótese bastante coerente, inclusive, com o fato de que o crescimento demográfico 

esperado para o município vá se situar num patamar muito inferior à média nacional. 

Ao fim desse período o município teria sua participação na economia nacional 

reduzida de 12,0% para um pouco mais de 11,0%. Para um contexto adverso, estima-

se um crescimento médio da economia brasileira de 2,5% ao ano, entre 2010 e 2024, 

e de 2,0% ao ano para o PIB municipal da cidade de São Paulo. 
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Tabela 39 - Hipóteses Macroeconômicas 2010 a 2024 

 
PIB Brasil (2010-2024) PIB Mun. São Paulo (2010-2024) 

Período Adverso Tendencial Adverso Tendencial 

Taxa de crescimento do PIB 2,5% 4,0% 2,0% 3,5% 
Fonte: PMH. 

 

Deve-se salientar que esse crescimento do PIB municipal é compatível com uma 

elevação significativa do PIB per capita. Como o crescimento demográfico do 

município de São Paulo é sensivelmente menor que a média nacional, com uma taxa 

média anual de 0,27%, contra 0,67% ao ano para o Brasil, o PIB per capita do 

município deve crescer a uma média de 3,22% ao ano, contra 3,31% ao ano para o 

PIB per capital nacional. 

Tabela 40 - Hipóteses Macroeconômicas 2010 a 2024: PIB per capita e crescimento populacional: 
Brasil e Município de São Paulo 

 2010 a 2024 

 Taxa média de 
 crescimento populacional 

Taxa média de 
crescimento do PIB per Capita 

Brasil 0,67% 3,31% 

Município de São Paulo 0,27% 3,22% 

Fonte: IBGE, SEADE e estimativas do PIB da tabela III. 

Em termos do cenário econômico, também se adotam aqui premissas similares ao 

PlanHab de que o quadro mais provável de evolução das receitas fiscais da União, 

dos Estados e dos Municípios é de manutenção da carga tributária existente.41 Essa 

hipótese é consistente com a realidade dos últimos anos, na medida em que a carga 

tributária, com pequenas flutuações cíclicas, em especial com queda no ano de crise 

de 2009, vem se mantendo nos últimos anos, inclusive com pequena tendência ao seu 

aumento (Tabela V). Como essa carga tributária já é elevada, não se trabalha aqui 

com a hipótese de seu aumento, mas de um quadro em que essa carga tributária 

mantenha-se no patamar atual. Igualmente parte-se do pressuposto da manutenção 

da atual partilha federativa das receitas arrecadadas, mantendo-se a distribuição hoje 

existente entre a União, Estados e Municípios. 

                                                   
41 O PlanHab também trabalha com uma hipótese de crescimento da carga tributária inferior ao PIB (80% do 
crescimento médio do PIB), como mostra-se na seqüência. 
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Tabela 41 - Carga Tributária Total, Federal, Estadual e Municipal - 1995 a 2007 

Ano 
Carga Tributária 

Total 
Carga Tributária 

Federal 
Carga Tributária 

Estadual 
Carga Tributária 

Municipal 
1995 28,4 13,01 8,13 1,38 
1996 28,6 12,17 7,95 1,38 
1997 28,6 13,57 7,58 1,42 
1998 29,3 12,94 7,53 1,49 
1999 31,1 14,51 7,74 1,48 
2000 30,4 14,09 7,89 1,46 
2001 31,9 14,89 8,29 1,57 
2002 32,4 15,49 8,2 1,56 
2003 31,9 14,96 8,22 1,69 
2004 32,8 15,55 8,31 1,74 
2005 33,8 16,2 8,43 1,77 
2006 34,1 16,09 8,57 1,84 
2007 34,7 16,66 8,37 1,82 

Fonte: Carga tributária - IPEA Data (mar/2010) 

Na realidade, o PlanHab trabalha com quatro hipóteses para a evolução dos gastos 

com habitação: crescimento do PIB e da receita de 4.0% a.a.; crescimento do PIB de 

4.0% a.a. e da receita de 3,2% a.a.; crescimento do PIB e da receita de 2,5% a.a.; 

crescimento do PIB de 2,5% a.a. e da receita de 2,0% a.a. As diferentes estimativas 

do PlanHab para a evolução dos gastos com habitação da União, estados e 

municípios, são elencadas no gráfico III abaixo. Os gastos, em termos reais, 

cresceriam entre 30% e 80%, conforme o cenário adotado. 
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Gráfico 16 - Números Índices dos Gastos com Habitação da União, Estados e Municípios do PlanHab  
(2008 = 100,0) – 2008 a 2023 

 

Fonte: PlanHab. 
Observação: Cenário A - crescimento do PIB e da receita de de 4.0% a.a.; Cenário B - crescimento do PIB de 4.0% 
a.a. e da receita de 3,2% a.a.; Cenário C - crescimento do PIB e da receita de 2,5% a.a.; Cenário D - crescimento do 
PIB de 2,5% a.a. e da receita de 2,0% a.a. 

Para efeitos das projeções do Plano Municipal de Habitação, trabalha-se com os dois 

cenários macroeconômicos, tendencial (de crescimento) e cenário adverso, e com a 

estimativa que a receita dos entes federados irá crescer à mesma taxa do PIB, como 

explicita a tabela VI. 

Tabela 42 - Hipóteses de Crescimento das Receitas Governamentais 2010 a 2024, Brasil e Município de São Paulo 

 2010 a 2024 

 Taxa média de 
 crescimento do PIB  

Taxa média de 
crescimento das Receitas 

Cenário de crescimento 

  Brasil 4,0% 4,0% 

Município de São Paulo 3,5% 3,5% 

Cenário Adverso 

  Brasil 2,5% 2,5% 

Município de São Paulo 2,0% 2,0% 

Fonte: IBGE, SEADE e estimativas do PIB da tabela 41. 

 



 

116 

 

Os resultados dessa estimativa indicam uma evolução esperada do gasto com 

habitação que se situa – no caso de crescimento do PIB de 4.0% ao ano – abaixo do 

crescimento estimado pela PlanHab para a evolução do gasto municipal médio do 

Brasil, em função do PIB do Município de São Paulo crescer a uma taxa ligeiramente 

inferior à média nacional. No caso do cenário adverso, o crescimento do gasto é igual 

à evolução do gasto esperado para municípios do cenário do PlanHab em que o PIB 

nacional cresce 2,5% ao ano e a receita tributária cresce abaixo do PIB. O Gráfico IV 

sintetiza essa evolução dos gastos do município comparativamente aos cenários 

extremos do PalnHab. Na hipótese do cenário tendencial o gasto com habitação 

cresceria de 67,5% e no cenário adverso de 34,6%. 

Gráfico 17 - Números Índices dos Gastos com Habitação da União, Estados e Municípios 
(2008 = 100,0) – 2008 a 2023 

 

Fonte: PMH, 2010 

 

4.2.1. Recursos disponíveis 

Para estimar os recursos disponíveis para programas habitacionais do município de 

São Paulo faz-se aqui uma síntese da evolução recente dos recursos alocados e uma 

projeção, com base nos cenários econômicos, dos recursos disponíveis, segundo 

cada ente da federação. 

O atendimento com recursos não onerosos (financiamentos habitacionais e via 

mercado) seguem as estimativas do Plano Nacional de Habitação, na medida em que 
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o comportamento dos principais agentes financeiros e programas de financiamento 

dependem essencialmente da União. Esse cenário busca complementar as 

informações já constante do PlanHab com informações específicas de como se espera 

evoluam, para o município de São Paulo, os recursos onerosos que compreendem a 

maior parte das ações de apoio às famílias de menor renda. 

Com base no exposto no capítulo 3, que traça o diagnóstico da alocação de recursos 

municipais para habitação, foi elaborado o gráfico a seguir, que mostra, para um 

período mais longo, essa instabilidade na alocação de recursos, bem como a 

recuperação pós 2004, em termos relativos ao orçamento municipal. Os recursos 

alocados oscilaram entre patamares de 2,0% a cerca de 7,0% nesses anos. Em média 

situaram-se por volta de 3,5% do orçamento municipal. Nos últimos quatro anos essa 

média foi de 3,8% do orçamento municipal. 

 
Gráfico 18 - Orçamento Sehab em Relação ao Total do Orçamento do Município de São Paulo 

 

Fonte: PMSP, Sehab, 2010. 

 

Estes investimentos dependem sobremodo de recursos próprios municipais, que 

respondem por cerca de 70% do total alocado, tomando-se em conta os valores 

executados nos anos de 2008 e 2009, incluindo-se aqui o Fundo Municipal de 

Habitação e o Fundo de Urbanização. A União e o Governo Estadual aportaram 

nesses anos, cada um isoladamente, em média cerca de 15% do total de recursos 

para habitação. 
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Tabela 43 - Principais Programas Habitacionais segundo Fontes e Programas - Município de São Paulo – 2008 e 
2009 (em mil R$ de 2009 deflacionados pela IPCA) 

 

2008 2009 2008 2009 

Habi 456.075,52 467.155,76 58,2% 49,3% 

Resolo 4.020,05 15.794,22 0,5% 1,7% 

Mananciais 191.534,99 347.316,93 24,5% 36,7% 

Atendimento Habitacional 32.972,64 36.472,01 4,2% 3,9% 

Fundo Municipal de Habitação 57.759,36 27.736,69 7,4% 2,9% 

Fundo de Urbanização 40.908,19 52.395,00 5,2% 5,5% 

Total 783.270,74 946.870,61 100,0% 100,0% 

     Recursos Municipais 581.706,30 608.367,55 74,3% 64,3% 

Recursos Estaduais 87.667,68 196.858,37 11,2% 20,8% 

Recursos Federais 113.896,76 141.644,69 14,5% 15,0% 

Total 783.270,74 946.870,61 100,0% 100,0% 

Fonte: PMSP, Sehab, 2010. 

O Fundo Municipal da Habitação (FMH), instituído em 1994, concentra parte reduzida 

dos recursos aplicados à questão habitacional, o mesmo acontecendo com a parcela 

do Fundo de Desenvolvimento Urbano aplicada em programas habitacionais (cerca de 

20% do montante do Fundo nos últimos exercícios). Para os próximos anos, como já 

ocorre com o orçamento de 2010, é preciso levar em conta em especial a recém 

criação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infra-estrutura, que já para o 

orçamento de 2010 aporta recursos significativos nas ações nas áreas de mananciais, 

anteriormente alocadas diretamente no orçamento da Secretaria de Habitação. 

Tabela 44 - Principais Itens do Orçamento Municipal para Habitação - Município de São Paulo – 2008 e 2009 (em 
mil R$ de 2009 deflacionados pela IPCA) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

Secretaria Municipal de Habitação 364,27 495,90 742,00  1.211,58 697,31 

Fundo Municipal de Habitação 31,82 42,32 55,37 45,22 57,08 

Fundurb - Sec. Habitação  -  15,78 36,23 52,30 32,44 

Fundo de Saneamento Ambiental e Infra-estrutura  -   -   -   -  320,00 

Sub- Total (A) 396,08 554,00 833,60 1.309,09 1.106,83 

Total do Orçamento Municipal (B) 16.469,16 20.237,65 24.179,90 27.940,02 27.897,83 

Sub/Total (A/B) 2,41% 2,74% 3,45% 4,69% 3,97% 

Fonte: Sempla, Retrospectiva de Gastos Municipais, 2010 e Orçamento Municipal de 2010. Dados de 2006 a 2008 - 
valores empenhados; para 2029 e 2010 valores orçados. 

Para os próximos exercícios, uma boa estimativa da previsão de alocação de recursos 

é o Plano Plurianual. Para os principais programas habitacionais, o PPA do município 

de São Paulo faz uma previsão de aporte de recursos baseada numa estimativa de 
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evolução das receitas futuras da Prefeitura Municipal, que por sua vez se 

fundamentam numa estimativa de crescimento do PIB. As hipóteses 

macroeconômicas do PPA já foram indicadas. O quadro a seguir traz essa estimativa 

e a estimativa de evolução do PIB no setor serviços. 

Tabela 45 - PPA 2010/2013 - Hipóteses Macroeconômicas 

 
2010 2011 2012 2013 

PIB Total 3,61% 4,12% 4,13% 4,22% 
PIB Serviços 2,93% 4,09% 4,04% 4,19% 

Fonte: PPA, Secretaria de Planejamento do Município de São Paulo, 2010. 

 

As estimativas de receitas para o PPA se orientam pela estimativa das principais 

receitas tributárias (IPTU, ISS, ITBI e IRRF e taxas), cada qual com hipóteses 

específicas: 

i. IPTU: estimada utilizando-se o IPCA projetado para exercício em curso e a 
expansão do cadastro de contribuintes, da ordem de 1,5%. 

ii. ISS: estimada considerando-se a taxa de crescimento do PIB de serviços, a 
taxa média de inflação prevista para 2010 e a expansão do cadastro de 
contribuintes, de aproximadamente 1,7%. 

iii. ITBI: estimada levando-se em conta a projeção de crescimento do PIB e a taxa 
de inflação média. 

iv. Taxas: estimadas pela projeção de inflação do exercício em curso e a projeção 
de crescimento do PIB. 

v. Receita de Contribuições: estimada considerando-se a arrecadação prevista 
para 2009, acrescida do reajuste determinado pela ANEEL. 

vi. Receitas Patrimoniais: estimada pelo fluxo de caixa para o exercício de 2009 e 
pela taxa média de juros estimada para o próximo ano. 

vii. Receita de Serviços: estimada pelo nível de atividade econômica e a inflação 
do exercício corrente. 

viii. Transferências Correntes:  

ix. FPM: estimada em função da arrecadação deste exercício, corrigida pela taxa 
de inflação e pelo PIB. 

x. ICMS: estimado pelo nível de atividade econômica e a inflação média prevista. 

xi. IPVA: estimado pelo PIB, pela inflação média e pela expansão do número de 
veículos licenciados na Cidade de São Paulo, da ordem de 2,5%. 

xii. FUNDEB: estimado pela receita prevista para as transferências dos impostos 
que compõem sua base. 

xiii. Demais transferências: Receitas estimadas pelas expectativas de formalização 
de convênios ou daqueles já em andamento 

xiv. Operações de Crédito: estimada pela expectativa dos órgãos contratantes. 

 



 

120 

 

Estas estimativas podem ser consideradas bem consistentes, em função do relativo 

elevado grau de acerto entre as estimativas anuais de receita orçamentária e a receita 

realizada anualmente, cujo desvio como mostra a tabela abaixo é no máximo igual a 

5%.  

Tabela 46 - Evolução das Receitas Anuais de Orçamento e Valor Efetivamente Realizado  
Município de São Paulo – 2004 a 2008 (em milhões R$ correntes) 

 
Prevista Realizada % 

2004 14.294,0 13.128,1 91,8% 
2005 15.200,0 15.070,9 99,2% 
2006 17.233,9 17.146,9 99,5% 
2007 21.512,8 20.564,6 95,6% 
2008 25.284,8 23.876,8 94,4% 

Fonte: Balanços Anuais, Secretaria da Fazenda do Município de São Paulo 

O PPA também auxilia a avaliar as receitas disponíveis para programas habitacionais 

na medida em as principais ações da Secretaria de Habitação possuem metas e 

estimativas de alocação de recursos para os próximos anos.  

Tabela 47 - Evolução das Receitas Anuais de Orçamento e Valor Efetivamente Realizado  
Município de São Paulo – 2004 a 2008 (em milhões R$ correntes) 

 

2010 2011 a 2013 Total 

Acesso à moradia - Urbanização de favelas 566,50 1.093,58 1.660,08 

Acesso à moradia – Regularização fundiária 35,94 160,19 196,13 

Acesso à moradia - Ações de habitação 112,80 354,51 467,31 

Preservação dos recursos hídricos (80%) (*) 429,23 1.287,21 1.716,44 

Sub-Total (A) 1.144,47 2.895,49 4.039,97 

Orçamento Total (B) 26.083,30 92.405,52 118.488,82 

Participação no Orçamento Geral (A/B) 4,39% 3,13% 3,41% 

Fonte: PPA, Secretaria de Planejamento do Município de São Paulo, 2010. Estimativa própria de alocação de 80% 
do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infra-estrutura. 

Na média do período de quatro anos do PPA, a estimativa de gasto com os programas 

habitacionais é de situar-se na média em 3,4% do orçamento municipal, um número 

consistente com o executado nos últimos anos. A receita total do município estimada 

cresce bem acima do PIB projetado, repetindo o que ocorreu entre 2006 e 2009. 

Apesar desse desempenho da arrecadação municipal recente, para o período do 

Plano Municipal de Habitação optou-se por prever que as receitas cresçam dentro dos 

parâmetros macroeconômicos das projeções, em função do limite para aumento 

sistemático de receitas reais. Assim, a partir da realidade orçamentária atual, são 

desenhados dois cenários de recitas para programas habitacionais do município, tal 

como descreve a tabela a seguir: 
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Tabela 48 - Evolução dos Recursos Estimados para Programas Habitacionais - Município de São Paulo – 2010 a 
2024 (em milhões R$ de dez de 2009) 

 

Orçamento de 
2010 
Valor 
(R$) 

Cenário de 
Crescimento 
Valor Anual 

(R$) 

Cenário Adverso 
Valor Anual 

(R$) 

Cenário de 
Crescimento 
(acumulado) 

(R$) 

Cenário Adverso 
(acumulado) 

(R$) 

2010 2024 2024 2010 a 2024 2010 a 2024 

Recursos para 
Programas 
Habitacionais (A) 1.005,00 1.683,38 1.352,73 25.250,63 20.290,95 

Orçamento 
Municipal (B) 26.800,00 44.890,00 36.072,80 

  Participação no 
Orçamento 
Municipal 3,75% 3,75% 3,75% 

  Origem dos 
Recursos 

     Municipais 70,00% 70,00% 70,00% 

  Estaduais 15,00% 15,00% 15,00% 

  Federais 15,00% 15,00% 15,00% 

  Fonte: PMH, 2010 
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Capítulo 5 – Programas Habitacionais 

O princípio básico adotado neste Plano de realizar as intervenções habitacionais de 

forma integrada no território, com foco em sua recuperação urbana e ambiental e no 

fortalecimento das redes sociais de apoio ao desenvolvimento socioeconômico das 

comunidades locais levou à proposta de realinhamento dos programas habitacionais 

vigentes nos últimos anos (2005 a 2009). Este realinhamento de ações demandará 

mudanças no atual arranjo institucional de Sehab, especificamente no reagrupamento 

de parte das atividades de Habi (Superintendência de Habitação Popular) e de Resolo 

(Departamento de Regularização de Loteamentos Irregulares) e, posteriormente, na 

incorporação das atividades de gestão integrada do planos municipais de Saneamento 

e de Habitação. 

 

5.1. Conceitos adotados 

Os conceitos adotados neste Plano para a definição dos programas, subprogramas e 

componentes de programas são os seguintes: 

1. programa habitacional: programa é um conjunto de ações necessárias à 

obtenção de determinados resultados, e tem duração determinada no tempo, 

metas definidas e indicadores de monitoramento e avaliação.  

2. subprograma habitacional: são programas atrelados a um programa maior, e a 

exemplo deste, têm objetivos, metas, indicadores e horizonte temporal claramente 

definidos. 

3. componente do programa: são as ações necessárias à obtenção dos resultados 

do programa. Os componentes adotados para os diferentes programas 

habitacionais são: urbanização, regularização legal e jurídica, acompanhamento 

social, provisão habitacional, atendimento habitacional provisório, provisão 

habitacional, requalificação da moradia, micro-crédito habitacional e assistência 

técnica. Nem todos os componentes são utilizados por todos os programas. A 

composição depende do objetivo a ser alcançado. O componente se refere a uma 

ação contínua no tempo. Por exemplo, a urbanização de assentamentos é uma 

ação constante, contínua e sistemática da Sehab. No entanto, a sua aplicação no 

território depende da organização dada pelos programas – de urbanização de 

favelas, de regularização de loteamentos, etc. Cada componente é assim definido: 

3.1. urbanização: contempla a implantação de redes de infra-estrutura pública 

e condominial de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia 
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elétrica domiciliar e pública, pavimentação, drenagem, eliminação de risco 

geotécnico, canalização de córrego e remoção de famílias e implantação de 

áreas verdes. 

3.2. regularização jurídica: contempla a definição do perímetro da gleba; 

definição do perímetro do parcelamento e posterior averbação.  

� em áreas públicas compreende também a demarcação da área a ser 

titulada, elaboração de decreto municipal para a sua desafetação42, a 

demarcação dos lotes individuais e a emissão de títulos de concessão de 

direito de uso (real ou especial). Durante o período em que se efetivarem 

os trâmites legais e jurídicos da regularização fundiária - e, portanto, antes 

de sua conclusão - está previsto neste componente assegurar alternativas 

para garantia da segurança na posse, através de termos de permissão de 

uso onerosa ou não e outros instrumentos. 

� em áreas particulares, onde a averbação não é possível, compreende  a 

orientação para ajuizamento de ações de usucapião ou a emissão de 

documento de legitimação de posse (Lei Federal 11.977/09). 

3.3. social: abrange ações de informação e esclarecimento à população dos 

programas habitacionais, no que diz respeito a critérios de acesso, regras de 

funcionamento, recursos disponíveis, objetivos, resultados esperados e 

atividades previstas; ações de mobilização e organização para viabilizar a 

participação das famílias nas etapas de cada projeto; ações de mobilização 

para garantia da sustentabilidade ambiental e adequada conservação e 

manutenção dos empreendimentos ou áreas que sofreram intervenção da 

Sehab; pactuação de serviços com órgãos públicos das três esferas de 

governo; ações de articulação de redes com órgão públicos e privados, com 

organizações não governamentais e movimentos de moradia, que 

proporcionem  aportes culturais às famílias abrangidas pelos programas e 

contribuam para a inclusão social das famílias abrangidas pelos programas de 

Sehab. 

                                                   
42 Todos os bens públicos de uso comum ou de uso especial, são adquiridos ou incorporados ao patrimônio público 
para uma destinação específica e esta ação chama-se afetação. Para modificar determinada destinação, há 
necessidade de desafetar, ou seja, passar esse bem para a categoria de dominicais (que compõem o patrimônio 
disponível). Disponível, poderá ser destinado a um fim diverso do anterior. A desafetação e a disponibilização para 
novo fim exigem autorização legislativa e permitem ao pode executivo destinar o bem ao desenvolvimento de 
programas de habitação de interesse social.  
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3.4. atendimento habitacional provisório: abrange ações de remoção; 

alojamento provisório emergencial; realocação provisória de famílias cujos 

domicílios precisam ser removidos em função de risco, obra pública ou 

readequação habitacional; atendimento através de Verba de Atendimento 

Habitacional, Bolsa Aluguel ou através do Programa Parceria Social. 

3.5. provisão habitacional: Poderá abranger a destinação de áreas públicas 

para fins de moradia, desapropriações para fins sociais, ou aquisição de 

terrenos, edifícios ou unidades isoladas, conjugados à produção de novas 

unidades habitacionais. A produção utilizará recursos do orçamento municipal, 

do Fundo Municipal de Habitação e/ ou com recursos do governo federal ou 

estadual; poderá ser realizada através de contratação de empreiteira, 

convênios para mutirão autogestionário ou, ainda, a conjugação de ambos. 

Incorpora o acesso a linhas de financiamento para aquisição, com previsão de 

subsídio de acordo com a faixa de renda; ou acesso através da locação social. 

3.6. requalificação da moradia: Abrange ações de recuperação e/ou 

adequação de conjuntos habitacionais, moradias vinculadas a programas de 

Sehab ou imóveis adquiridos: ações de adequação de acesso, segurança 

estrutural, adequação de iluminação e ventilação, adequações elétricas e 

sanitárias às normas legais, conexões às redes de água pluvial/ esgoto, 

ampliação de moradia; abrange ainda interdição e fiscalização da aplicação 

dos padrões de segurança estrutural e conforto ambiental estabelecidos pela 

Lei Moura, em relação  aos domicílios multifamiliares. 

3.7. micro-crédito habitacional: Refere-se à concessão de financiamento 

subsidiado à população moradora de áreas de intervenção da PMSP, para  

aquisição de material e pagamento de mão de obra especializada (pedreiro, 

eletricista e profissional especializado em hidráulica) em reformas e/ ou 

ampliação de unidades habitacionais regularizadas ou em processo de 

regularização. 

3.8. assistência técnica: este componente refere-se ao financiamento de 

assistência técnica, conforme estabelecem as leis municipal 13.433/02 e 

federal 11.888/08, para a elaboração de projetos e orientação para execução 

de obras de reformas ou ampliação de moradias, realizadas através de 

profissional habilitado e cadastrado na PMSP/Sehab para esse fim específico. 

4. formas de acesso: O acesso à moradia, no componente de provisão habitacional, 

será viabilizado de duas diferentes formas: aquisição através de financiamento, 
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com aplicação de subsidio de acordo com a renda do beneficiário; ou locação 

social. 

Como exemplo, denomina-se programa o atual Programa Mananciais, que tem por 

objetivo urbanizar e regularizar 82 assentamentos precários e/ou informais (favelas e 

loteamentos irregulares) do entorno das represas Guarapiranga e Billings, garantindo 

moradia digna a seus moradores e a recuperação ambiental destes mananciais. Após 

a urbanização, Resolo/Sehab prosseguirá com as providências visando a adequação 

às exigências das leis estaduais de proteção de mananciais e regularização registrária 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis. A meta é definida – são 82 assentamentos 

que devem receber uma série de intervenções. Objetivos e metas serão monitorados e 

avaliados através de indicadores. 

Os componentes deste programa, em sua versão atual, são a urbanização, a 

regularização jurídica, acompanhamento social, atendimento habitacional provisório, 

provisão habitacional. Na versão proposta, pode incluir ainda os componentes de 

micro crédito, assistência e melhorias habitacionais. 

 

5.2. Realinhamento dos programas habitacionais 

Desde o princípio da organização da Secretaria Municipal de Habitação e até meados 

dos anos 1990, o foco principal da política habitacional sempre foi a produção de 

novas unidades habitacionais. Esta política teve como modelo paradigmático a 

produção de grandes conjuntos habitacionais em regiões periféricas da cidade, 

desprovidas de redes de infra-estrutura e acessibilidade por linhas de transporte 

público. A implantação do Programa Guarapiranga, em 1992, abre espaço para a 

atuação em larga escala de programas de urbanização e regularização fundiária de 

favelas e loteamentos irregulares. 

A organização institucional de Sehab, no entanto, levou à implantação destes 

programas com foco nos diferentes tipos de assentamentos – favelas, loteamentos 

irregulares, cortiços, conjuntos habitacionais irregulares – de forma estanque, por 

diferentes departamentos da mesma secretaria. Nos últimos anos, de 2005 a 2009, 

com a implantação dos sistemas de informação habitacional e de priorização de 

intervenções, a cultura técnica adquirida sobre o tema habitacional avançou no sentido 

de integrar as ações no território. 

Não só os programas devem ser integrados, como também seus componentes. Os 

componentes, ou ações de diferentes naturezas – urbanísticas, sociais, legais, e seus 
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respectivos técnicos especialistas – arquitetos, engenheiros, advogados, assistentes 

sociais – devem trabalhar de forma integrada.  

O quadro a seguir mostra a aplicação dos programas pelas seis regiões que compõem 

o território municipal. Estas regiões correspondem à atual divisão administrativa 

regional de Habi. 

Quadro 4 – Programas habitacionais de Sehab, vigentes em 2009 

região tipo de assentamento programas habitacionais vigentes executor programas associados executor

urbanização de favelas HABI

regularização de áreas públicas municipaisHABI

núcleo urbanizado regularização de áreas públicas municipaisHABI

loteamento irregular regularização de loteamentos RESOLO

loteamento urbanizado irregular regularização de loteamentos RESOLO

conjuntos habitacionais irregulares 3Rs HABI

novos conjuntos provisão habitacional COHAB PAR CAIXA

novos conjuntos locação social COHAB Ação Centro BID

prédios vazios ou subutilizados locação social COHAB PEHP MinCidades

favela urbanização de favelas HABI
Programa Marginais
Operações Urbanas

CDHU
EMURB

cortiços requalificação de cortiços HABI PAC-BID CDHU

favela

núcleo urbanizado

loteamento irregular

loteamento urbanizado irregular

Programa Córrego Limpo
Programa Parques Lineares
Operações Urbanas
Programa Marginais

SABESP
SVMA
CDHU
EMURB

programa mananciais HABI Programa Mananciais

SEERH
SABESP
CDHUmananciais

norte, sul, 
sudeste e leste

centro

favela

 

Legenda: 

 Programas de urbanização e regularização de assentamentos precários - Habi 

 Programas de urbanização e regularização de assentamentos precários - Resolo 

 Programas de provisão - Cohab 

 Programa Mananciais - Habi 

Os programas de provisão habitacional a cargo da COHAB são: programa mutirão, 

programa de provisão com parceria da CDHU para relocação de população moradora 

em áreas de risco, programas em parceria com a União/Ministério das Cidades, para 

produção de unidades para locação social.  

Nos programas de urbanização de favelas, a provisão habitacional passa a ser um 

componente do programa, para realocação de moradores em áreas de risco nas 

favelas, sendo desenvolvida por Habi.  

O programa Parceria Social, de atendimento habitacional provisório através de apoio 

socioeconômico para pagamento de aluguéis mensais, é tratado neste quadro como 
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um componente dos programas de urbanização e regularização de assentamentos, 

mananciais e requalificação de cortiços. 

Como se observa por este quadro, o único programa que trata os assentamentos de 

diferentes tipos de forma integrada, com foco na melhoria urbana e ambiental do 

território é o Programa Mananciais. 

A proposta é expandir este conceito para todas as demais regiões da cidade, 

adotando a sub-bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão das ações 

integradas. A única região que não adotará esta unidade de gestão será a Centro, em 

função de suas características topográficas. 

Quadro 5 – Programas habitacionais propostos para o Plano Municipal de Habitação 

região assentamento programas habitacionais propostos executor programas associados executor

núcleo urbanizado

loteamento irregular

loteamento urbanizado irregular

conjuntos habitacionais irregulares

moradias precárias
requalificação de moradias (assist. técnica 
e microcrédito)

cortiços requalificação de cortiços

provisão habitacional PAR CAIXA

locação social PEHP MinCidades

novos conjuntos locação social PEHP MinCidades

renovando o centro

locação social

cortiços requalificação de cortiços PAC-BID CDHU

favela

núcleo urbanizado

conjuntos habitacionais irregulares

moradias precárias
requalificação de moradias (assist. técnica 
e microcrédito)

favela

núcleo urbanizado

loteamento irregular

loteamento urbanizado irregular

moradias precárias
requalificação de moradias (assist. técnica 
e microcrédito)

cortiços requalificação de cortiços

norte, sul, 
sudeste e leste

favela

novos conjuntos

Programa Córrego Limpo
Programa Parques Lineares
Operações Urbanas
Programa Marginais

SABESP
SVMA
CDHU
EMURB

programa mananciais Programa Mananciais

SEERH
SABESP
CDHU

urbanização e regularização de 
assentamentos

HABI/RESOLO

HABI/RESOLO

COHAB

COHAB

HABI/RESOLO

mananciais

prédios vazios ou subutilizados

urbanização e regularização de 
assentamentos

centro

 

Legenda: 

 Programas de urbanização e regularização de assentamentos precários – Habi/Resolo 

 Programas de provisão - Cohab 

 Programa Mananciais – Habi/Resolo 
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5.3. Programas habitacionais adotados no Plano 

O realinhamento dos programas habitacionais vigentes irá demandar ajustes 

institucionais bem como realinhamento de ações (componentes) e procedimentos de 

planejamento e produção. 

A descrição de cada programa feita a seguir contempla seus objetivos, componentes, 

grupo alvo de demanda, e os ajustes necessários em função das especificidades de 

sua aplicação nas diferentes porções do território municipal. 

 

Programa de Urbanização e Regularização Fundiária de Assentamentos 

Este programa agrupa os programas vigentes até 2009 de urbanização de favelas, 

regularização de loteamentos, regularização de áreas públicas municipais e 3Rs 

(requalificação, recuperação comercial e regularização de conjuntos habitacionais). 

O programa abrange ações relacionadas a áreas públicas municipais, ocupadas por 

população de baixa renda, e áreas particulares em processo de regularização 

urbanística e fundiária, inclusive conjuntos habitacionais promovidos por Sehab, 

CDHU ou Cohab. Tem como escopo: 

1. a realização de estudos técnicos para definição dos assentamentos passíveis de 

regularização, bem como definição dos instrumentos mais adequados para efetiva 

titulação dos moradores em áreas públicas ou ações relacionadas à regularização 

registrária dos instrumentos de compra e venda ou de obtenção de título de 

propriedade do lote, no caso de adquirentes de áreas particulares ou áreas 

públicas transferidas para a Cohab; 

2. a implantação de infra-estrutura urbana (redes de água e esgoto, drenagem, 

pavimentação, calçadas, iluminação, arborização e áreas de lazer) nos 

assentamentos precários, possibilitando o acesso dos moradores aos serviços 

urbanos, a consolidação geotécnica e/ ou remoções em áreas de risco; 

3. a regularização administrativa e registrária de assentamentos implantados sobre 

áreas públicas municipais; 

4. o desenvolvimento de ações complementares que viabilizem o registro das áreas e 

dos lotes nos cartórios de registro de imóveis, em especial o acompanhamento 

jurídico de adquirentes de áreas particulares (orientação e coleta de documentos 

visando o ajuizamento de ações de usucapião e ações relacionadas à averbação 

das demarcações urbanísticas previstas na Lei Federal 11.977/2009, bem como 

registro dos contratos de compra e venda); 
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5. a inscrição dos assentamentos nos cadastros municipais (logradouros e cadastro 

fiscal); 

6. o trabalho social com a comunidade, que abrange o acompanhamento das famílias 

moradoras informando-as do processo de implantação de infra-estrutura e demais 

intervenções realizadas, bem como identificação dos responsáveis pela 

manutenção dos sistemas; desenvolvimento dinâmicas que permitam  a 

participação da comunidade na discussão do projeto e acompanhamento da obra, 

a sua  organização autônoma e a formação de comissões para conservação das 

melhorias implantadas; o desenvolvimento de trabalho territorial em rede – com 

órgão públicos, organizações não governamentais e movimentos de moradia - bem 

como a inclusão da população moradora nos serviços e equipamentos existentes e 

a programas sócio educativos e culturais. 

7. No caso de regularização e requalificação de conjuntos habitacionais, o programa 

prevê a regularização comercial das unidades com os atuais moradores e, onde 

couber, ações de recuperação de crédito. Nos casos de regularização dos 

conjuntos habitacionais da Cohab e CDHU, o programa prevê a regularização do 

parcelamento do solo e das edificações para possibilitar o registro do 

empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis e efetivar a transmissão da 

propriedade aos adquirentes das unidades habitacionais. 

8. Em relação às áreas públicas, prevê ainda construção de novas unidades para 

reassentamento. 

Objetivos: Promover a qualificação urbanística e o reconhecimento formal dos 

assentamentos precários e/ou informais, garantindo a melhoria da qualidade de vida 

da população moradora, de tal modo que os domicílios dentro das áreas abrangidas 

pelas ações do programa passem a contar com infra-estrutura adequada, que seja 

eliminado todo risco geotécnico, viabilizada a permanência da maioria dos moradores 

da área, que os moradores possam regularizar sua situação de posse ou compra ( no 

caso das áreas particulares) junto aos cartórios de registro de imóveis. 

Componentes: Para alcançar estes objetivos, devem ser desenvolvidas ações de 

urbanização, regularização fundiária e registrária com emissão de títulos de concessão 

para o caso de áreas públicas, trabalho social, atendimento habitacional provisório e 

provisão habitacional, associados ou não a melhorias habitacionais, microcrédito e 

assistência técnica, quando houver interesse da população moradora nestes últimos 

componentes. 
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Grupo alvo: famílias moradoras em favelas, loteamentos irregulares, núcleos 

urbanizados, loteamentos irregulares urbanizados, conjuntos habitacionais irregulares. 

Ajustes propostos para a implementação do programa: integrar ações dos 

programas vigentes, eliminando sobreposição de ações, e ordenando o novo 

arcabouço jurídico que permite regularizar áreas públicas e particulares. Organizar as 

ações em novo arranjo institucional que integra Habi e Resolo e coordena a 

regularização de conjuntos realizada por Cohab. Estes ajustes estão descritos nas 

metas de gestão deste Plano no capítulo 7. 

 

Programa Mananciais 

O programa é extensão e ampliação do Programa Guarapiranga, realizado entre 1992-

2000. Trata da urbanização e regularização de assentamentos precários e/ou 

informais (favelas, núcleos urbanizados, loteamentos irregulares) situados nas áreas 

de proteção ambiental das represas Guarapiranga e Billings. Este programa 

habitacional faz parte do programa de requalificação ambiental das represas, visando 

garantir a potabilidade da água que abastece estes dois sistemas produtores de água 

da RMSP. 

Objetivos: Promover a qualificação urbanística e o reconhecimento formal dos 

assentamentos precários e/ou informais, situados nas áreas de proteção de 

mananciais, garantindo a melhoria da qualidade de vida da população moradora, de tal 

modo que os domicílios dentro das áreas abrangidas pelas ações do programa 

passem a contar com infra-estrutura adequada, seja eliminado todo risco geotécnico, 

seja viabilizada a permanência da maioria dos moradores da área, os moradores 

possam regularizar sua situação de posse ou compra ( no caso das áreas particulares) 

junto aos cartórios de  registro de imóveis. Esta qualificação tem também por objetivo 

sanear os mananciais e garantir a potabilidade da água dos sistemas produtores de 

água potável da RMSP, garantir a melhoria da qualidade ambiental e proteção das 

áreas não ocupadas. 

Componentes: Para alcançar estes objetivos, devem ser desenvolvidas ações de 

urbanização, regularização fundiária e registrária com emissão de títulos de concessão 

para o caso de áreas públicas, trabalho social, atendimento habitacional provisório e 

provisão habitacional, associados ou não a melhorias habitacionais, microcrédito e 

assistência técnica, quando houver interesse da população moradora nestes últimos 

componentes. 
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Grupo alvo: famílias moradoras em favelas, loteamentos irregulares, núcleos 

urbanizados, loteamentos irregulares urbanizados em áreas de proteção aos 

mananciais. 

Ajustes propostos para a implementação do programa: integrar-se aos programas: 

� requalificação de cortiços (a ser implantado em áreas de proteção aos mananciais, 

uma vez que, segundo pesquisa realizada pela Fundação SEADE, esta forma de 

ocupação é difusa por todas as regiões da cidade, inclusive dentro de favelas e 

loteamentos irregulares) 

� melhorias habitacionais associadas a microcrédito habitacional e assistência 

técnica; este programa pode abarcar as moradias em assentamentos que já 

passaram por processos de urbanização e regularização dentro do programa 

mananciais. 

 

Programa de Requalificação de Cortiços 

Este programa é desenvolvido desde 2004 em cortiços da área central da cidade, nas 

subprefeituras da Sé e da Mooca. Consiste na aplicação da Lei Moura (Lei Municipal 

10.928/91), que prevê penalização ao proprietário do imóvel encortiçado que não 

realizar reformas em seu imóvel para adequar os domicílios às condições mínimas de 

salubridade e segurança física e jurídica estabelecidas na lei. Para tanto, a 

Subprefeitura notifica o proprietário do imóvel a realizar as reformas. Este pode optar 

por realizá-las ou dar outra destinação ao imóvel. No caso de recusa, o imóvel pode 

ser lacrado pela Subprefeitura. É, portanto, um programa que depende fortemente da 

articulação de Sehab com as Subprefeituras. Articula-se ainda a CDHU que, através 

do Programa de Atuação em Cortiços financiado pelo BID (PAC-BID), produz unidades 

habitacionais para atender às famílias que precisam ser removidas para 

desadensamento dos cortiços, ou por mudança de uso. 

Objetivos: O programa visa requalificar as moradias multifamiliares, dotando-as de 

condições mínimas de salubridade, ventilação, iluminação, segurança física e jurídica, 

conforme parâmetros estabelecidos na Lei Moura. 

Componentes: Requalificação da moradia, regularização dos contratos de locação, 

provisão habitacional para desadensamento dos cortiços e trabalho social. 

Grupo alvo: famílias moradoras em cortiços selecionados para intervenção. 

Ajustes propostos para a implementação do programa: Ampliar sua aplicação para 

as demais subprefeituras da cidade, integrando suas ações aos demais programas 
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habitacionais adotados em cada sub-bacia hidrográfica. Ampliar as parcerias para 

desenvolvimento das propostas de reforma de imóveis e para organização de ações 

de formação dos moradores, em relação ao tema da cidadania e à organização para o 

uso coletivo da moradia . Aprimorar as garantia de elaboração de contratos de locação 

com os moradores, assegurando maior segurança jurídica aos mesmos no término 

das obras. Investir no contato com concessionárias de serviços públicos no sentido de 

estabelecer tarifas diferenciadas para os moradores dos cortiços requalificados. 

 

Programa Parceria Social 

O Programa Parceria Social é uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de 

Habitação - SEHAB e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

– SMADS, concebido como um programa de apoio sócio-econômico a pessoas ou 

famílias beneficiárias dos programas habitacionais ou de assistência social, para 

pagamento de aluguéis mensais por período determinado (até 30 meses). Apesar de 

não vinculado ao atendimento habitacional definitivo, caso haja disponibilidade de 

unidades habitacionais, os usuários do programa serão encaminhados para aquisição 

habitacional. 

Objetivos: Possibilitar o acesso de pessoas ou famílias à moradia digna por meio de 

apoio sócio-econômico para pagamento de aluguéis mensais. 

Componentes: são o atendimento provisório através de apoio socioeconômico para 

pagamento de aluguel e o acompanhamento social. 

Grupo alvo: Pessoas ou famílias preferencialmente com renda de 01 (um) a 3 (três) 

salários mínimos, nas seguintes situações: 

Demanda de SMADS - pessoas e/ ou famílias atendidas na rede de proteção social 

conveniada com SMADS: 

a) pessoas em situação de rua; 

b) idosos com atividade remunerada, aposentadoria ou benefício de prestação 

continuada; 

c) mulheres e/ou famílias com filhos em situação de rua e/ou vítimas de violência; 

d) pessoas sós em situação de rua e em processo de trajetória de inclusão social; 

e) famílias com filhos crianças e adolescentes abrigados ou em vias de abrigamento. 

Demanda SEHAB/HABI: 

a) moradores em áreas de risco 

b) pessoas ou às famílias em alojamentos provisórios; 
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c) pessoas ou às famílias em áreas desapropriadas pela  Prefeitura do Município de 

São Paulo, 

d) famílias desalojadas por obras públicas. 

Ajustes propostos para a implementação do programa: O programa ainda está em 

sua fase inicial e carece de experiências e tempo para sua avaliação e propostas de 

ajustes. 

 

Programa de Microcrédito e Assistência Técnica para Melhorias Habitacionais 

O programa, ainda a ser implementado pela Sehab, consiste na oferta de assistência 

técnica e/ou micro-crédito, para população de baixa renda reformar ou ampliar sua 

moradia, readequando-a a padrões ambientais e de habitabilidade. Prevê a efetivação 

de convênios com pessoas jurídicas de direito privado – nas condições previstas na 

Lei 13.433, de 27.09.2002 – para elaborar parecer técnico físico e social sobre a 

solicitação do morador de baixa renda, orientação técnica sobre projeto e 

acompanhamento à obra de reforma ou ampliação, podendo ou não estar conjugada 

ao microcrédito, especificamente para a demanda atendida nos programas de Sehab. 

Prevê ainda a celebração de convênios ou termos de parceria com pessoas jurídicas 

de direito privado apenas para assessorar comunidades na preparação e 

encaminhamento de documentação necessária á regularização fundiária. 

Objetivos: Promover melhorias nas condições de salubridade e habitabilidade das 

moradias situadas em áreas sob intervenção do poder público ou em assentamentos 

regulares ou passíveis de regularização. Com o componente microcrédito, o programa 

objetiva fornecer recursos financeiros para os moradores reformarem suas casas. 

Componentes: Para alcançar estes objetivos, o programa desenvolverá ações de 

assistência técnica ao projeto de reforma, assistência jurídica à regularização do 

imóvel, microcrédito para obtenção de recursos financeiros para compra de material e 

contratação de mão de obra e acompanhamento social. 

Grupo alvo: Famílias com renda de até 3 salários mínimos, residentes em moradias 

regulares ou passíveis de regularização, prioritariamente atendidas pelos programas 

habitacionais de Sehab 

Ajustes propostos para a implementação do programa: Este programa é inédito na 

Sehab, não tendo sido implementado até o início de 2010. O Plano propõe sua 

implementação, atrelado aos programas de urbanização e regularização de 

assentamentos e mananciais, como forma de ampliar a qualidade de vida nos 
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assentamentos de interesse social, viabilizando a aplicação das leis municipal e 

federal sobre assistência técnica. O Plano propõe a realização de seis experiências 

iniciais, durante os anos 2010-2011, para obter resultados práticos que subsidiem a 

elaboração de diretrizes e normas de aplicação do programa para todo o município. 

Inicialmente, as experiência serão estruturadas com foco nas ações de assessoria 

técnica e micro-credito, o que já são iniciativas inovadoras, mas deverão ter, desde o 

início, como horizonte e desafio, a finalidade de gerar impactos relacionados à 

valorização social das comunidades abrangidas e a ampliação dos laços de 

solidariedade internos. 

 

Programa Locação Social 

Este programa viabiliza, através do aluguel social subsidiado, o acesso das famílias de 

mais baixa renda, a uma moradia digna, seja em novas unidades habitacionais ou em 

unidades requalificadas, produzidas ou adquiridas com recursos públicos do 

município, exclusivamente, ou em parceria com outras instituições públicas ou 

privadas. 

As unidades locadas permanecem como propriedade pública. 

Objetivos: Contribuir para ampliar as formas de acesso a moradia por parte de 

famílias de baixa renda sem possibilidade de obter financiamento para aquisição de 

imóvel e/ou que tenham o aluguel como opção permanente ou ocasional. 

Componentes: Para viabilizar estes objetivos, são necessárias as ações de provisão 

(através de produção direta ou reforma de unidades existentes), atendimento 

provisório para eventuais realocações de moradores de edifícios a reformar e trabalho 

social. 

Grupo alvo: Famílias e pessoa só, com renda familiar de até 3 (três) salários mínimos 

e, prioritariamente que pertençam aos segmentos de pessoas acima de 60 anos; 

pessoas em situação de rua; pessoas portadoras de deficiência; pessoas com 

necessidades especiais; moradores em áreas de risco e de insalubridade. Famílias 

cuja renda seja superior a 3 salários mínimos, poderão ser atendidas desde que a 

renda per capita não exceda a 1 salário mínimo. 

Ajustes propostos para a implementação do programa:  

Estudar extensão do programa para o parque locativo privado, como forma de atender 

o déficit por ônus excessivo com aluguel; 
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Estruturar administração do programa, aprimorando a manutenção dos edifícios, a 

cobrança dos aluguéis, a conservação dos condomínios; 

 

Programas de Provisão Habitacional 

O programa de provisão habitacional abrange quatro modalidades de provisão: 

construção por empreiteira, construção por mutirão autogerido, reforma de prédios 

vazios ou subutilizados para fins habitacionais, carta de crédito para aquisição de 

imóvel pronto. Os objetivos de todos estes programas são os mesmos: reduzir o déficit 

habitacional nas camadas da população com renda familiar de até 6 s.m., garantindo a 

produção de espaços habitados regularizados, e com qualidade urbanística, ambiental 

e social. 

 

Programa de construção de conjuntos habitacionais por empreiteiras 

Neste programa, o poder público contrata empresas especializadas para a construção 

de conjuntos habitacionais. Estes empreendimentos podem ser construídos com 

recursos financeiros de uma ou mais das três instâncias de governo. As unidades 

prontas podem ser oferecidas à demanda através de financiamento subsidiado ou 

locação social. 

Componentes: Para a realização destes objetivos, é necessário desenvolver as ações 

de urbanização, provisão propriamente dita, regularização e acompanhamento social 

dos futuros moradores. 

Grupo alvo: Famílias de baixa renda e, prioritariamente, na faixa de 1 a 3 salários 

mínimos, provenientes de moradia em áreas de risco ou desadensamento em 

programas de urbanização de favelas, domicílios improvisados,  situações de ônus 

excessivo de aluguel. 

Ajustes propostos para a implementação do programa: 

 

Programa de Mutirão Auto-gerido 

Este programa prevê o estabelecimento de convênio entre poder público e 

associações de moradia para o financiamento da produção de conjuntos habitacionais 

produção essa realizada sob administração da conveniada, com a contribuição dos 

futuros moradores na execução das unidades através de mutirão auto-gerido e a 

contratação de assessoria técnica para elaboração de projeto e acompanhamento das 
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obras. As associações serão credenciadas através de um processo de seleção 

pública. Da mesma forma que a modalidade anterior, os recursos financeiros podem 

vir de uma ou mais das três instâncias de governo. O acesso às unidades é viabilizado 

através de financiamento subsidiado. 

Componentes: Para a realização destes objetivos, é necessário desenvolver as ações 

de urbanização, provisão propriamente dita, regularização e acompanhamento social 

dos futuros moradores. 

Grupo alvo: associações de moradia ou cooperativas habitacionais, sem fins 

lucrativos, organizados para fins de construção de moradias em regime de mutirão e 

compostas por famílias entre 0 e 10 salários mínimos. 

Ajustes propostos para a implementação do programa: 

 

Programa de Carta de Crédito Municipal 

O Programa de Carta de Credito Municipal é um programa de suporte aos demais 

programas desenvolvidos por SEHAB. A carta de crédito é concedida para aquisição 

de imóvel novo ou usado no mercado, regularizado e em condições adequadas de 

habitabilidade. Pressupõe realização de laudo técnico de avaliação de viabilidade, que 

ateste que o imóvel é compatível com os valores de mercado e do programa, bem 

como vistoria técnica, que ateste as condições de segurança e de habitabilidade do 

imóvel. 

Componentes: Para a realização destes objetivos, é necessário desenvolver as 

ações de provisão propriamente dita; o beneficiário adquire no mercado imóvel pronto 

e regular. 

Grupo alvo: Famílias com renda de até 10 salários mínimos e prioritariamente na 

faixa de 1 a 6 salários mínimos, que compõe a demanda de Sehab. 

Ajustes propostos para a implementação do programa: Alteração da Resolução 

CMH que disciplina o programa para incorporação do componente social, bem como 

do componente de regularização jurídica e da possibilidade de aquisição de imóvel em 

processo de regularização. 

 

Programa de reforma de edifícios vazios para uso habitacional 

O programa abrange o levantamento de imóveis desocupados nas áreas centrais e 

centros de bairro, estudo de viabilidade para destinação à moradia, ações de 
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aquisição através de compra, desapropriação por interesse social ou aquisições 

oriundas de doações ou dação em pagamento. Neste programa, a aquisição do imóvel 

é feita por Sehab ou Cohab, que podem contratar empresas especializadas para a 

execução das reformas, com recursos financeiros de uma ou mais das três instâncias 

de governo. O acesso às moradias produzidas pode ser feito por financiamento 

subsidiado ou locação social. 

Componentes: Para a realização destes objetivos, é necessário desenvolver as 

ações de urbanização, provisão propriamente dita, regularização e acompanhamento 

social dos futuros moradores. 

Grupo alvo: Famílias com renda de 0 a 10 salários mínimos. 

Ajustes propostos para a implementação do programa:  
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Capítulo 6 – Planos de Ação Regional 

 

O Plano Municipal da Habitação pautou-se em princípios e diretrizes gerais da política 

municipal, alinhados com as políticas estadual e nacional de habitação, e do 

conhecimento detalhado do território local.  

Por seu porte e complexidade socioeconômica e urbana, o município de São Paulo 

apresenta uma diversidade ampla de problemas ambientais, de transporte, trabalho 

que têm reflexos nas condições de moradia de sua população. Para adequar o 

atendimento habitacional a esta realidade, a Sehab divide o território municipal em 

seis regiões: Norte, Leste, Sudeste, Sul, Mananciais e Centro.  

A construção do Plano Municipal da Habitação se deu a partir da compreensão da 

realidade local de cada uma destas regiões. A partir daí foram consolidados todos os 

dados para o diagnóstico da situação habitacional do município. Além disso, a 

formatação dos próprios programas, tal como exposto nos capítulos precedentes, foi 

elaborada tendo como contraponto os diagnósticos da situação habitacional em cada 

uma das seis regiões, tal como apresentado a seguir. 

Longe de constituir um levantamento aprofundado sobre as questões urbanísticas, 

fundiárias ou ambientais das regiões, o diagnóstico concentrou-se nas principais 

questões que afetam as condições locais de moradia e que podem apontar diretrizes 

para a integração das políticas setoriais em nível local. 

A partir deste diagnóstico e da atualização dos dados cadastrais de todos os 

assentamentos precários e/ou informais do município, foram calculados os indicadores 

de precariedade e vulnerabilidade social de cada sub-bacia hidrográfica, para 

identificar aquelas sub-bacias de intervenção prioritária. 

Por suas características geográficas, muitas das sub-bacias hidrográficas são bastante 

extensas, o que indicou a necessidade de delimitação de perímetros de ação 

integrada em seu interior. Estes perímetros foram traçados considerando-se a situação 

dos assentamentos na sub-bacia hidrográfica, adotando-se como premissa a 

realização de obras de urbanização de montante para jusante, de modo a eliminar as 

contribuições de efluentes não tratados, resíduos sólidos e detritos de erosão aos 

corpos d’água. 

Ao mesmo tempo, o desenho destes perímetros considerou: 

a) a existência de projetos e obras de urbanização e regularização de assentamentos 

em andamento 
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b) a incidência de projetos ou obras em andamento de Parques Lineares 

c) a incidência ou previsão de córregos no Programa Córrego Limpo, da Sabesp 

d) a previsão de implantação de coletores tronco, para viabilização do Projeto Tietê, 

da Sabesp 

Após a delimitação dos perímetros, foram identificados os programas, os custos e o 

tempo estimado de intervenção para cada um de seus assentamentos, incluindo 

aqueles que estão com ações em andamento. 

O total de recursos necessários para cada região, no período 2009-2024, ao valor do 

real de dezembro de 2009, estão resumidos na tabela abaixo. 

Tabela 49 – Custos estimados para programas de urbanização e regularização de assentamentos por região do 
município 

região 1º quadriênio 2º quadriênio 3º quadriênio 4º quadriênio total

centro R$ 353.454.782,25 R$ 342.244.795,20 R$ 45.548.000,00 R$ 16.561.000,00 R$ 757.808.577,45

norte R$ 828.076.000,05 R$ 832.545.190,00 R$ 832.237.035,00 R$ 629.306.260,00 R$ 3.122.164.485,05

leste R$ 843.251.122,05 R$ 581.142.880,45 R$ 678.806.370,00 R$ 462.450.250,00 R$ 2.565.650.622,50

sudeste R$ 511.545.853,00 R$ 649.132.002,50 R$ 594.355.212,50 R$ 547.678.712,50 R$ 2.302.711.780,50

sul R$ 610.124.433,51 R$ 1.173.215.416,49 R$ 1.173.241.895,00 R$ 1.101.564.072,50 R$ 4.058.145.817,50

mananciais R$ 1.151.236.272,31 R$ 580.599.640,00 R$ 295.646.100,00 R$ 2.027.482.012,31

total R$ 4.297.688.463,17 R$ 4.158.879.924,64 R$ 3.619.834.612,50 R$ 2.757.560.295,00 R$ 14.833.963.295,31  

Fonte: SEHAB, PMH, 2010 

Deve-se destacar que o total de recursos previstos para o 1º quadriênio compreendem 

os recursos já comprometidos com as intervenções em andamento, conforme mostra a 

tabela abaixo. 

Tabela 50 – Custos estimados para programas de urbanização e regularização de assentamentos por região do 
município 

região em andamento total

centro R$ 39.126.790,11 R$ 353.454.782,25

norte R$ 165.401.626,88 R$ 828.076.000,05

leste R$ 216.614.537,05 R$ 843.251.122,05

sudeste R$ 302.404.603,00 R$ 511.545.853,00

sul R$ 428.077.123,51 R$ 610.124.433,51

mananciais R$ 975.028.810,06 R$ 1.151.236.272,31

total R$ 2.126.653.490,61 R$ 4.297.688.463,17  

Fonte: SEHAB, PMH, 2010 

A provisão habitacional para atender o déficit acumulado e projetado fora43 de 

assentamentos precários, é de cerca de 280.000 novos domicílios, que podem ser 

                                                   
43 O custo de provisão para o déficit dentro dos assentamentos precários já foi considerado no cálculo dos custos de 
urbanização e regularização. 
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obtidos através de programas de provisão associados a programas de subsídio a 

locação em parque privado, ou outras formas alternativas de acesso à moradia. 

No entanto, para efeito de estimativa de recursos financeiros necessários ao 

atendimento desta demanda, seu valor unitário corresponderá ao custo de produção 

de uma nova unidade, adotada neste Plano como de R$75.000,00, incluindo valores 

de terreno, infra-estrutura pública e condominial e edificação. O total de recursos 

necessários para provisão será, portanto, de R$21 bilhões. 

Somando-se este valor aos recursos necessários para os programas de urbanização e 

regularização de assentamentos precários, de R$14.833.963.295,00, o total de 

recursos necessários para o atendimento de todas as necessidades habitacionais – 

por inadequação e déficit, acumulados e projetados – é de cerca de R$35,8 bilhões. 

Por outro lado, como aponta a conclusão do cenário econômico, a previsão de 

recursos disponíveis para o atendimento habitacional é de R$ 25,2 bilhões no cenário 

de crescimento e R$ 20,2 bilhões no cenário adverso. Nas duas situações os recursos 

necessários superam os recursos disponíveis, obrigando a eleição de prioridade de 

intervenção. Para subsidiar a decisão a ser feita através do debate público desta 

minuta de Plano e também corroborada com as demais instâncias de governo durante 

o debate público sobre os respectivos planos habitacionais, hipóteses de destinação 

dos recursos por tipos de intervenção. 

Foram elaboradas duas hipóteses de distribuição destes recursos entre os programas 

de urbanização e regularização de assentamentos (que incluem a provisão dentro de 

assentamentos) e os programas de provisão, para o cenário de crescimento 

econômico e outras duas para o cenário econômico adverso, conforme tabelas a 

seguir. 

Tabela 51 – Hipóteses de Destinação de Recursos para Atendimento da Demanda entre os anos 2009-2024 – 
Cenário Adverso 

R$ 35.833.963.295,95

R$ 20.290.000.000,00

% atend. 

demanda valor

% atend. 

demanda valor

mananciais R$ 2.027.482.012,00 R$ 2.027.482.012,00 R$ 1.621.985.609,60

sul R$ 4.058.145.818,00 R$ 4.058.145.818,00 R$ 3.246.516.654,40

sudeste R$ 2.302.711.781,00 R$ 2.302.711.781,00 R$ 1.842.169.424,80

leste R$ 2.565.650.622,50 R$ 2.565.650.622,50 R$ 2.052.520.498,00

norte R$ 3.122.164.485,00 R$ 3.122.164.485,00 R$ 2.497.731.588,00

centro R$ 757.808.577,45 R$ 757.808.577,45 R$ 606.246.861,96

total R$ 14.833.963.295,95 R$ 14.833.963.295,95 R$ 11.867.170.636,76

déficit fora dos 

assentamentos 280.000 R$ 21.000.000.000,00 34% R$ 5.456.036.704,05 53% R$ 8.422.829.363,24

total necessário 1ª hipótese 2ª hipótese

total de recursos previstos 

(hipótese realista)

necessidades (inadequação 

e déficit) dentro dos 

assentamentos 100% 80%

 

Fonte: SEHAB, PMH, 2010 
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Tabela 52 – Hipóteses de Destinação de Recursos para Atendimento da Demanda entre os anos 2009-2024 – 
Cenário de Crescimento Econômico 

R$ 35.833.963.295,95

R$ 25.250.000.000,00

% atend. 

demanda valor

% atend. 

demanda valor

mananciais R$ 2.027.482.012,00 R$ 2.027.482.012,00 R$ 1.621.985.609,60

sul R$ 4.058.145.818,00 R$ 4.058.145.818,00 R$ 3.246.516.654,40

sudeste R$ 2.302.711.781,00 R$ 2.302.711.781,00 R$ 1.842.169.424,80

leste R$ 2.565.650.622,50 R$ 2.565.650.622,50 R$ 2.052.520.498,00

norte R$ 3.122.164.485,00 R$ 3.122.164.485,00 R$ 2.497.731.588,00

centro R$ 757.808.577,45 R$ 757.808.577,45 R$ 606.246.861,96

total R$ 14.833.963.295,95 R$ 14.833.963.295,95 R$ 11.867.170.636,76

déficit fora dos 

assentamentos 280.000 R$ 21.000.000.000,00 65% R$ 10.416.036.704,05 84% R$ 13.382.829.363,24

total necessário 1ª hipótese 2ª hipótese

total de recursos previstos 

(hipótese realista)

necessidades (inadequação 

e déficit) dentro dos 

assentamentos 100% 80%

 

Fonte: SEHAB, PMH, 2010 

Estas hipóteses consideram que a urbanização e regularização de assentamentos é 

prioridade do governo municipal, e que a provisão de novas unidades deve ser 

compartilhada com os governos estadual e federal, como já vem sendo feito. O 

compartilhamento deste desafio varia, em função dos cenários – nos quais a Prefeitura 

atende de 34% a 84% desta demanda. 

As hipóteses que constam desta minuta são apresentadas para debate público, e 

deverão ser revistas a partir dos resultados destes debates. Devem ser revistas 

também considerando a previsão de investimentos da CDHU e do Governo Federal na 

construção de novas unidades habitacionais no município através de programas 

próprios, conveniados ou não, com a PMSP. 

Os Planos de Ação Regional apresentados a seguir consideraram, contudo, a primeira 

hipótese, de destinação de recursos para atendimento de 100% das necessidades 

habitacionais dentro dos assentamentos precários, que já incluem o componente de 

provisão habitacional. 

Com a previsão de recursos, a princípio suficientes para atendimento de 100% da 

demanda por inadequação habitacional, foi possível distribuir as ações necessárias 

para cada perímetro de ação integrada ao longo dos quatro quadriênios que compõem 

o horizonte temporal do Plano. 

O primeiro quadriênio, de 2009 a 2012, contempla as ações em andamento desde 

2009 e as indicadas como prioritárias pelos índices de priorização de intervenções, 

compatibilizadas, sempre que possível, com as prioridades de implantação de 

coletores tronco pela SABESP, no âmbito do Projeto Tietê. 

Os demais perímetros foram distribuídos entre os quadriênios seguintes – 2013-2016, 

2017-2020, 2021-2024 – segundo os mesmos critérios de priorização de intervenções 

e buscando distribuir as intervenções de modo a atender todas as subprefeituras que 

compõem as regiões, em cada um dos quatro quadriênios. 



 

142 

 

Como meta de gestão deste Plano, todos os programas, ações integradas por 

perímetro e metas gerais do Plano deverão ser monitorados através de indicadores de 

monitoramento e avaliação. Este monitoramento fornecerá subsídios para a revisão 

das metas estabelecidas e da redistribuição de perímetros ao longo do tempo. A 

revisão proposta é anual, feita em reunião com o Conselho Municipal da Habitação e 

publicada no Habisp. 
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6.1. Plano de Ação Região Norte 

 

6.1.1. Diagnóstico 

A Região Norte abrange sete subprefeituras – Vila Maria/Vila Guilherme, 

Jaçanã/Tremembé, Santana, Casa Verde, Freguesia do Ó, Pirituba e Perus – com 

população total de 2.177.841 habitantes, dos quais 538.948 vivem em assentamentos 

precários e/ou informais, equivalentes a 29% da população total. 

A região abarca todo o território da cidade situado à margem direita do Rio Tietê, 

fazendo divisa a Leste com o município de Guarulhos, a Norte com os municípios de 

Caieiras e Mairiporã e a Oeste com os municípios de Osasco, Santana de Paranaíba e 

Cajamar. As duas principais ocorrências naturais desta região são o Rio Tietê em seu 

limite a Sul e a Serra da Cantareira em seu limite a Norte. 

Os assentamentos ocupam a porção Norte da região, nas encostas da Serra da 

Cantareira, tendo avançado, principalmente durante a década de 90, na direção da 

Reserva Florestal da Cantareira, parcialmente delimitada também como área de 

proteção dos mananciais que compõem o Sistema Cantareira. Além das restrições 

ambientais, esta região apresenta topografia acidentada e solos frágeis, impróprios à 

ocupação habitacional. 

Para ajudar a conter, ou mesmo reverter esta situação, a Secretaria do Verde e do 

Meio Ambiente do Município vem desapropriando glebas para a implantação de um 

conjunto de parques que funcionariam como zona de amortecimento entre a ocupação 

urbana e as zonas de preservação ambiental. 

Ao mesmo tempo, o Rodoanel deverá atravessar os sopés da Cantareira no município 

de São Paulo para estabelecer a ligação entre os trechos Leste e Oeste, que deve ter 

impacto negativo para a preservação ambiental da Cantareira. Porém, por sua 

importância para dirimir os problemas de trânsito da cidade e otimizar os percursos 

dos transportes de cargas na região metropolitana, será necessário estabelecer 

articulação entre Dersa e PMSP no sentido de implementar ações mitigadoras destes 

impactos como os parques propostos por SVMA. 

Além do Rodoanel, a região deverá contar com a expansão do metrô tanto para a 

Freguesia do Ó quanto para Tremembé. 

As obras de saneamento ambiental previstas para a região pela SABESP deverão 

estar integradas às ações habitacionais previstas neste Plano. Para a região a 

SABESP prevê a implantação de coletores-tronco que deverão conduzir o esgoto 
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coletado pelas redes até as Estações de Tratamento de Barueri e do Parque Novo 

Mundo. Como os coletores devem estar sempre no ponto mais baixo das sub-bacias 

hidrográficas, em fundos de vale onde se situam muitas favelas da cidade, a 

compatibilidade de cronogramas entre SEHAB e SABESP passou a ser um 

condicionante importante da priorização de intervenções habitacionais. 

Inserir mapa com intervenções e assentamentos 

Os mapas a seguir apresentam os assentamentos classificados por grau de 

priorização de intervenção, o que indica o grau de precariedade e vulnerabilidade de 

cada um isoladamente.  

Inserir mapa de favelas por índice de priorização 

Inserir mapa de loteamentos irregulares por priorização 

Inserir mapa de núcleos habitacionais por priorização 

No entanto, a análise da situação ambiental das sub-bacias hidrográficas, feita a partir 

da ponderação de assentamentos e graus de precariedade, indica que as piores sub-

bacias da região são a Sub-Bacia do Córrego de Perus e a do Cabuçu de Baixo. 

Inserir mapa de priorização por sub-bacia 

Nem todos os assentamentos estão gravados como ZEIS 1, o que indica a 

necessidade de revisão das ZEIS quando da revisão dos Planos Regionais 

Estratégicos. 

Inserir mapa com ZEIS, com legenda contendo as diferenças de superfície 

Considerando-se a classificação dos assentamentos em favelas, núcleos urbanizados, 

loteamentos irregulares, loteamentos irregulares urbanizados e conjuntos 

habitacionais irregulares, o quadro de necessidades habitacionais da Região Norte é o 

seguinte: 
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Tabela 53 – Domicílios por tipo de assentamento precário e/ou informal na Região Norte 

tipo de assentamento domicílios

favela a remover 2.418

favela 53.649

favela titulada 13.684

núcleo urbanizado 3.926

núcleo urbanizado titulado 658

loteamento sem amparo legal 664

loteamento 26.076

lot.urb.s/auto 23.336

lot.urb.c/auto 11.357

loteamento urb. e reg. 0

total 135.768  

Fonte: HABISP, SEHAB, PMH, 2010 

A provisão necessária à realocação de famílias moradoras em áreas impróprias à 

ocupação, em áreas de risco ou ainda em áreas objeto de futuras obras públicas foi 

calculada para cada um dos assentamentos, considerando-se suas características 

específicas, como por exemplo a incidência ou não de córregos, áreas de risco, entre 

outras. O número resultante é de 17.188 novos domicílios. 

Como exposto no capítulo 3, a SEHAB não dispõe de dados regionalizados sobre os 

cortiços (apenas totais estimados para o município, conforme pesquisa da Fundação 

Seade). 

 

6.1.2. Plano de Ação Regional Norte 

Considerando as características da região apontadas no diagnóstico, as diretrizes 

gerais de intervenção habitacional para a região Norte são: 

a) Integrar os programas habitacionais aos programas de implantação de parques 

lineares e parques da zona de amortecimento entre a área urbana e a Reserva 

Florestal da Cantareira implementados pela SVMA. 

b) Integrar os programas habitacionais, em especial os programas de provisão 

habitacional, aos planos de transporte e acessibilidade previstos para a região, em 

especial o Rodoanel e o Metrô. 

c) Implantar programas de coleta seletiva de lixo nos assentamentos, em conjunto 

com LIMPURB, a exemplo do projeto implantado na urbanização da Favela Vila 

Nilo. 
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Os assentamentos da Região Norte foram agrupados em 39 perímetros de ação 

integrada, restando um grupo de assentamentos dispersos no território, para os quais 

são previstas ações pontuais ao longo dos quatro quadriênios do Plano.  

Foram priorizados para o primeiro e segundo quadriênios não só aqueles perímetros 

com as piores condições físicas e de vulnerabilidade social, como aqueles com 

interferência com o Projeto Tietê, tendo em vista a necessidade de efetivar o 

tratamento de esgotos coletados no município. 

Os mapas e quadros constantes do Anexo III deste Plano apresentam as metas de 

atendimento para cada um dos perímetros, considerando o programa habitacional 

indicado para as respectivas necessidades habitacionais. 
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PLANO DE AÇÃO REGIONAL 
NORTE
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6.2. Plano de Ação Região Leste 

 

6.2.1. Diagnóstico 

A Região Leste abrange oito subprefeituras – Penha, Ermelino Matarazzo, São Miguel 

Paulista, Guaianases, Itaquera, São Mateus, Cidade Tiradentes e Itaim Paulista – com 

população total de 2.900.000 habitantes, dos quais 865.000 vivem em assentamentos 

precários e/ou informais, equivalentes a 30% de sua população total. 

A região abarca parte do território da cidade situado à margem esquerda do Rio Tietê, 

fazendo divisa a Leste com os municípios de Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos 

e Mauá. A Norte, o Rio Tietê marca a divisa da região com o município de Guarulhos. 

A Oeste esta região faz divisa com a Região Centro e a Sul com a Região Sudeste do 

município de São Paulo. 

Os assentamentos ocupam principalmente as áreas mais periféricas da Região Leste 

tendo avançado principalmente durante os anos 90 sobre as áreas de proteção à 

várzea do Rio Tietê, área de proteção ambiental que sofre inundações periódicas nas 

épocas de verão, afetando milhares de moradores. 

Para ajudar a conter, ou mesmo reverter esta situação, a Secretaria do Meio Ambiente 

do Estado, a CDHU e a PMSP estão implantando o Parque da Várzea do Tietê. 

Inserir imagens e coletar mais informações sobre o projeto 

Outra grande intervenção que poderá gerar impacto na urbanização da região é a 

Operação Urbana Jacu-Rio Verde, implantada para viabilizar a ligação viária entre as 

rodovias de ligação ao litoral (Imigrantes e Anchieta) e o Aeroporto de Cumbica, pela 

Avenida Jacu-Pêssego. 

Além desta extensão, a região deverá contar com a expansão do metrô de superfície e 

modernização dos trens da CPTM, para atendimento à população moradora nos 

municípios vizinhos de Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba. 

As obras de saneamento ambiental previstas para a região pela SABESP deverão 

estar integradas às ações habitacionais previstas neste Plano. Para a região a 

SABESP prevê a implantação de coletores-tronco que deverão conduzir o esgoto 

coletado pelas redes até a Estação de Tratamento do Parque Novo Mundo. Como os 

coletores devem estar sempre no ponto mais baixo das sub-bacias hidrográficas, em 

fundos de vale onde se situam muitas favelas da cidade, a compatibilidade de 

cronogramas entre SEHAB e SABESP passou a ser um condicionante importante da 

priorização de intervenções habitacionais. 
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Inserir mapa com intervenções e assentamentos 

Os mapas a seguir apresentam os assentamentos classificados por grau de 

priorização de intervenção, o que indica o grau de precariedade e vulnerabilidade de 

cada um isoladamente.  

Inserir mapa de favelas por índice de priorização 

Inserir mapa de loteamentos irregulares por priorização 

Inserir mapa de núcleos habitacionais por priorização 

No entanto, a análise da situação ambiental das sub-bacias hidrográficas, feita a partir 

da ponderação de assentamentos e graus de precariedade, indica que as piores sub-

bacias da região são a Sub-Bacia de São Miguel Paulista e a Sub-Bacia de Ermelino 

Matarazzo. 

Inserir mapa de priorização por sub-bacia 

Nem todos os assentamentos estão gravados como ZEIS 1, o que indica a 

necessidade de revisão das ZEIS quando da revisão dos Planos Regionais 

Estratégicos. 

Inserir mapa com ZEIS, com legenda contendo as diferenças de superfície 

Considerando-se a classificação dos assentamentos em favelas, núcleos urbanizados, 

loteamentos irregulares, loteamentos irregulares urbanizados e conjuntos 

habitacionais irregulares, as necessidades habitacionais da Região Leste são: 

Tabela 54 – Domicílios por tipo de assentamento precário e/ou informal na Região Leste 

favela a remover 4.180

favela 45.135

favela titulada 14.219

núcleo urbanizado titulado 0

núcleo urbanizado 6.854

loteamento sem amparo legal 3.369

loteamento 39.252

lot.urb.c/auto 8.653

lot.urb.s/auto 77.156

loteamento urb. e reg. 0

total 198.818  

Fonte: SEHAB, PMH, 2010 
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A provisão necessária à realocação de famílias moradoras em áreas impróprias à 

ocupação, em áreas de risco ou ainda em áreas objeto de futuras obras públicas foi 

calculada para cada um dos assentamentos, considerando-se suas características 

específicas, como por exemplo a incidência ou não de córregos, áreas de risco, entre 

outras. O número resultante é de 18.013 novos domicílios. 

Como exposto no capítulo 3, a SEHAB não dispõe de dados regionalizados sobre os 

cortiços (apenas totais estimados para o município, conforme pesquisa da Fundação 

Seade). 

 

6.2.2. Plano de Ação Regional Leste 

Considerando as características da região apontadas no diagnóstico, as diretrizes 

gerais de intervenção habitacional para a região Leste são: 

a) Integrar os programas habitacionais à implantação do Parque da Várzea do Tietê, 

com previsão de entrega para 2012. 

b) Integrar os programas habitacionais, em especial os programas de provisão 

habitacional, aos planos de transporte e acessibilidade previstos para a região, em 

especial o Metrô, a extensão da CPTM e a extensão viária da Avenida Jacu-

Pêssego. 

c) Implantar programas de coleta seletiva de lixo nos assentamentos, em conjunto 

com LIMPURB. 

 

Os assentamentos da Região Leste foram agrupados em 32 perímetros de ação 

integrada, distribuídos nos quatro quadriênios que compõem o horizonte temporal do 

Plano.  

Foram priorizados para o primeiro e segundo quadriênios não só aqueles perímetros 

com as piores condições físicas e de vulnerabilidade social, como aqueles com 

interferência com o Projeto Tietê, com o Parque da Várzea e com o Programa Córrego 

Limpo, tendo em vista a necessidade de efetivar o tratamento de esgotos coletados no 

município. 

Os mapas e quadros constantes do Anexo III deste Plano apresentam as metas de 

atendimento para cada um dos perímetros, considerando o programa habitacional 

indicado para as respectivas necessidades habitacionais. 
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6.3. Plano de Ação Região Sudeste 

 

6.3.1. Diagnóstico 

A Região Sudeste abrange cinco subprefeituras – Jabaquara, Vila Mariana, Ipiranga, 

Aricanduva, Vila Prudente/Sapopemba – com população total de 1.745.522 habitantes, 

dos quais 414.552 vivem em assentamentos precários e/ou informais, equivalentes a 

24% de sua população total. 

A região abarca parte do território da cidade situado à margem esquerda do Rio Tietê, 

fazendo divisa a Sudeste com os municípios de Santo André, São Caetano do Sul e 

São Bernardo do Campo. A Norte e a Oeste, faz divisa com a Região Centro e a Sul 

com a Região Sul do município de São Paulo. 

A maior parte dos assentamentos da região se constitui de favelas, localizadas na 

periferia da região, junto aos córregos que fazem divisa com os municípios do ABC. A 

grande maioria dos loteamentos irregulares da região já conta com infra-estrutura 

urbana, devendo passar ainda por processo de regularização jurídica e registrária. É 

nesta região que se situa a maior favela do município de São Paulo – Heliópolis, com 

cerca de 18.000 domicílios. É nesta região que se encontra o maior número de favelas 

em áreas particulares e verifica-se, ainda que empiricamente, grande número de 

cortiços. 

A obra de grande impacto para a região, prevista para os anos 2010 a 2012, é a 

implantação da extensão da Avenida Roberto Marinho, no âmbito da Operação 

Urbana Água Espraiada. Esta obra prevê a realocação de 10.000 domicílios para a 

retirada de favelas e implantação de um parque sobre a avenida enterrada. 

Outra operação urbana de importância para a requalificação urbana da região é a 

Operação Urbana Diagonal Sul, que prevê a recuperação de antigas áreas industriais 

obsoletas para fins que incluem o uso habitacional. 

Além desta extensão, a região deverá contar com a expansão do metrô (linha verde) e 

da extensão do Expresso Tiradentes. 

As obras de saneamento ambiental previstas para a região pela SABESP deverão 

estar integradas às ações habitacionais previstas neste Plano. Para a região a 

SABESP prevê a implantação de coletores-tronco que deverão conduzir o esgoto 

coletado pelas redes até a Estação de Tratamento do Parque Novo Mundo. Como os 

coletores devem estar sempre no ponto mais baixo das sub-bacias hidrográficas, em 

fundos de vale onde se situam muitas favelas da cidade, a compatibilidade de 
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cronogramas entre SEHAB e SABESP passou a ser um condicionante importante da 

priorização de intervenções habitacionais. 

Inserir mapa com intervenções e assentamentos – indicar as principais interferências 

no Córrego do Cordeiro 

Os mapas a seguir apresentam os assentamentos classificados por grau de 

priorização de intervenção, o que indica o grau de precariedade e vulnerabilidade de 

cada um isoladamente.  

Inserir mapa de favelas por índice de priorização 

Inserir mapa de loteamentos irregulares por priorização 

Inserir mapa de núcleos habitacionais por priorização 

No entanto, a análise da situação ambiental das sub-bacias hidrográficas, feita a partir 

da ponderação de assentamentos e graus de precariedade, indica que as piores sub-

bacias da região são a Sub-Bacia do Aricanduva, que faz divisa com a Região 

Sudeste e a Sub-Bacia do Córrego do Cordeiro. 

Inserir mapa de priorização por sub-bacia 

Nem todos os assentamentos estão gravados como ZEIS 1, o que indica a 

necessidade de revisão das ZEIS quando da revisão dos Planos Regionais 

Estratégicos. 

Inserir mapa com ZEIS, com legenda contendo as diferenças de superfície 

Considerando-se a classificação dos assentamentos em favelas, núcleos urbanizados, 

loteamentos irregulares, loteamentos irregulares urbanizados e conjuntos 

habitacionais irregulares, as necessidades habitacionais da Região Sudeste são: 
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Tabela 55 – Domicílios por tipo de assentamento precário e/ou informal na Região Sudeste 

favela a remover 7.766

favela 57.529

favela titulada 0

núcleo urbanizado 3.114

núcleo urbanizado titulado 240

loteamento sem amparo legal 0

loteamento 1.160

lot.urb.s/auto 18.172

lot.urb.c/auto 4.492

loteamento urb. e reg. 0

total 92.473  

Fonte: SEHAB, PMH, 2010 

A provisão necessária à realocação de famílias moradoras em áreas impróprias à 

ocupação, em áreas de risco ou ainda em áreas objeto de futuras obras públicas foi 

calculada para cada um dos assentamentos, considerando-se suas características 

específicas, como por exemplo a incidência ou não de córregos, áreas de risco, entre 

outras. O número resultante é de 19.330 novos domicílios. 

Como exposto no capítulo 3, a SEHAB não dispõe de dados regionalizados sobre os 

cortiços (apenas totais estimados para o município, conforme pesquisa da Fundação 

Seade). 

 

6.3.2. Plano de Ação Regional Sudeste 

Considerando as características da região apontadas no diagnóstico, as diretrizes 

gerais de intervenção habitacional para a região Sudeste são: 

a) Integrar os programas habitacionais à implantação das operações urbanas Águas 

Espraiadas e Diagonal Sul. 

b) Integrar os programas habitacionais, em especial os programas de provisão 

habitacional, aos planos de transporte e acessibilidade previstos para a região, em 

especial o Metrô e o Fura-Fila. 

c) Implantar programas de coleta seletiva de lixo nos assentamentos, em conjunto 

com LIMPURB. 
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Os assentamentos da Região Sudeste foram agrupados em 59 perímetros de ação 

integrada, distribuídos nos quatro quadriênios que compõem o horizonte temporal do 

Plano.  

Foram priorizados para o primeiro e segundo quadriênios não só aqueles perímetros 

com as piores condições físicas e de vulnerabilidade social, como aqueles com 

interferência com o Projeto Tietê e com o Programa Córrego Limpo, tendo em vista a 

necessidade de efetivar o tratamento de esgotos coletados no município. 

Os mapas e quadros constantes do Anexo III deste Plano apresentam as metas de 

atendimento para cada um dos perímetros, considerando o programa habitacional 

indicado para as respectivas necessidades habitacionais. 
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6.4. Plano de Ação Região Sul 

 

6.4.1. Diagnóstico 

A Região Sul abrange seis subprefeituras – Campo Limpo, M’Boi Mirim, Cidade 

Ademar, Butantã, Santo Amaro e Socorro – com população total de 1.532.537 

habitantes, dos quais 519.698 vivem em assentamentos precários e/ou informais, 

equivalentes a 34% de sua população total. 

A região abarca parte do território da cidade situado à margem esquerda do Rio Tietê, 

fazendo divisa a Leste com os municípios de São Bernardo do Campo e Diadema, e 

com a região Sudeste do município. A Norte faz divisa com a região Centro do 

município, a Sul com a região Mananciais e a Oeste com os municípios de Taboão da 

Serra e Embu. 

Os assentamentos concentram-se, em sua maioria, na porção Sul da região, próximo 

à região dos Mananciais. Em sua porção Noroeste, nas subprefeituras do Butantã e 

mais próximo à região Centro, esta ocupação se torna mais rarefeita. São ocupações 

que ainda apresentam alto grau de precariedade física e vulnerabilidade social, e 

estão, em grande parte, localizadas em fundos de vale com riscos de inundação e em 

encostas com risco de escorregamento. 

A obra de grande impacto para a região, prevista para os anos 2010 a 2012, é a 

implantação da extensão da Avenida Roberto Marinho, no âmbito da Operação 

Urbana Água Espraiada. Esta obra prevê a realocação de 10.000 domicílios para a 

retirada de favelas e implantação de um parque sobre a avenida enterrada.  

Outra operação urbana de importância para a requalificação urbana da região é a 

implantação das linhas lilás e amarela do Metrô, a implantação de Monotrilho, cujo 

traçado inicialmente previsto irá interferir com diversas favelas em fundo de vale ao 

longo do Córrego do Morro do S. Algumas dessas favelas deverão ser removidas 

parcial ou totalmente, porém as famílias que sairão deverão ser reassentadas em 

áreas a serem  adquiridas próximas à linha do monotrilho.S.  

Outra obra de grande impacto para as favelas situadas em fundo de vale são as obras 

de macrodrenagem e implantação de piscinões projetadas para o Córrego Pirajussara. 

As obras de saneamento ambiental previstas para a região pela SABESP deverão 

estar integradas às ações habitacionais previstas neste Plano. Para a região a 

SABESP prevê a implantação de coletores-tronco que deverão conduzir o esgoto 

coletado pelas redes até a Estação de Tratamento de Barueri. Como os coletores 



 

158 

 

devem estar sempre no ponto mais baixo das sub-bacias hidrográficas, em fundos de 

vale onde se situam muitas favelas da cidade, a compatibilidade de cronogramas entre 

SEHAB e SABESP passou a ser um condicionante importante da priorização de 

intervenções habitacionais. 

Inserir mapa com intervenções e assentamentos – indicar as principais interferências 

no Córrego Pirajussara 

Os mapas a seguir apresentam os assentamentos classificados por grau de 

priorização de intervenção, o que indica o grau de precariedade e vulnerabilidade de 

cada um isoladamente.  

Inserir mapa de favelas por índice de priorização 

Inserir mapa de loteamentos irregulares por priorização 

Inserir mapa de núcleos habitacionais por priorização 

No entanto, a análise da situação ambiental das sub-bacias hidrográficas, feita a partir 

da ponderação de assentamentos e graus de precariedade, indica que as piores sub-

bacias da região são a Sub-Bacia do S, que e a Sub-Bacia da Ponte Baixa, próximo à 

região dos Mananciais. 

Inserir mapa de priorização por sub-bacia 

Nem todos os assentamentos estão gravados como ZEIS 1, o que indica a 

necessidade de revisão das ZEIS quando da revisão dos Planos Regionais 

Estratégicos. 

Inserir mapa com ZEIS, com legenda contendo as diferenças de superfície 

Considerando-se a classificação dos assentamentos em favelas, núcleos urbanizados, 

loteamentos irregulares, loteamentos irregulares urbanizados e conjuntos 

habitacionais irregulares, as necessidades habitacionais da Região Sul são: 
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Tabela 56 – Domicílios por tipo de assentamento precário e/ou informal na Região Sul 

favela a remover 2.876

favela 90.246

favela titulada 25.017

núcleo urbanizado 151

núcleo urbanizado titulado 930

loteamento sem amparo legal 190

loteamento 8.505

lot.urb.s/auto 33.488

lot.urb.c/auto 2.960

loteamento urb. e reg. 0

total 164.363  

Fonte: SEHAB, PMH, 2010 

A provisão necessária à realocação de famílias moradoras em áreas impróprias à 

ocupação, em áreas de risco ou ainda em áreas objeto de futuras obras públicas foi 

calculada para cada um dos assentamentos, considerando-se suas características 

específicas, como por exemplo a incidência ou não de córregos, áreas de risco, entre 

outras. O número resultante é de 26,354 novos domicílios. 

Como exposto no capítulo 3, a SEHAB não dispõe de dados regionalizados sobre os 

cortiços (apenas totais estimados para o município, conforme pesquisa da Fundação 

Seade). 

 

6.4.2. Plano de Ação Regional Sul 

Considerando as características da região apontadas no diagnóstico, as diretrizes 

gerais de intervenção habitacional para a região Sul são: 

a) Integrar os programas habitacionais à implantação das operações urbanas Águas 

Espraiadas e Vila Sônia. 

b) Estabelecer tratativas com DAEE para minimizar as interferências das obras de 

macrodrenagem do Córrego Pirajussara com os assentamentos existentes. 

c) Estabelecer tratativas com a SMTrans para minimizar as interferências das obras 

do Monotrilho com os assentamentos existentes  
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Os assentamentos da Região Sul foram agrupados em 32 perímetros de ação 

integrada, distribuídos nos quatro quadriênios que compõem o horizonte temporal do 

Plano.  

Foram priorizados para o primeiro e segundo quadriênios não só aqueles perímetros 

com as piores condições físicas e de vulnerabilidade social, como aqueles com 

interferência com o Projeto Tietê e com o Programa Córrego Limpo, tendo em vista a 

necessidade de efetivar o tratamento de esgotos coletados no município. 

Os mapas e quadros constantes do Anexo III deste Plano apresentam as metas de 

atendimento para cada um dos perímetros, considerando o programa habitacional 

indicado para as respectivas necessidades habitacionais. 
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6.5. Plano de Ação Região Mananciais 

 

6.5.1. Diagnóstico 

A Região Mananciais abrange quatro subprefeituras – M’Boi Mirim, Cidade Ademar, 

Capela do Socorro e Parelheiros – com população total de 1.160.824 habitantes, dos 

quais 666.364 vivem em assentamentos precários e/ou informais, equivalentes a 57% 

de sua população total. 

A região abarca parte do território da cidade situado em área de proteção aos 

mananciais das represas Guarapiranga e Billings. Faz divisa a Leste com os 

municípios de Diadema e São Bernardo do Campo, a Sul com os municípios de 

Itanhaém, Mongaguá e São Vicente, na baixada Santista, a Oeste com os municípios 

de Juquitiba, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu, Taboão da Serra e Cotia. A 

Norte, faz divisa com a região Sul do município. 

Os assentamentos concentram-se, em sua maioria, na porção Norte da região, em 

continuidade com a malha urbana da região Sul, bastante ocupada por assentamentos 

nesta porção. Em função da implantação do Programa Guarapiranga entre os anos de 

1992 e 2000, os assentamentos nesta bacia apresentam um grau de consolidação 

bem melhor em relação aos assentamentos da Bacia da Billings, cujas obras de 

recuperação ambiental iniciaram-se em 2009. As porções mais ao Sul da Região 

Mananciais apresentam ocupação bastante rarefeita, por loteamentos irregulares de 

baixa densidade abertos em antigas chácaras, com predomínio de atividades rurais. 

Destaca-se nesta porção, no entanto, no distrito de Engenheiro Marsilac, a ocupação 

denominada Vargem Grande. 

A grande intervenção pública na região é o Programa Mananciais que, a exemplo do 

Programa Guarapiranga, irá sanear a Bacia da Billings e prosseguir com o 

saneamento da Guarapiranga, garantindo a melhoria das águas, preservação das 

bacias e assegurando condições de moradia à população/potabilidade da água do 

Sistema Produtor de mesmo nome. Estão contratadas obras para 82 assentamentos, 

que irão beneficiar 73.372 famílias. 

Outra obra pública na região, porém com pouco impacto para os usos habitacionais, é 

a implantação do trecho Sul do Rodoanel.  

As obras de saneamento ambiental previstas para a região pela SABESP deverão 

estar integradas às ações habitacionais previstas neste Plano. Para a região a 
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SABESP prevê a implantação de coletores-tronco que deverão conduzir o esgoto 

coletado pelas redes até a Estação de Tratamento de Barueri.  

Inserir mapa com intervenções e assentamentos 

Os mapas a seguir apresentam os assentamentos classificados por grau de 

priorização de intervenção, o que indica o grau de precariedade e vulnerabilidade de 

cada um isoladamente.  

Inserir mapa de favelas por índice de priorização 

Inserir mapa de loteamentos irregulares por priorização 

Inserir mapa de núcleos habitacionais por priorização 

No entanto, a análise da situação ambiental das sub-bacias hidrográficas, feita a partir 

da ponderação de assentamentos e graus de precariedade, indica que as piores sub-

bacias da região são a Sub-Bacia Mar Paulista, a Sub-Bacia do Ribeirão Cocaia e a do 

braço do Bororé, todas situadas na Bacia da Billings. 

Inserir mapa de priorização por sub-bacia 

Nem todos os assentamentos estão gravados como ZEIS 1, o que indica a 

necessidade de revisão das ZEIS quando da revisão dos Planos Regionais 

Estratégicos. Esta aprovação é fundamental para regulamentar as intervenções nos 

PRIS – Perímetros de Recuperação de Interesse Social, previstos na Lei de 

Preservação e Recuperação Ambiental da Bacia da Billings, regulamentada em 

dezembro de 2009. Esta aprovação é fundamental para promover as intervenções em 

ARA 1 (areas de recuperação ambiental) para implantação dos PRIS – Programa de 

Recuperação de Interesse Social previstos na Lei Estadual 13.579/2009 que define a 

Area de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do 

Reservatório Billings, regulamentada pelo Decreto Estadual 55.342/2010 (a lei da 

Billings é de julho de 2009 e o seu decreto regulamentador é de janeiro de 2010.) 

Inserir mapa com ZEIS, com legenda contendo as diferenças de superfície 

Considerando-se a classificação dos assentamentos em favelas, núcleos urbanizados, 

loteamentos irregulares, loteamentos irregulares urbanizados e conjuntos 

habitacionais irregulares, as necessidades habitacionais da Região Mananciais são: 
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Tabela 57 – Domicílios por tipo de assentamento precário e/ou informal na Região Mananciais 

favela a remover 2.412

favela 52.474

favela titulada 0

núcleo urbanizado 11.180

núcleo urbanizado titulado 1.642

loteamento sem amparo legal 0

loteamento 49.408

lot.urb.s/auto 45.434

lot.urb.c/auto 5.684

loteamento urb. e reg. 0

total 168.234  

Fonte: SEHAB, PMH, 2010 

A provisão necessária à realocação de famílias moradoras em áreas impróprias à 

ocupação, em áreas de risco ou ainda em áreas objeto de futuras obras públicas foi 

calculada para cada um dos assentamentos, considerando-se suas características 

específicas, como por exemplo a incidência ou não de córregos, áreas de risco, entre 

outras. O número resultante é de 15.347 novos domicílios. 

Como exposto no capítulo 3, a SEHAB não dispõe de dados regionalizados sobre os 

cortiços (apenas totais estimados para o município, conforme pesquisa da Fundação 

Seade). 

 

6.5.2. Plano de Ação Regional Mananciais 

Considerando as características da região apontadas no diagnóstico, as diretrizes 

gerais de intervenção habitacional para a região Sudeste são: 

a) Estabelecer tratativas com os demais órgãos públicos competentes para 

estabelecer ação preventiva de ocupação de novas áreas na região, preservando 

as áreas ainda vazias e estimulando o potencial turístico da região, a exemplo do 

Programa Praias Urbanas, implantado pela PMSP, por intermédio da Operação 

Defesa das Águas. 

b) Incentivar e estimular ações de educação ambiental, para estabelecer vínculo 

entre a população e os mananciais a serem preservados. 
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Os assentamentos da Região Mananciais foram agrupados em 45 perímetros de ação 

integrada, distribuídos nos quatro quadriênios que compõem o horizonte temporal do 

Plano.  

Foram priorizados para o primeiro e segundo quadriênios as ações previstas no 

Programa Mananciais, condenações judiciais de regularização de loteamentos e 

loteamentos urbanizados que somente necessitam regularização registrária. 

Os mapas e quadros constantes do Anexo III deste Plano apresentam as metas de 

atendimento para cada um dos perímetros, considerando o programa habitacional 

indicado para as respectivas necessidades habitacionais. 
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6.6. Plano de Ação Região Centro 

 

6.6.1. Diagnóstico 

A Região Centro abrange quatro subprefeituras – Lapa, Pinheiros, Sé e Mooca – com 

população total de 1.474.565 habitantes, dos quais 71.866 vivem em assentamentos 

precários e/ou informais, equivalentes a 5% da população total. 

A região abarca todo o território central da cidade situado à margem esquerda do Rio 

Tietê, fazendo divisa a Leste com as regiões Leste e Sudeste da cidade, a Sul com a 

região Sul, a Oeste com o município de Osasco e a Norte, pela divisa do Rio Tietê, 

com a região Norte. 

É uma região diferenciada das demais, por apresentar poucos assentamentos 

precários e/ou informais em relação às demais – 34 favelas, 5 núcleos e nenhum 

loteamento. É a única região da cidade que apresenta dados e recebe ação pública 

para os cortiços. Estas ações fazem parte de um conjunto de intervenções públicas 

para a recuperação da área central do município. Esta região tem perdido habitantes, 

segundo os dois últimos censos demográficos, com taxas negativas de crescimento 

demográfico. 

Por esta razão, esta região apresenta diversos imóveis vazios ou subutilizados, sejam 

eles prédios de apartamentos, hotéis e de escritórios, sejam eles galpões industriais 

ao longo da ferrovia. Estas últimas áreas são objeto, inclusive, das operações urbanas 

Água Branca e Diagonal Sul, concebidas para reverter o processo de degradação e 

esvaziamento da orla ferroviária a Leste do município, e a Operação Vila Leopoldina 

para a porção Oeste da ferrovia. 

A maior parte das favelas situa-se em terrenos públicos das margens dos rios 

Pinheiros e Tietê e, por esta razão, fazem parte do Programa Marginais, de 

responsabilidade do governo estadual, executado em parceria com o governo 

municipal. O programa prevê a realocação de todas as famílias moradoras nestas 

favelas para sua remoção total. 

Na Sub-prefeitura da Mooca, existe ainda a Operação Urbana Celso Garcia, que visa 

recuperar as áreas lindeiras ao corredor de ônibus. Na Sub-prefeitura de Pinheiros, 

estão em andamento as operações urbanas Faria Lima e Águas Espraiadas. A 

produção habitacional para atender estas operações será apresentada adiante. 

Na Sub-prefeitura da Sé incidem as operações urbanas Centro e Nova Luz. Para esta 

última é prevista a implantação de unidades habitacionais. Por sua localização central, 
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onde foi fundada e iniciou-se o processo de urbanização da cidade, é a região que 

mais concentra imóveis e conjuntos arquitetônicos representativos do patrimônio 

histórico da cidade. Ao mesmo tempo, apresenta imóveis subutilizados ou vazios com 

grande potencial para utilização para fins habitacionais. 

 

A região Centro não apresenta interferências de obras da SABESP com os programas 

habitacionais. 

Inserir mapa com intervenções e assentamentos 

Os mapas a seguir apresentam os assentamentos classificados por grau de 

priorização de intervenção, para as favelas, núcleos e cortiços  

Inserir mapa de favelas por índice de priorização 

Inserir mapa de núcleos habitacionais por priorização 

Inserir mapa de cortiços por priorização 

Por suas características topográficas, a região central não foi subdividida por sub-

bacias. A delimitação dos perímetros de ação integrada considerou o perímetro das 

operações urbanas planejadas e vigentes. 

Inserir mapa das oucs. 

Nem todos os assentamentos estão gravados como ZEIS 1 ou ZEIS 3, o que indica a 

necessidade de revisão das ZEIS quando da revisão dos Planos Regionais 

Estratégicos. 

Inserir mapa com ZEIS, com legenda contendo as diferenças de superfície 

Considerando-se a classificação dos assentamentos em favelas, núcleos urbanizados, 

cortiços e conjuntos habitacionais irregulares, o quadro de necessidades habitacionais 

da Região Centro é o seguinte: 
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Tabela 58 – Domicílios por tipo de assentamento precário e/ou informal na Região Centro 

favela a remover 3.719

favela 7.005

favela titulada 0

núcleo urbanizado 1.168

núcleo urbanizado titulado 0

cortiços 11.086

total 22.978  

Fonte: SEHAB, PMH, 2010 

A provisão necessária à realocação de famílias moradoras em áreas impróprias à 

ocupação, em áreas de risco ou ainda em áreas objeto de futuras obras públicas foi 

calculada para cada um dos assentamentos, considerando-se suas características 

específicas, como por exemplo a incidência ou não de córregos, áreas de risco, entre 

outras. O número resultante é 5.674 de novos domicílios. 

 

6.6.2. Plano de Ação Regional Centro 

Os assentamentos da Região Centro foram agrupados em 15 perímetros de ação 

integrada.  

Foram priorizados para o primeiro e segundo quadriênios aqueles perímetros com as 

piores condições físicas e de vulnerabilidade social, e os com obras em andamento. 

Os mapas e quadros constantes do Anexo III deste Plano apresentam as metas de 

atendimento para cada um dos perímetros, considerando o programa habitacional 

indicado para as respectivas necessidades habitacionais. 
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Capítulo 7 - Metas de Atendimento 

 

7.1. Metas de Produção 

O mapa a seguir apresenta os perímetros de ação integrada para todo o município, 

para todos os quadriênios que compõem o horizonte temporal do Plano. 

Os quadros no Anexo III contabilizam todas as unidades por programa previstas para 

cada quadriênio, em cada uma das seis regiões que compõem a cidade. 
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7.2. Metas de gestão 

Para que os programas cumpram seus objetivos, expressos nos princípios e diretrizes 

apresentados no capítulo 1 deste Plano, será necessário realizar modificações no 

arranjo institucional interno de Sehab de modo a garantir a maior eficiência das ações 

e eficácia na aplicação dos recursos financeiros e humanos. A gestão é ponto 

fundamental desta política, assim expressa em dois dos seus cinco princípios 

fundamentais – a gestão democrática e a gestão eficiente. Para tanto, foram traçadas 

metas de gestão, para garantir que o processo de planejamento das intervenções seja 

realizado sobre informações de demanda constantemente atualizadas, que os projetos 

e obras cumpram procedimentos normatizados e a custos compatíveis com o objetivo 

de universalizar o atendimento. 

Para garantir a eficiência deste processo serão elencadas metas de gestão, 

agrupadas por temas e apresentadas a seguir: 

1. planejamento geral das ações: 

1.1. implantar projeto de reforma institucional, revisando funções e 

responsabilidades atribuídas às entidades que compõem a Sehab (Habi, 

Resolo e Cohab), contratos de gestão bem como implantação de modelos 

organizacionais para equipes de administração e gerenciamento 

1.2. revisar a cada quatro anos as metas de produção e de gestão constantes 

deste Plano  

2. elaboração de programas e projetos: 

2.1. alinhar os programas semelhantes para planejar ações integradas tendo 

como foco o território e o saneamento ambiental de sub-bacias hidrográficas 

da Bacia do Alto Tietê no município de São Paulo. 

2.2. adequar os programas existentes para articular ações de urbanização e 

regularização fundiária desde a concepção do empreendimento até sua 

conclusão. 

2.3. adotar a medição individualizada de água em todos os empreendimentos 

habitacionais 

3. organização do arcabouço técnico:de Sehab 

3.1. alinhar e integrar ações e conhecimento técnico dos setores jurídico, de 

projetos e obras de Habi e Resolo 
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3.2. ampliar o estoque de projetos diferenciados para a produção de novas 

unidades 

3.3. implantar melhoria contínua dos projetos arquitetônicos e urbanísticos 

3.4. elaboração de manual de projeto comum a todos os setores da produção 

habitacional 

3.5. elaboração de caderno de encargos comum a todos os setores da 

produção habitacional, visando racionalizar processos de licitação, padronizar 

especificações técnicas, estabelecer padrões tecnológicos de acordo com 

exigências mínimas das concessionárias de serviços públicos e a capacidade 

e disponibilidade de pagamento dos beneficiários, assegurar compatibilidade 

de preços e serviços licitados, permitir apropriação unificada de custos 

compatíveis e estimativa de custos 

3.6. implantar sistemática de apropriação de custos de produção e 

comercialização em cada uma das intervenções realizadas nos diferentes 

programas habitacionais 

3.7. estabelecer controle uniforme e homogêneo de custos operacionais para 

todos os setores da administração direta e indireta. 

3.8. atualizar as bases cartográficas dos diversos setores de Sehab 

3.9. programa de capacitação e reciclagem, visando reforçar competências e 

capacidades de gerenciamento dos técnicos alocados na Sehab 

3.10. organizar o acervo de experiências de Sehab 

4. eficiência na aplicação dos recursos financeiros para produção, subsídios e 

financiamento: 

4.1. estabelecer a auto-focalização como parte da sistemática de projetos de 

urbanização e regularização fundiária de assentamentos precários e/ou 

informais e de construção de novos empreendimentos 

4.2. implantar o cadastro unificado de demanda nos três níveis de governo 

4.3. contratar estudos técnicos para avaliar a destinação de subsídios 

habitacionais 

4.4. aprimorar os instrumentos de cadastro e controle das famílias beneficiadas 

para melhorar o foco do atendimento e a destinação de subsídios 
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4.5. controlar o retorno dos investimentos através do monitoramento do 

pagamento das prestações, de modo a combater a inadimplência 

5. sistema de informações habitacionais – Habisp: 

5.1. atualização sistemática do sistema de informações 

5.2. aprimoramento do sistema de informações (manutenção e desenvolvimento 

– inserção de novos campos), dentro eles, os conjuntos habitacionais públicos 

(Habi, Cohab, CDHU) 

5.3. aprimoramento do sistema de priorização de intervenções por programa e 

por sub-bacia, com inserção de novos indicadores 

5.4. implantação do sistema de monitoramento de projetos e obras no sistema 

habisp 

5.5. inserir monitoramento da comercialização e retorno dos investimentos no 

sistema para acompanhamento pelo CFMH 

5.6. inserir monitoramento das metas de produção e de gestão deste Plano no 

sistema Habisp 

5.7. inserir monitoramento da execução orçamentária no sistema Habisp, de 

modo a ampliar o acesso às informações e melhorar a gestão do FMH pelo 

CMH. 

6. articulação institucional entre os órgãos municipais e órgãos públicos das demais 

esferas de governo: 

6.1. articular programas habitacionais com programas de geração de emprego e 

renda e capacitação profissional. 

6.2. Captar recursos disponíveis em outras esferas governamentais para 

potencializar a ação no território 


