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CAPÍTULO I
PROPOSTA METODOLÓGICA
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APRESENTAÇÃO

Com a promulgação da Lei Federal nº 11.124, de 16 de Junho de 2005, que cria o
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS e o Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social – FNHIS, o volume de recursos não onerosos para o
enfrentamento das carências habitacionais e o combate do déficit habitacional experimentou
considerável elevação, entretanto, o mesmo SNHIS que ampliou os recursos condicionou o
seu repasse aos entes federados a criação de fundos e elaboração de planos de habitação
de interesse social, estaduais e municipais, visando inserir todos os Estados, Municípios e o
Distrito Federal no sistema e, desta maneira, constituir instrumentos capazes de combater o
déficit habitacional.

O Governo do Distrito Federal, em consonância com as diretrizes da Política
Nacional de Habitação, e considerando o ordenamento urbano e territorial desta Unidade
da Federação, bem como a crescente demanda habitacional, em especial no que tange ao
segmento de interesse social, pretende, por intermédio do PLANDHIS, compatibilizar as
diversas iniciativas habitacionais em torno de um Sistema Distrital de Habitação para o
enfrentamento do nosso déficit habitacional.

A habitação de interesse social no Distrito Federal remonta desde a época da
fundação da Capital Federal, com a criação da Sociedade de Habitações Econômicas de
Brasília – SHEB (1962), posteriormente a Sociedade de Habitação de Interesse Social –
SHIS (1964), o Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – IDHAB
(1994) e atualmente a Companhia de Desenvolvimento Habitacional – CODHAB (2007).

Governos anteriores priorizaram pela distribuição de lotes semi urbanizados, sem,
entretanto, primar por uma rigorosa seleção dos contemplados ou mesmo assegurar que os
atendidos tivessem condições de consolidar no lote um atendimento habitacional completo.

Se por um lado a farta distribuição de terra comprometeu o desenvolvimento urbano
do Distrito Federal, por outro é fácil perceber que não foi o suficiente para diminuir o déficit,
o que pôde ser facilmente constatado por dados oficiais que apontam o DF como a Unidade
da Federação onde o maior número de pessoas, em termos percentuais, não é proprietária
do lugar onde vive.

Efetivamente, até junho de 2006 o Governo do Distrito Federal não possuía uma
legislação consolidada que fornecesse diretrizes à Política Habitacional. Em 26 de junho de
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2006, foi aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal a Lei Distrital n° 3.877 que
dá diretrizes à Política Habitacional, tanto aquela de interesse social quanto a de mercado.

Também, contemporânea à lei distrital, foi aprovado no âmbito federal a Lei nº
11.124, de 16 de junho de 2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação e cria
o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS, e institui o Conselho Gestor do
referido fundo, com vistas a preencher, em termos, a lacuna que foi deixada com a extinção
do Banco Nacional de Habitação - BNH.

Essa nova visão sobre a política habitacional, tanto no âmbito distrital quanto no
federal, permite a descentralização política-administrativa da matéria, bem como incentiva a
participação da sociedade fazendo com que o planejamento habitacional passe a ser
mecanismo estratégico para equacionar o problema do déficit habitacional.

Dessa forma, com vistas a atender à legislação federal que normatiza que todos os
entes que pretendam obter subsídios do Orçamento Geral da União, necessariamente têm
que ter um Plano Diretor de Habitação, o Distrito Federal aderiu ao Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social e comprometeu-se a elaborar e apresentar o Plano Distrital
de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS, ainda no ano de 2012.

A elaboração do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social deverá, entre
outros, contemplar a caracterização da oferta habitacional e das necessidades
habitacionais, da capacidade político-institucional-administrativa e financeira do Distrito
Federal para o enfrentamento do problema.
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PROPOSTA METODOLÓGICA

A Proposta Metodológica apresentada é baseada nas orientações observadas nos
materiais instrutivos do Ministério das Cidades, além disso, é fruto do trabalho da equipe de
elaboração formada por servidores da Diretoria de Planejamento Habitacional da SUHAB.

Este documento está organizado a partir dos itens estabelecidos no manual do
Programa Habitação de Interesse Social do FNHIS, Ação Apoio à Elaboração de Planos
Habitacionais de Interesse Social, procurando descrever como será o processo de
desenvolvimento do PLANDHIS.

1. ESTRUTURA DE COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS

Para a elaboração do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social PLANDHIS, a
SEDHAB acatou proposta desta Diretoria de Planejamento Habitacional da Subsecretaria de
Habitação para o desenvolvimento dos trabalhos com recursos próprios, formando uma
equipe com profissionais do quadro de servidores, com o objetivo de possibilitar o
treinamento, aperfeiçoamento e melhor apropriação do conhecimento gerado pelos técnicos,
buscando a formatação de um documento mais adequado às reais necessidades do Distrito
Federal e visando garantir que a implementação do PLANDHIS possa ser efetiva. Pretendese que o Conselho Gestor do FUNDHIS acompanhe os trabalhos, colaborando para que o
Plano seja concebido em perfeita consonância com as definições do Plano Nacional de
Habitação – PlanHab.

Neste contexto, a gestão do desenvolvimento do Plano Distrital de Habitação de
Interesse Social contará com os seguintes elementos:

a) Equipe de Elaboração: formada pela Coordenação, desenvolvida pela SUHAB, por
meio da Diretoria de Planejamento Habitacional – DIHAB e a Equipe de Trabalho, formada
por servidores da SEDHAB e CODHAB. O quadro 1, a seguir, apresenta a proposta de
composição da equipe dos respectivos servidores envolvidos:
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Quadro 1 – Formação da Equipe do PLANDHIS
Paulo Valério Silva Lima
Diretor da DIHAB/SUHAB.
Formação em Estudos Sociais - História. Exerceu atividades de
Coordenação

coordenação no antigo IDHAB, antecessor da CODHAB na Gestão
Cristovam Buarque. Foi coordenador-executivo da Primeira
Conferência de Habitação do Distrito Federal e Coordenador do

SUHAB

Programa Morar Legal. Entre 2004 e 2006 participou de diversos
eventos do Ministério das Cidades sobre a política de Habitação,
foi coordenador de projetos especiais da SPU/MPOG. Onde
coordenou entre outros, o projeto Orla. Na Câmara Legislativa,
como Assessor Parlamentar, trabalhou e discutiu o projeto de Lei
que culminou na Lei 3.877/2006 e no PDOT.
José Fernando Vilela
Chefe do Núcleo de Estudos da Demanda Habitacional de
Interesse Social.
Jornalista e pós-graduado em Marketing Político. Exerceu
atividades como Assessor de Comunicação e como coordenador

SUHAB

Equipe de Desenvolvimento do Plano

de equipe. Na Câmara Legislativa atuou como Assessor de
Imprensa durante a elaboração do PDOT.
Com vivência no movimento social por habitação há mais de 10
anos, já prestou assessoria a diversas cooperativas habitacionais.
Cláudio José Franco
Gerente de Estudos da Demanda Habitacional.
Foi chefe do atendimento ao público na Gestão Democrática e
Popular e Gerente de Suporte e Rede da área de TI da SEDHAB.

SUHAB

Graduado em Processos Gerenciais e pós-graduado em Gestão
Estratégica de Pessoas. Entre 2007 e 2008 participou de diversos
eventos do Ministério das Cidades sobre a política de Habitação.
Fabiana Vieira Cardoso Bahia
Chefe do Núcleo de Projetos Habitacionais.
Graduada em Licenciatura em Letras e Pedagogia, pós-graduada
em Orientação Educacional. Foi escriturária do Banco do Brasil.
Tem vivência no movimento social organizado em torno da
habitação popular.

SUHAB
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Eloir Simião de Freitas
Servidor de Carreira foi Assessor Técnico da Chefia de Gabinete
do IDHAB na Gestão Democrática e Popular. E Assessor Especial
Equipe de Desenvolvimento do Plano

da Diretoria Imobiliária da CODHAB entre 2008 e 2011. Licenciado
em História e Bacharel em Direito. Experiência com Programas
Habitacionais

na

SHIS/IDHAB/CODHAB/DF.

Tem

SUHAB

bom

conhecimento jurídico e entende a tramitação processual da
demanda habitacional, bom formulador.
Ana Carolina de Lima Pereira
Assessora Técnica da Diretoria de Planejamento.
Estudante de Direito. Foi assessora de relacionamento do Banco

SUHAB

do Brasil na Agência Presidência da República. Tem vivência no
movimento social organizado em torno da habitação popular.
Vera Lúcia Pompeu Bizzo
Servidora de Carreira foi Secretária-Executiva do Gabinete da
Presidência da CODHAB na gestão Democrática e Popular. Foi

SUHAB

Assessora Especial da Diretoria Imobiliária da CODHAB. Formada
em Administração Pública.

Colaboradores
Maria Izabel Braga Weber Vanderlei
Chefe da Unidade de Articulação Interinstitucional e Planejamento
Estratégico (Unape/GAB-Sedhab).
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Mestre e
Bacharel em Ciência Política, exerceu atividades de coordenação de
Projetos

no

PNUD,

foi

Chefe

de

Divisão

de

Assuntos

Institucionais/DDH/SDC do Ministério da Justiça e Coordenadora do
Programa BRA 96/013 do PNUD; Assessora de Programas de
Cooperação Internacional do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão. No Governo do Distrito Federal exerceu diversos cargos nos
diferentes governos, tendo sido Diretora de Planejamento e Ações
Estratégicas da Unape/Sedhab; Assessora Especial da UAG/IbramSeduma, Assessora da Secretaria-Geral/Ibram-Seduma; e Chefe da
Assessoria Técnica e de Gestão de Projetos-Asteg/Ibram-Seduma. Foi

UNAPE
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Coordenadora-Executiva

da

Conferência

Distrital

das

Cidades

–

Extraordinária em 2011.
Glauco Cezar de Souza Ferreira
Analista de Administração Pública na SEDHAB.
Sociólogo com especialização em planejamento urbano. Ocupou o cargo
de Gerente de Articulação de Políticas Urbanas e Assessor da Diretoria
de Planejamento Urbano da SUPLAN de 2007 a 2010. Atualmente integra

SUPLAN

a Gerência de Monitoramento Territorial – GEMOT. Participou da
elaboração do PDOT, contribuindo nos assuntos de demografia,
habitação, economia e SISPLAN.

Compõe a equipe de avaliação de

produtos socioeconômicos da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS e
do Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE; tendo acompanhado
também as consultorias para o Estudo da Demanda Habitacional do
Distrito Federal e dos Indicadores para a Política Urbana e Habitacional
do Distrito Federal, entre 2004 e 2005.
Valdenira Aparecida Lameiras
Assessora Sênior e Gerente Interina da Gerência de Atendimento e
Mobilização Social - GERAT.
Graduada em Serviço Social. Técnica em coordenação e monitoramento
de trabalho social na área de habitação e desenvolvimento urbano.

CODHAB

Desempenhou suas funções na Companhia de Desenvolvimento
Habitacional

do

Estado

de

São

Paulo

–

CDHU;

Instituto

de

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal.
Monitora do trabalho social do Programa Habitar Brasil-BID; HBB no
Ministério das Cidades; MMA – Ministério do Meio Ambiente - Projetos de
inclusão sócioprodutiva; MDS - Ministério do Desenvolvimento Social.
Marcone Martins Souto
Assessor Especial da Subsecretaria de Gestão de Informações Urbanas e
Territoriais - SIURB
Geógrafo por formação, com especialização em Geoprocessamento.
Ocupante do cargo de Analista de Planejamento e Gestão Urbana.

SIURB
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José Carlos Prestes da Rocha Júnior
Diretor de Articulação Interinstitucional da Unape/GAB-Sedhab
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. MBA em
Gestão Pública e Planejamento Estratégico e Bacharel em Relações
Internacionais, exerceu atividades em diversas áreas do Governo do

UNAPE

Distrito Federal na Secretaria de Estado de Justiça, Vice-Governadoria,
Secretaria

de

Estado

de

Ciência

e

Tecnologia,

Ibram/Seduma,

Comparques e Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações
Regionais (Sucar). Foi Executor do processo da Conferência Distrital das
Cidades – Extraordinária em 2011.
Maria Fernanda Cortes de Oliveira
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, desde 2005.
Bacharel em Relações Internacionais, atualmente é Diretora de
Planejamento e Ações Estratégicas da Secretaria. Exerceu atividades de
Gerência na Secretaria de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal,
Assessoria Técnica nas áreas de Planejamento e de Gestão de Projetos
no Instituto do Meio ambiente e dos Recursos Hídricos (Ibram-Seduma) –

UNAPE

GDF. Participou da elaboração de termos de referência para contratações
governamentais, planejamento e execução governamental e no apoio ao
Programa

Nacional

de

Modernização

da

Administração

e

do

Planejamento dos estados e do Distrito Federal no Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
Luciano Moreira dos Santos
Assessor do Gabinete da Sedhab. Atua no movimento organizado há

GAB/SEDHAB

mais de 5 anos. Desenvolve o trabalho de mobilização social no Gabinete
desta Secretaria.

b) O Grupo de Acompanhamento será o Conselho Gestor do FUNDHIS, cuja
composição foi definida no artigo 6º da Lei Complementar Nº 762, de 23 de maio de 2008, e
teve os membros representantes dos movimentos populares para moradia eleitos na
Conferência Distrital das Cidades Extraordinária, realizada no mês de dezembro de 2011.
Compõe ainda o Conselho, representantes do Poder Público e de outros segmentos da
sociedade. O colegiado acompanhará os trabalhos da Equipe de Elaboração no âmbito das
suas reuniões periódicas, apreciando o material submetido à sua avaliação e colaborando
na elaboração dos diversos produtos do PLANDHIS.
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c) Debates técnicos com o Setor Produtivo, Instituto de Arquitetos do Brasil – Seção
DF, Universidade de Brasília e instituições dos três níveis de governo que fazem interface
com a política de habitação, visando promover a articulação do PLANDHIS com outras
políticas públicas.

d) Discussão das Propostas com os delegados eleitos na Conferência Distrital das
Cidades Extraordinária.

O quadro 2 e a figura 1 a seguir, fazem um resumo dos elementos envolvidos na
gestão do desenvolvimento do PLANDHIS.

Gestão

Quadro 2 – Elementos envolvidos na Elaboração do PLANDHIS
Equipe de Elaboração

SEDHAB

Coordenação

Instâncias de
Participação

Orientação dos

Coordenação dos

Equipe de
Trabalho
Desenvolvimento

trabalhos

Trabalhos

do PLANDHIS

propostas

Articulação entre

Elaboração de

Validação dos

componentes

estudos

Produtos

Discussão das

Atribuição

específicos com a
análise dos dados
disponibilizados
pelo IBGE,
CODEPLAN,
CODHAB e pela
Conferência
Distrital das
Cidades
Extraordinária

Componentes

Secretário-

DIHAB/SUHAB

Adjunto
E

UNAPE

UNAPE

Técnicos da:

Delegados da

SUHAB

Conferência Distrital

SUPLAN

das Cidades

SIURB

Extraordinária

UNAPE

Conselho Gestor do

CODHAB

FUNDHIS
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Figura 1 - Desenvolvimento do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social
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2. AS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA EQUIPE

2.1. EQUIPE DE ELABORAÇÃO
A Equipe de Elaboração é responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos do
PLANDHIS, executando os seguintes serviços:
 Formação do banco de dados com informações de pesquisas institucionais, a partir de
dados secundários, necessários à leitura das necessidades habitacionais nas diversas
regiões do Distrito Federal;
 Elaboração de análise dos dados disponibilizados pelo IBGE, CODEPLAN, CODHAB e
pelos Delegados da Conferência Distrital das Cidades Extraordinária;
 Contato com órgãos e secretarias que possam estar envolvidas ou apresentem estudos
que fazem interface com o PLANDHIS;
 Organização da estrutura logística para as reuniões e eventos de discussão e
desenvolvimento do PLANDHIS;
 Registro de presença e participação nos eventos voltados à validação e divulgação do
PLANDHIS, inclusive os Seminários Regionais;
 Elaboração dos relatórios a serem entregues ao Ministério das Cidades;
 Formulação de estratégias de ação, inclusive definição de diretrizes e objetivos,
programas e ações, metas, recursos e fontes de financiamento e indicadores, considerando
as informações advindas do Diagnóstico e buscando ainda a integração das políticas
urbanas;
 Formulação dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PLANDHIS e
desenvolvimento institucional para a política de habitação;
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2.2. EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DAS OFICINAS REGIONAIS

A Equipe de Organização das Oficinas Regionais é responsável pelo planejamento e
dimensionamento dos recursos e equipamentos necessários para apresentação dos
eventos, executando os seguintes serviços:
 Manter contato com as Administrações Regionais e/ou respectivas UPT’s;
 Mobilizar delegados eleitos na Conferência Distrital das Cidades Extraordinária;
 Assegurar a infraestrutura dos eventos:
 Som;
 Coffee-Breaker;
 Espaço físico;
 Equipamentos de som, luz e audiovisual.
 Mobilizar e coordenar equipe de recepção e credenciamento dos delegados;
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3. PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DAS ETAPAS E PRODUTOS
ETAPA 1 – PROPOSTA METODOLÓGICA
 Procedimento 1: Capacitação de técnicos da Equipe de Elaboração do PLANDHIS;
 Procedimento 2: Proposta Metodológica desenvolvida pela Equipe de Elaboração
(constitui este presente documento);
 Procedimento 3: Discussão da Proposta Metodológica junto ao Conselho Gestor do
FUNDHIS;
Produto: Proposta Metodológica validada pelo Conselho Gestor do FUNDHIS e em
seguida pelo Ministério das Cidades.
ETAPA 2 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
 Procedimento 1: Estudo e análise dos dados secundários provenientes de fontes
institucionais, tais como: Fundação João Pinheiro, Departamento de Informação e
Informática do SUS – DATASUS, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – IPEA, Caixa Econômica Federal, e outras
identificadas durante a pesquisa. Aspectos considerados na elaboração do Diagnóstico das
Necessidades Habitacionais do Distrito Federal:


Déficit Habitacional Zona Rural e Urbana
o - Déficit ajustado
o

- Déficit qualitativo

o

- Taxa de crescimento populacional


- Evolução da População segundo o IBGE



Urbanização de assentamentos subnormais



Precariedade Habitacional
o

- Adensamento excessivo

o

- Domicílios sem banheiro

o

- Carência de infraestrutura
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População de rua
o

- Famílias acampadas

o

- Ocupações dos sem-teto em imóveis subutilizados / abandonados

o

- Áreas de risco

o

- Quantidade de favelas

o

- Assentamentos de trabalhadores rurais sem terra

o

- Comunidades indígenas

Aspectos econômicos e sociais
o - Renda per capita
o - Porcentagem de famílias com:
Grupo I: Sem renda ou com renda abaixo da linha de financiamento da
necessidade mínima
Grupo II: Com valor de renda insuficiente para moradias adequada com alto
risco de crédito
Grupo III: Com renda insuficiente para moradia adequada com moderado
risco de crédito
Grupo IV: Com valor suficiente para acessar moradia adequada (perfil do
FGTS)
Grupo V: Com plena capacidade por financiamento de mercado.





o

- Concentração econômica

o

- Crescimento, composição e valor do PIB

o

- Emprego

o

- Taxa de desemprego

o

- Analfabetismo

Quantidade de lotes irregulares
o

- Mapa de regularização fundiária

o

- Inadequação fundiária urbana

o

- Regularização fundiária em andamento

o

- Regularização fundiária com pendências

Quantidade de famílias atendidas por programas de habitação
o

- Projetos de regularização

o

- Projetos de construção de novas unidades habitacionais

o

- Projetos de Reassentamento de remoção de área de risco
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Projetos de qualificação habitacional;

 Procedimento 2: Análise da Demanda Habitacional de cada uma das 7 (sete) Unidades
de Planejamento Territorial definidas no PDOT, especialmente com relação às questões
econômicas, sociais, demográficas e outras;

 Procedimento 3: Elaboração de estudos específicos relacionados ao PLANDHIS,
identificados pelas demandas do Conselho de Delegados da Conferência Distrital das
Cidades Extraordinária.
Subproduto da Etapa II: Diagnóstico Preliminar: diagnóstico a partir de fontes
institucionais de pesquisa, cruzamento de dados, especialização de informações,
análise e interpretação preliminar dos dados.
 Procedimento 4: Realização de Seminários Regionais para discussão dos dados
identificados e conhecimento das especificidades locais, e seminários com o Setor Produtivo
e acadêmicos da área. Abaixo estão relacionadas as regiões com seus respectivos locais e
datas previstas de realização dos seminários:

OFICINAS REGIONAIS DA FASE DE DIAGNÓSTICO DO PLANDHIS
UNIDADE DE
PLANEJAMENTO
TERRITORIAL

LOCAL DO EVENTO

DATA DO
EVENTO

Auditório do Museu da República –
Esplanada dos Ministérios
Horário: das 9h às 13h.

26/05/2012

Central-Adjacente II

Auditório do Museu da República –
Esplanada dos Ministérios
Horário: das 9h às 13h.

26/05/2012

Oeste

Auditório do Museu da República –
Esplanada dos Ministérios
Horário: das 9h às 13h.

26/05/2012

Norte e

Auditório do Museu da República –
Esplanada dos Ministérios
Horário: das 9h às 13h.

26/05/2012

Sul

Auditório do Museu da República –
Esplanada dos Ministérios
Horário: das 9h às 13h.

26/05/2012

IAB – Sinduscon

Sede do IAB
Horário: das 20h às 22h.

18/05/2012

Central e
Central-Adjacente I

Leste
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 Procedimento 5: Sistematização das informações coletadas nos Seminários Regionais e
complementação dos dados do Diagnóstico Preliminar – 29 de maio de 2012;
 Procedimento 6: Finalização do Diagnóstico – 10 de junho de 2012.
 Procedimento 7: Validação no Conselho Gestor do FUNDHIS – 13 de junho de 2012.
Produto: Diagnóstico Habitacional validado pelo Conselho de Gestor do FUNDHIS.
ETAPA 3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
 Procedimento 1: Elaboração de Proposta para Estratégias de Ação, considerando as
informações advindas do Diagnóstico e buscando ainda a integração das políticas urbanas;
 Procedimento 2: Seminário técnico para discussão das Estratégias de Ação, que consiste
na reunião de técnicos das diversas subsecretarias da SEDHAB com o objetivo de debater
as propostas de ação do PLANDHIS;
 Procedimento 3: Sistematização das discussões, propostas do seminário técnico para as
Estratégias de Ação.
 Procedimento 4: Seminários regionais para divulgação e discussão das estratégias de
ação. Abaixo estão relacionados às regiões com seus respectivos locais e datas previstos
de realização dos seminários:

OFICINAS REGIONAIS DA FASE DE ESTRATÉGIAS DE AÇÃO DO PLANDHIS
UNIDADE DE
PLANEJAMENTO
TERRITORIAL
Central
Central-Adjacente I

LOCAL DO EVENTO

DATA DO EVENTO

Auditório do Museu da República –
Esplanada dos Ministérios

20/10/2012

Horário: das 9h às 13h.
Central-Adjacente II

Auditório do Museu da República –
Esplanada dos Ministérios

20/10/2012

Horário: das 9h às 13h.
Oeste

Auditório do Museu da República –

20/10/2012
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Esplanada dos Ministérios
Horário: das 9h às 13h.
Norte
Leste

Auditório do Museu da República –
Esplanada dos Ministérios

20/10/2012

Horário: das 9h às 13h.
Sul

Auditório do Museu da República –
Esplanada dos Ministérios

20/10/2012

Horário: das 9h às 13h.

 Procedimento 5: Finalização das Estratégias de Ação e validação no Conselho Gestor do
FUNDHIS.

Produto: Estratégias de Ação validadas pelo Conselho Gestor do FUNDHIS.
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4. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Para a elaboração de PLANDHIS, a instância que tem por competência a discussão
e participação é o Conselho Gestor do Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social,
criado pela Lei Complementar nº 762, de 23 de maio de 2008, de acordo com seu artigo 9º:
“Art. 9º Ao Conselho Gestor do FUNDHIS compete:
I – estabelecer diretrizes e fixar critérios para a
priorização de linhas de ação, alocação de recursos
do FUNDHIS e atendimento dos beneficiários dos
programas habitacionais, observado o disposto
nesta Lei Complementar e nos demais regulamentos
distritais que regem a política habitacional de
interesse social;
II – aprovar orçamentos e planos de aplicação das
normas regulamentares, aplicáveis ao FUNDHIS, nas
matérias de sua competência;
III – deliberar sobre as contas do FUNDHIS;
IV – aprovar seu regimento interno.
Art. 10. O Conselho Gestor do FUNDHIS dará ampla
publicidade sobre as formas e critérios de acesso
aos programas, as modalidades de acesso à
moradia, as metas anuais de atendimento
habitacional, os recursos previstos e aplicados,
identificados pelas fontes de origem, as áreas objeto
de intervenção, os números e valores dos benefícios
e dos financiamentos e subsídios concedidos, de
modo a permitir o acompanhamento e a fiscalização
pela sociedade.
Parágrafo único. O Conselho Gestor do FUNDHIS
promoverá audiências públicas e conferências com
representantes dos segmentos sociais para debater
e avaliar critérios de alocação de recursos e
programas habitacionais existentes e a serem
criados.”

O Conselho Gestor do FUNDHIS é constituído de representantes de diversos
segmentos sociais, são eles: Poder Público Distrital; Movimentos Populares da Área de
Habitação; Empresários e Trabalhadores; tem, portanto, o Conselho Gestor a seguinte
composição:

1.

Secretário de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB;

2.

Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal –
CODHAB;

3.

Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP;

4.

Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal
– Brasília Ambiental – IBRAM;
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5.

Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda;

6.

Secretário de Estado de Fazenda;

7.

Quatro representantes de entidades e movimentos populares que atuam no
segmento habitacional;

8.

Um representante da área empresarial com atuação no setor de promoção e/ou
produção de habitações;

9.

Um representante de entidades de trabalhadores.

Todas as Etapas do PLANDHIS serão discutidas e validadas no Conselho Gestor do
FUNDHIS, dando-se a devida publicidade e divulgação dos trabalhos.

Outra instância de participação são as oficinas regionais realizadas por Unidades de
Planejamento Territorial tendo como público os delegados eleitos na Conferência Distrital
das Cidades Extraordinária realizada no segundo semestre de 2011. As oficinas
acontecerão em dois momentos:
1 – Fase de Diagnóstico Preliminar que tem como objetivo divulgar os trabalhos do
PLANDHIS, além de ouvir as comunidades locais e identificar especificidades e Diagnóstico
Finais, já incorporadas às sugestões advindas da participação popular;
2 – Fase de Definição de Estratégia de Ação visando divulgar o material formatado e
recolher sugestões.

Por fim, outro canal de divulgação e comunicação, será a inclusão de matérias no
sítio eletrônico da Secretaria para divulgação dos trabalhos do PLANDHIS e interação com a
sociedade.
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5. FORMA DE ARTICULAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES

Durante o desenvolvimento do PLANDHIS se fará a discussão de sua interface com
outros planos em processo de elaboração no Governo do Distrito Federal por meio de
atividades e discussões com técnicos de diversas secretarias e órgãos.

As discussões se darão em torno de outras políticas setoriais com o objetivo de
promover a integração, tais como, Diretrizes estabelecidas pelo PDOT, Política de
Desenvolvimento Urbano, Plano Diretor de Transporte Urbano, Zoneamento Econômico e
Ecológico e outros que forem identificados.
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6. CRONOGRAMA DE EVENTOS

2012

ETAPA II

ETAPA I

Elaboração da
Proposta
Metodológica
Capacitação
de técnicos da
equipe
Apresentação
e validação da
Proposta
Metodológica
no Conselho
Gestor
do
FUNDHIS
Relatório
da
Etapa I
Análise
dos
dados
e
informações.
Análise
da
demanda.
Leitura
das
necessidades
regionais
Elaboração de
Estudos
Específicos
Finalização
Subproduto 1

DEZ

NOV

OUT

SET

AGO

JUL

JUN

MAI

ABR

MAR

FEV

JAN

ATIVIDADE
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ETAPA II

Oficinas
Regionais
por
UPT
Sistematização
do resultado das
Oficinas
Regionais
Finalização
do
Diagnóstico

ETAPA III

Aprovação

no

Conselho Gestor
do FUNDHIS
Relatório
da
Etapa II
Proposta
da
Equipe
de
Elaboração para
Estratégias
de
Ação
Seminário para
discussão
das
Estratégias
de
Ação
Sistematização
das informações
Seminário
Estratégias
de
Ação
Seminários
Regionais para
apresentação
das estratégias
de ação
Sistematização
do resultado dos
Seminários
Regionais
Aprovação
no
Conselho Gestor
do FUNDHIS
Relatório
da
Etapa III

DEZ

NOV

OUT

SET

AGO

JUL

JUN

MAI

ABR

MAR

ATIVIDADE

FEV

JAN

2012
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ANEXO I
Resoluções do Conselho Gestor do Fundhis e Ata da 1ª Reunião Ordinária,
publicados no Diário Oficial do DF, nº 70, seção I, páginas 10 e 11, do dia 10 de
abril de 2012.
FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 27 DE MARÇO DE 2012.
O CONSELHO GESTOR DO FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO
FEDERAL, nos termos da Lei Complementar nº 762, de 23 de maio de 2008, em sua 1ª Reunião Ordinária, realizada no dia
27/03/2012, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, por unanimidade, a minuta de Decreto que regulamenta a operacionalização do FUNDHIS, conforme consta
do processo nº 390-000.715/2010, a ser encaminhado para Consultoria Jurídica do Governador do Distrito Federal.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
GERALDO MAGELA
Presidente
RESOLUÇÃO Nº 2 DE 27 DE MARÇO DE 2012.
O CONSELHO GESTOR DO FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO
FEDERAL, nos termos da Lei Complementar nº 762, de 23 de maio de 2008, em sua 1ª Reunião Ordinária, realizada no dia
27/03/2012, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, por unanimidade, a minuta de Decreto que contempla o Regimento Interno do Conselho Gestor do
FUNDHIS, conforme consta do processo nº 390-000.715/2010, a ser encaminhado para Consultoria Jurídica do Governador
do Distrito Federal.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
GERALDO MAGELA
Presidente
RESOLUÇÃO Nº 3, DE 27 DE MARÇO DE 2012.
O CONSELHO GESTOR DO FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO
FEDERAL, nos termos da Lei Complementar nº 762, de 23 de maio de 2008, em sua 1ª Reunião Ordinária, realizada no dia
27/03/2012, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, por maioria de votos, a Proposta Metodológica para Elaboração do Plano Distrital de Habitação de Interesse
Social – PLANDHIS, na forma apresentada para o colegiado pelo representante da Subsecretaria de Habitação da Secretaria
de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
GERALDO MAGELA
Presidente
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
Às nove horas do dia vinte e sete de março de dois mil e doze, na sala de reuniões do 2º andar do edifício sede da Secretaria
de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra
06, Bloco “A” Lotes 13/14, foi aberta a Primeira (1ª) Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Distrital de Habitação
de Interesse Social do Distrito Federal – CG/FUNDHIS, pelo senhor Secretário de Estado de Habitação, Geraldo Magela,
que, na qualidade de Presidente do Conselho, saudou a todas as Conselheiras e Conselheiros presentes e logo passou ao
encaminhamento dos seguintes assuntos: 1) Ordem do dia 1.1 – Abertura dos trabalhos e informes do Presidente; 2) Posse
dos Conselheiros; 3) Leitura das Publicações no DODF dos assuntos relacionados ao Fundo; 4) itens para deliberação: O
Presidente do Conselho solicitou ao Conselheiro Rafael Oliveira que esclarecesse os procedimentos a serem seguidos na
apresentação e votação dos itens 4.1 e 4.2. O senhor Rafael explicou que as minutas de Decreto que estavam sob apreciação
do colegiado no âmbito da Reunião já haviam sido encaminhadas aos Conselheiros e Conselheiras com antecedência por
meio eletrônico, motivo pelo qual não havia necessidade de efetuar a leitura e debate de cada ponto dos documentos. Propôs
que aqueles que tivessem algum destaque em relação a partes específicas dos textos que se manifestassem sobre essas partes.
Passou-se então à deliberação sobre o item 4.1) Apreciação da Minuta de Decreto que aprova o Regimento de Operação do
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FUNDHIS: O debate sobre a minuta de Decreto foi franqueado à plenária. Nenhum Conselheiro ou Conselheira se
manifestou e a minuta foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Passou-se ao item 4.2) Apreciação da
Minuta de Decreto que aprova o Regimento Interno do Conselho Gestor do FUNDHIS: O debate sobre a minuta de Decreto
foi franqueado à plenária. O Conselheiro Suplente representante da TERRACAP, senhor Luiz Antonio Almeida Reis chamou
a atenção para a necessidade de efetuar a correção no texto do inciso I do § 1º do Art. 5º da minuta de Decreto, onde o nome
da SEDHAB estava grafado de forma incorreta. Sugeriu ainda fosse acrescentado ao texto do Regimento Interno do Conselho
um item vinculante para o Art. 17 que estabelece competências ao Secretário-Executivo do FUNDHIS. A sugestão foi
acolhida pela plenária. O Conselheiro representante das Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do
Distrito Federal, senhor Cláudio Pereira dos Santos, apresentou dois destaques, a saber: o período de vigência do mandato
dos Conselheiros previsto no § 4º do Art. 5º da minuta de Decreto deveria passar de 02 (dois) anos para 03 (três) anos,
seguindo a dinâmica do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS. Após dirimir dúvidas por meio de consulta à legislação vigente afeta ao tema, o senhor Rafael Oliveira esclareceu que o § 2º do Art. 6º da Lei Complementar nº
762, de 23 de maio de 2008, determina que os Conselheiros representantes dos Movimentos Populares da Área de Habitação
sejam eleitos na Conferência Distrital das Cidades. Considerando que a periodicidade da realização dessas Conferências é
trienal, o mandato de tais Conselheiros é de três anos. Restou definir sobre o período dos atuais Conselheiros eleitos na
Conferência Distrital da Cidade Extraordinária. O Conselheiro Suplente representante da Secretaria de Estado de Fazenda,
senhor Jorge Ernani Marinho Santos, apresentou relato fundamentado na experiência de outras instituições, na defesa do
mandato de transição para os atuais Conselheiros do Conselho Gestor do FUNDHIS eleitos na Conferência Distrital da
Cidade Extraordinária. Após debate entre membros da plenária, chegou-se ao consenso de que o presente mandato é de
transição e que novas eleições serão promovidas para ratificação dos membros atuais ou escolha de novos membros no
âmbito da Conferência Distrital da Cidade prevista para o ano de 2013. Outro destaque apresentado pelo Conselheiro Cláudio
Pereira dos Santos diz respeito ao Art. 7º da minuta de Decreto em debate. O Conselheiro afirmou que a proposta de
transformar a participação dos Membros representantes dos Movimentos Populares no Conselho em “prestação de serviço
público de natureza relevante”, não seria condizente com a responsabilidade inerente à função assumida pelos Conselheiros,
de gestores de recursos públicos. Argumentou que outros Conselhos, entre eles os da CODHAB, remuneram os seus
membros e sugeriu a mudança do artigo em questão, possibilitando a remuneração dos membros representantes dos
Movimentos Populares, os quais, dedicariam muitas horas de trabalho às demandas do FUNDHIS. O senhor Presidente do
Conselho solicitou ao Conselheiro Suplente senhor Rafael Oliveira que apresentasse os aspectos legais afetos ao tema
levantado pelo Conselheiro Cláudio. O senhor Rafael esclareceu que a Lei Complementar nº 762/2008 não prevê a
remuneração do Conselho Gestor do FUNDHIS. Ademais, a Lei Nº 4.585, de 13 de julho de 2011, estabelece no § 2º do Art.
4º que é vedada a instituição da gratificação de que trata [a referida lei] para os órgãos de deliberação coletiva cuja
participação não seja remunerada até a data de publicação da mesma. Diante desse impedimento legal, o senhor Presidente do
Conselho, Geraldo Magela, sugeriu seja feita uma Moção solicitando a alteração da referida Lei junto às instâncias devidas
do Poder Público, de modo a possibilitar o atendimento à solicitação do representante dos Movimentos Populares por
Habitação do Distrito Federal. A proposta foi acolhida pela plenária em regime de consenso e a minuta de Decreto do
Regimento Interno foi aprovada com a alteração quanto à duração do mandato dos Conselheiros representantes dos
Movimentos Populares para Habitação. Passou-se ao próximo item da Pauta, 4.3) Proposta Metodológica para elaboração do
Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS: O senhor Presidente do Conselho solicitou ao servidor da
Subsecretaria de Habitação, senhor Paulo Valério Silva Lima, a apresentação da Proposta Metodológica em tela. O senhor
Paulo Valério discorreu sobre os diversos aspectos relacionados à elaboração do Plano Distrital de Habitação de Interesse
Social – PLANDHIS e a importância da participação popular nas diversas etapas de elaboração do Plano. Informou que a
Metodologia define a participação popular nas etapas de elaboração, composta por trabalhos técnicos de diagnóstico,
levantamentos, análises de dados, etc.; oficinas de capacitação; reuniões em fóruns regionais com os delegados eleitos na
Conferência Distrital das Cidades Extraordinária e avaliação e aprovação dos produtos gerados nessas instâncias pelo Comitê
de Acompanhamento do PLANDHIS. Propôs que esse Comitê de Acompanhamento seja exercido pelo Conselho Gestor do
FUNDHIS. Sobre o tema em tela opinaram os Conselheiros Francisco Dorion, Cláudio Pereira, Francisco Érton, Alaídes Rodrigues, Teresa Ferreira e Altino José. Os Conselheiros discorreram sobre assuntos de interesse geral concernentes à Politica
Habitacional de Interesse Social, afetos ao PLANDHIS e outros indiretos, como os Editais de Chamamento publicados pela
SEDHAB; falou-se sobre a morosidade no processo de implantação dos projetos habitacionais já definidos para áreas
específicas e sobre o cadastro de demandas habitacionais. Sobre a participação do Conselho Gestor do FUNDHIS no
acompanhamento e aprovação do PLANDHIS, houveram argumentos favoráveis e a manifestação do Conselheiro Cláudio
Pereira sobre a sua dúvida quanto à pertinência dessa participação. As falas foram consideradas pela plenária e o senhor
Paulo Valério, coordenador dos trabalhos pela Subsecretaria de Habitação, apresentou argumentos complementares,
reforçados pelo Presidente do Conselho, senhor Geraldo Magela. Fez uso da palavra, ainda, o Conselheiro Suplente senhor
Rafael Oliveira. Em linhas gerais foi demonstrada a importância desse fórum, o Conselho Gestor do FUNDHIS, em face da
sua composição paritária, no debate sobre o desenvolvimento de uma Política Habitacional de Interesse Social com
participação popular e democrática, onde serão ouvidos representantes da sociedade. Nesse cenário participativo, os membros
do Conselho Gestor do FUNDHIS terão oportunidade de contribuir na construção desse instrumento de gestão, o qual
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refletirá nos programas habitacionais a serem implementados e na legislação que rege a matéria em questão, inclusive sobre a
lei 3.877, objeto de questionamento do Conselheiro Francisco Dorion. O item foi colocado em votação e a proposta
Metodológica para Elaboração do PLANDHIS com a participação do Conselho Gestor do Fundo atuando como Comitê de
Acompanhamento dos trabalhos foi aprovado por maioria, com abstenção do Conselheiro Cláudio Pereira dos Santos. O item
4.4) aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho foi colocado em debate na plenária. O Conselheiro Suplente senhor
Rafael Oliveira esclareceu que normativamente há a previsão de 04 (quatro) reuniões ordinárias anuais para o Conselho. Com
a aprovação da participação do Conselho Gestor do FUNDHIS nos trabalhos de elaboração do PLANDHIS, definiu-se e
aprovou-se por unanimidade as próximas duas reuniões, quais sejam: 29 de maio de 2012 e 28 de agosto de 2012. Foi
esclarecido que nas reuniões do Conselho, estando os Conselheiros Titulares presentes, somente a estes é conferida as prerrogativa de voto. Entretanto, é franqueada e até desejável que os Conselheiros Suplentes participem das reuniões, embora, na
presença dos respectivos titulares, não terão direito a voto. No item 5) Assuntos Gerais, o Presidente do Conselho, senhor
Geraldo Magela, prestou esclarecimentos, enquanto titular da Secretaria de Estado de Habitação, sobre as questões off topic
apresentadas pelos Conselheiros representantes dos Movimentos Populares por Habitação no Distrito Federal e, não tendo
mais nada a tratar, deu por encerrada a reunião, cuja síntese está consubstanciada nesta Ata, a qual é referendada pelos
Conselheiros e Conselheiras presentes que subscrevem. Presidente do Conselho de Administração do FUNDHIS - GERALDO MAGELA PEREIRA, Secretário de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito
Federal - RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA, Conselheiro Suplente Representante da Secretaria de Estado de Habitação,
Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - ALAÍDES RODRIGUES DE SOUSA, Conselheira Titular
Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do Distrito Federal - ALTINO JOSÉ DA
SILVA FILHO, Conselheiro Suplente Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do
Distrito Federal - ANTONIO FERNANDES BARROS, Conselheiro Suplente Representante de Entidades dos Movimentos
Populares da Área de Habitação do Distrito Federal - CLÁUDIO PEREIRA DOS SANTOS, Conselheiro Titular
Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do Distrito Federal - DELMA DIAS GOMES
PEREIRA, Conselheira Suplente Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do Distrito
Federal - FÁTIMA DE MARIA SILVA SOUSA, Conselheira Suplente Representante da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Transferência de Renda - FRANCISCO DORION DE MORAIS, Conselheiro Titular
Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do Distrito Federal - FRANCISCO ERTO DE
CARVALHO ARAÚJO, Conselheiro Titular Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação
do Distrito Federal - JORGE ERNANI MARINHO SANTOS, Conselheiro Suplente Representante da Secretaria de Estado
de Fazenda do Distrito - LUCIANO NÓBREGA QUEIROGA, Conselheiro Titular Representante da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - LUIS ANTONIO ALMEIDA REIS, Conselheiro Suplente Representante
da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - NILTON REIS BATISTA JÚNIOR, Conselheiro Titular Representante
do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - TERESA FERREIRA DIAS, Conselheira Suplente Representante
de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do Distrito Federal - RENATA FORTES FERNANDES,
Conselheira Suplente Representante do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - WAYNE
JOSÉ PINHEIRO, Conselheiro Suplente Representante da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS OFICINAS
Conferência Distrital das Cidades - Extraordinária
Dia: 11/12/2011
Horário: 9h às 12h
Local: Auditório da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio
Fotos: Tony Winston
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Grupo de Trabalho do Plandhis
Dia: 15/02/2012
Horário: 9h às 12h
Local: Sala de Reunião do 1º Andar da Sedhab
Fotos: Tony Winston
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CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO
HABITACIONAL DE INTERESSE
SOCIAL
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APRESENTAÇÃO
Este documento corresponde a Etapa 2 – Diagnóstico da Situação Habitacional de Interesse
Social do Distrito Federal – descrito a partir do processo de elaboração do Plano Distrital de
Habitação de Interesse Social – Plandhis, que foi submetido à apreciação pública em
oficinas realizadas com os delegados da Conferência Distrital das Cidades Extraordinária,
que deram contribuições da sociedade civil para qualificação do Plano. As oficinas
promoveram atividades de participação social para a contemplação e validação do
Diagnóstico Preliminar.

Além das oficinas a participação social deu-se também pela rede mundial de computadores
onde o público em geral pode acessar o documento em sua íntegra e enviar suas
contribuições por meio de correio eletrônico.

Os

interessados

encaminharam

sugestões

para

o

correio

eletrônico

diagnosticopreliminar@sedhab.df.gov.br, dos dias 07 de maio ao dia 05 de junho de
2012.
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1. INTRODUÇÃO
O Plano Distrital de Habitação de Interesse Social, em elaboração pela Dihab/Suhab em
conjunto com a sociedade civil organizada, está sendo concebido dentro dos pressupostos
da Política Nacional de Habitação. É uma iniciativa que ao mesmo tempo em que atende ao
disposto na Lei Federal n° 11.124, de 16 de julho de 2005, busca enfrentar as Necessidades
Habitacionais do Distrito Federal entendidas como o déficit por Novas Unidades
Habitacionais no DF, bem como as residências que necessitam de regularização fundiária
e/ou qualificação.

São objetivos deste Plano:


Cumprir a decisão do GDF em suprir as carências habitacionais;



Criar um instrumento de planejamento de ações de curto, médio e longo prazo
constituído por ações e medidas institucionais, econômicas e jurídicas que efetiva o
papel do Distrito Federal no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social SNHIS;



Adequar-se ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social;



Fortalecer a relação entre os diversos órgãos do GDF no trato da questão
habitacional, tomando como pressuposto o contexto político-institucional, seja no
nível da perspectiva de investimentos anunciados pelo governo federal, seja no nível
de expectativa do governo local de renovar a Política Habitacional na esfera Distrital;



Compreender que as necessidades habitacionais vão além da demanda por novas
unidades e que correspondem também à necessidade de qualificação de diversas
habitações do Distrito Federal, bem como a demanda por regularização fundiária,
quer seja de interesse social, quer seja de interesse específico.

A Política Distrital de Habitação deve compreender que as leis de mercado são excludentes
para a camada da população de menor renda, e definir a intervenção do GDF no processo
de promoção/produção de habitação de interesse social, de qualificação de moradias e de
regularização fundiária.

Os princípios que norteiam a concepção metodológica e todas as atividades próprias da
elaboração deste diagnóstico são os mesmos que norteiam todas as fases do Plano Distrital
de Habitação de Interesse Social:
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A moradia entendida como um direito humano social, ou seja, como um lugar
onde se mora com garantias de segurança e salubridade, com garantias de posse da
terra e com garantias de acesso às infraestruturas e aos serviços urbanos,
assegurando a habitabilidade.



O direito à participação popular através do planejamento participativo, princípio
instituído pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei Federal n°.
10.257/2001, mais conhecida como Estatuto da Cidade, que previu a criação de
vários mecanismos de participação. Este princípio possibilitou a contribuição
compartilhada dos diversos atores, nas diversas etapas de elaboração deste
diagnóstico iniciado ainda durante a Conferência Distrital das Cidades Extraordinária
buscando, com isso, garantir o controle social e a transparência nas decisões e
procedimentos.



O conceito amplo de demanda habitacional que considera como necessidade
habitacional todas aquelas famílias que não moram de maneira adequada, quer seja,
por questões fundiárias, quer seja, por questões de insalubridade ou adensamento
excessivo ou por questões de sustentabilidade ambiental, além daquelas que não
têm efetivamente solução de moradia ou que comprometem a renda familiar em mais
de 30% com pagamento de aluguel. Este diagnóstico preliminar aponta, portanto,
como problemas habitacionais:
1 – Famílias que habitam sem regularidade fundiária;
2 – Famílias que habitam em Unidades Habitacionais com necessidade de
qualificação, quer seja, por falta de sanitários, por falta de reboco em algumas
paredes, por falta de calçada, ou por adensamento excessivo;
3 – Famílias que habitam próximas de áreas de risco ou áreas ambientalmente
sensível;
4 – Famílias em situação de rua;
5 – Famílias que comprometam mais de 30% da renda familiar com o pagamento de
aluguel.

O público-alvo deste Plano Distrital de Habitação de Interesse Social são famílias das
mesmas faixas de renda para as quais se voltam os diferentes programas e ações do
governo federal com a particularidade local que estabelece para o Distrito Federal que o
interesse social deve contemplar a renda familiar de até 12 salários mínimos. Serão, no
entanto, priorizadas no Plandhis as famílias com renda de até três salários mínimos.
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Por fim, cabe esclarecer que para compor o Diagnóstico, somaram-se dados consultados
junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab (Novo
Cadastro da Habitação), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (Censo 2010 e
Contas Regionais 2009), Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan
(Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD 2010/2011), Fundação João Pinheiro
– FJP, Zoneamento Ecológico-Econômico do DF – ZEE-DF e Projeto Renovando a
Cidadania.
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2. HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL
No início da colonização a ideia de uma capital no interior do país já era presente, mas a
primeira sede administrativa do Brasil foi São Salvador

(atualmente Salvador),

posteriormente transferida para a cidade do Rio de Janeiro.

A partir de 1813, Hipólito José da Costa, em repetidos artigos do Correio Braziliense,
reivindicaria “a interiorização da capital do Brasil”. Em 1821, José Bonifácio preparou a
minuta de reivindicações sob o título de "Aditamento ao projeto de Constituição para fazê-lo
aplicável ao reino do Brasil", em que se sugere "no centro do Brasil, entre as nascentes dos
confluentes do Paraguai e Amazonas, fundar-se-á a capital desse Reino, com a
denominação de Brasília". José Bonifácio de Andrade e Silva, tão logo viu proclamada a
Independência do Brasil, ofereceu à Assembleia Constituinte um texto onde demonstraria as
vantagens "de uma nova capital do Império no interior do Brasil, em uma das vertentes do
rio São Francisco, que poderá chamar-se Petrópole ou Brasília...".

Em 1877, o historiador Varnhagen estudou a primeira verificação prática do local. Apontou,
então, como local mais apropriado “para a futura capital da União Brasílica o triângulo
formado pelas lagoas Formosa, Feia e Mestre d’Armas”. Determinava assim, com oitenta e
três anos de antecedência, o ponto onde se iria instalar a nova capital.

Com o advento da República, aumenta a ideia de defesa e de desenvolvimento do país,
afirmando-se expressamente, no Art. 3º da Constituição Republicana de 1891: "Fica
pertencente à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.000 km², que será
oportunamente demarcada, para nela estabelecer-se a futura Capital Federal". Floriano
Peixoto deu objetividade ao texto, constituindo a Comissão Exploradora do Planalto Central
do Brasil (1892), sob a chefia do geógrafo Luiz Cruls, que apresentou substancioso relatório,
delimitando, na mesma zona indicada por Varnhagen uma área retangular. Uma comissão
constituída em 1953 e presidida (em 1954) pelo general José Pessoa, completou os estudos
já realizados, delineou a área da futura capital entre os rios Preto e Descoberto, abrangendo
parte do território de três municípios goianos (Planaltina, Luziânia e Formosa), o que foi
aprovado.

Em 1955, o doutor Ernesto Silva, presidente da Comissão de Planejamento da Construção e
da Mudança da Capital Federal, lançou o concurso nacional do Plano Piloto de Brasília.
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Plano de Metas
Candidato a presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, afirmou o seu
empenho "de fazer descer do plano dos sonhos a realidade de Brasília" e apresentou ao
povo brasileiro o seu Plano de Metas, cujo lema era “cinquenta anos em cinco”, em que
pretendia desenvolver o país cinquenta anos em apenas cinco de governo. O plano tinha
metas distribuídas em grupos: energia, transportes, alimentação, indústria, educação, e, a
meta principal, Brasília.

O Plano de Metas visava estimular a diversificação e o crescimento da economia brasileira,
baseado na expansão industrial e na integração dos povos de todas as regiões do Brasil
através da nova capital localizada no centro do território brasileiro absorvendo, assim, o
excedente de mão-de-obra da região Nordeste do Brasil e estimulando o desenvolvimento
do interior, desafogando a economia saturada do Centro-Sul do país.

Sendo assim, Brasília não poderia isolar-se no Planalto e para integrá-la ao país, foram
construídas estradas dos quatro pontos cardeais ao centro do Brasil. A construção de
estradas de ferro e, mais tarde, o aparecimento das rodovias contribuiu para o povoamento
e o desenvolvimento socioeconômico da região Centro-Oeste.

Em 12 de março de 1957, instalou-se a Comissão Julgadora do Concurso Público para a
escolha do Plano Piloto da cidade de Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer foi escolhido para
chefia do Departamento de Urbanística e Arquitetura, enquanto o projeto urbanístico ficou a
cargo de Lúcio Costa. As obras, lideradas pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer
começaram com entusiasmo em fevereiro de 1957 e duraram três anos e dez meses. A
cidade foi inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek, em 21 de abril de 1960.

Para a construção de Brasília, vieram pessoas de várias regiões do país, sobretudo do
Sudeste e do Nordeste. Eram os pioneiros, em busca de melhores condições de vida,
deslumbrados pela possibilidade de trabalho e atraídos pela proposta de uma remuneração
melhor. Eles se instalaram na chamada "Cidade Livre", hoje Núcleo Bandeirante e também
na Vila Planalto.

A cidade recebeu sotaques, cultura e costumes de indivíduos que vinham de todas as
regiões do Brasil, sendo assim, a cultura produzida na capital se caracteriza pela
diversidade de manifestações culturais e de costumes, e talvez por isso a população não
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incorpore à sua pronúncia qualquer dos sotaques regionais trazidos de tantos locais, sendo
antes disso a síntese de todas as culturas do país marcando então sua própria identidade.
O sucesso da transferência da capital para a região Central só estaria concluído com a
emancipação política da cidade que passou a eleger seus governantes e respectivos
legisladores a partir de 1990, quando foi realizada a primeira eleição direta no Distrito
Federal.
Habitação de Interesse Social
A habitação de interesse social no Distrito Federal remonta desde a época da fundação da
Capital Federal, com a criação da Sociedade de Habitações Econômicas de Brasília –
SHEB (1962), posteriormente a Sociedade de Habitação de Interesse Social – SHIS (1964),
o Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – IDHAB (1994) e
atualmente a Companhia de Desenvolvimento Habitacional – CODHAB (2007).
Nas últimas duas décadas foram priorizadas pelo GDF a distribuição de lotes mal
urbanizados, sem, entretanto, primar por uma rigorosa seleção dos contemplados ou
mesmo assegurar que os atendidos tivessem condições de consolidar no lote um
atendimento habitacional completo.
Os ciclos de distribuição de lotes como solução de moradia produziram diversas distorções
desde a sua origem, quando a distribuição era promovida pelos órgãos ligados ao serviço
social sem a participação dos órgãos que lidavam com a questão habitacional.
Se por um lado à farta distribuição de terra comprometeu o desenvolvimento urbano do
Distrito Federal, por outro, é fácil perceber que não foi o suficiente para diminuir o déficit, o
que pôde ser facilmente constatado por dados oficiais que apontam o DF como a Unidade
da Federação onde o maior número de pessoas, em termos percentuais, não é proprietária
do lugar onde vive.
Efetivamente, até junho de 2006 o Governo do Distrito Federal não possuía uma legislação
consolidada que fornecesse diretrizes à Política Habitacional. Em 26 de junho de 2006, foi
aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal a Lei Distrital n°. 3.877 que dispõe
sobre as diretrizes da Política Habitacional, tanto aquela de interesse social quanto a de
mercado.
Embora represente algum avanço, a lei deixa vácuos em questões como a regularização
fundiária e a qualificação de moradias uma vez que a cultura local não entende estes
aspectos como problemas habitacionais.
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3. INSERÇÃO REGIONAL E CARACTERIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Inserção Regional

O Distrito Federal está localizado na região Centro-Oeste, fazendo fronteira com os Estados
de Goiás e Minas Gerais tendo divisa com as cidades de Formosa, Planaltina de Goiás,
Padre Bernardo, Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaiso,
Cidade Ocidental e Cristalina em Goiás, e Cabeceira Grande em Minas Gerais. O conjunto
dessas cidades forma a Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno – RIDE.

Considerando-se que as cidades da RIDE mais próximas ao Distrito Federal servem ainda
como dormitórios, a demanda habitacional dessas regiões acaba também pressionando a
questão habitacional do DF conforme demonstrado a seguir:
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Nas cidades mais próximas como o Novo Gama, Valparaíso, Santo Antônio do Descoberto e
Águas Lindas, a relação com o DF ocorre de maneira mais intensa sendo a Capital do País
utilizada para a geração de emprego e renda destas populações bem como para a utilização
dos serviços de saúde e educação. Por outro lado, desde a criação do Programa Minha
Casa, Minha Vida diversas cidades da RIDE têm investido na construção de novas unidades
habitacionais o que coloca o Entorno em vantagem, com relação ao DF na oferta de novas
soluções habitacionais já que o Distrito Federal, até a presente data, ainda não contratou
nenhuma unidade habitacional pelo MCMV.

Cidade
Abadiânia
Água Fria
Águas Lindas
Alexânia
Cabeceiras
Cidade Ocidental
Cocalzinho
Corumba de Goiás
Cristalina
Formosa
Luziânia
Mimoso
Novo Gama
Padre Bernardo
Pirenópolis
Planaltina de Goiás
Santo Antônio do
Descoberto
Valparaíso de Goiás
Vila Boa

Déficit Habitacional
345
137
2.664
547
180
1.468
403
251
1.160
2.414
4.167
73
2.827
768
558
3.406
1.368

Unidades construídas
25
22
856
230

---115

11.365
----

1.816
995
32
36
1.673
2.426
33
617
675
17
2.679
1.696
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Legenda
Déficit Habitacional

Unidades construídas pelo MCMV

Cruzando os dados do déficit habitacional com as unidades habitacionais construídas nas
cidades goianas mais próximas do DF, por meio do MCMV, é possível constatar que em
algumas delas as unidades construídas ultrapassam o déficit habitacional diagnosticado.
Como já citado acima, essas cidades têm relação direta com o DF. Portanto, isso leva a crer
que alguns dos inscritos no Novo Cadastro da Habitação podem ter equacionado sua
necessidade habitacional no Estado de Goiás, porém, não deixaram de manter o seu
cadastro no Distrito Federal.

A título de exemplo, podem-se citar as cidades de Valparaíso, Santo Antônio do Descoberto
e Cidade Ocidental que se enquadram como regiões em que o quantitativo de unidades
construídas ultrapassou o déficit diagnosticado.

Não coincidentemente estas mesmas cidades mantém, até pela proximidade geográfica,
mais relação com o Distrito Federal do que com Goiânia, o que sobrecarrega a infraestrutura
viária e urbanística do Distrito Federal.

Também existem casos de cidades que não chegaram a construir nem a metade de sua
necessidade. E ainda existe o caso de cidade que ergueu mais que o dobro do seu déficit,
como Cocalzinho.
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Para todas essas cidades há um fator em comum, o GDF não dispõe de nenhum
instrumento que possibilite identificar quantos desses beneficiados com moradia ainda
constam como demanda no Novo Cadastro da Habitação.
Caraterização do Distrito Federal
O Distrito Federal possui 5.787,784 km² de área sendo 68,52% considerada rural, 11,28%
de proteção ambiental e 1,65% de contenção urbana e 18,55 % de zona urbana.

Especificação
Zona Urbana
Zona
Urbana

de

%
18,55

Contenção 1,65

Zona Rural
Zona
de
Ambiental

68,52
Proteção 11,28

Total

100,00

O último levantamento do IBGE, Censo 2010, aponta que a população do DF é 2.570.160
milhões de habitantes, com densidade demográfica de 444,07 habitantes por Km². De
acordo o Censo 2010, essas pessoas estão distribuídas da seguinte maneira:

Especificação

Total

%

População residente

2.570.160

100,00%

População residente
urbana
População residente
rural
Homens

2.482.210

96,57%

87.950

3,43%

1.228.880

47,81%

Homens na área
urbana
Homens na área
rural
Mulheres

1.180.777

96,08%

48.103

3,92%

1.341.280

52,19%

Mulheres na área
urbana
Mulheres na área
rural

1.301.433

97,02%

39.847

2,98%
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O DF é divido administrativamente em 31 (trinta e uma) regiões administrativas, muitas das
quais criadas na última década sem a definição das poligonais, o que tem causado
problemas de natureza diversa para órgãos que lidam com a questão urbana. Por ocasião
da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT – foi introduzida pela Lei
Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, a divisão por Unidade de Planejamento
Territorial.

As Unidades de Planejamento Territorial (UPT) foram criadas pelo PDOT para
regionalização do território do DF, através da agregação de regiões administrativas que
possuem similaridades e com algum grau de dependência de infraestrutura viária e de
equipamentos e serviços urbanos, pois tal regionalização propicia a integração e o
desenvolvimento regional.

Para a definição das Unidades de Planejamento foram adotados os seguintes parâmetros: a
poligonal da área tombada do Conjunto Urbanístico de Brasília; os limites das regiões
administrativas; os principais corredores de transporte do Distrito Federal; a morfologia
urbana; as afinidades econômicas e as bacias hidrográficas.

Configuram-se assim, sete Unidades de Planejamento Territorial que estão organizadas da
seguinte maneira:
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UPT Central - Brasília, Candangolândia, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal;



UPT Central Adjacente I - Lago Sul, Park Way, Lago Norte e Varjão;



UPT Central Adjacente II - SIA, Guará, Riacho Fundo, Águas Claras, SCIA, Núcleo
Bandeirante e Vicente Pires;



UPT Oeste - Taguatinga, Brazlândia, Ceilândia e Samambaia;



UPT Norte - Sobradinho, Planaltina e Sobradinho II;



UPT Leste - Paranoá, Itapoã, Jardim Botânico e São Sebastião;



UPT Sul - Gama, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo II.
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4. DADOS DEMOGRÁFICOS
Os dados demográficos do Distrito Federal são computados desde a sua criação. A primeira
pesquisa feita pelo IBGE, em 1960, constatou que existiam 140.164 habitantes. Em 1970,
outra pesquisa foi realizada e o número de habitantes saltou para 537.492, quantitativo que
já ultrapassava a previsão feita pelos técnicos da época da fundação de Brasília de que no
ano de 2000 a região teria algo próximo de 500 mil habitantes. Nessa primeira década
houve um crescimento de 383,47% da população do Distrito Federal.

No ano de 1980, mais uma aferição da população foi realizada pelo IBGE verificando que a
quantidade de habitantes batera a marca de 1 (hum) milhão, alcançando o número de
1.176.908 pessoas. A taxa de crescimento populacional da década 70-80 declinou em
relação à década anterior, porém, a população continuou aumentando. O crescimento foi de
118,96%.

O IBGE voltou a conferir a população do Distrito Federal em 1991. Foram contabilizados
1.601.094 habitantes. No período de 80 a 91, a taxa de crescimento continuou ascendente,
entretanto, apresentando uma brusca queda em relação às demais décadas. A taxa foi de
36,04%.

No ano de 2000, o IBGE realizou mais uma pesquisa para quantificar a população do
Distrito Federal. Foi constatado que a região ultrapassava o quantitativo de 2 (dois) milhões
de pessoas somando 2.051.146. Neste período o crescimento populacional foi de 28,10%.

A última pesquisa sobre a quantidade de habitantes do Distrito Federal foi feita em 2010,
onde se constatou que a região possui mais de 2,5 milhões de pessoas. O IBGE divulgou
que 2.570.160 pessoas vivem no Distrito Federal. Já a taxa de crescimento populacional,
continua caindo, porém, com o aumento de 25,30% da população.
Crescimento Populacional do Brasil – por Década a partir de 1960
População do Brasil - Censos 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010

Quantidade
Habitantes
Percentual
crescimento

Censo
Censo
Censo 1980 Censo 1991 Censo 2000 Censo 2010
1960
1970
de 70.070.457 93.139.037 119.002.706 146.825.475 169.799.170 190.755.799
------

32,92

27,76

23,37

15,64

12,34
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Crescimento Populacional da Região Centro-Oeste – por Década a partir de 1960
População da Região Centro-Oeste - Censos 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010

Quantidade
Habitantes
Percentual

Censo
Censo
Censo
Censo
Censo
Censo
1960
1970
1980
1991
2000
2010
de
2.678.380
4.629.640
7.003.515
9.412.242 11.616.745 14.058.094
------

72,85

51,27

34,39

23,42

21,01

Crescimento Populacional do DF – por Década a partir de 1960
População do DF – Censos 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010

Quantidade
Habitantes
Percentual

Censo
Censo
Censo
Censo
Censo
Censo
1960
1970
1980
1991
2000
2010
de
140.164
537.492
1.176.908
1.601.094
2.051.146
2.570.160
0

383,47

118,96

36,04

28,10

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 – DF

Por meio desses dados, pode-se fazer uma comparação de crescimento populacional entre
o Brasil, a região Centro-Oeste e o Distrito Federal. É tomado como referência o ano de
1960 como ponto de partida da análise. Nesse ano, no Brasil e na região Centro-Oeste
existiam 70.070.457 e 2.678.380 de habitantes, respectivamente, e no Distrito Federal,
140.164 habitantes.

A partir de 1970, é possível fazer o comparativo de crescimento populacional entre décadas.
Dando prosseguimento a análise, verifica-se que o DF apresentou uma taxa de crescimento
acima do Brasil e da região Centro-Oeste. Enquanto que no Brasil e no Centro-Oeste a taxa
de crescimento aferida foi de 32,92% e 72,85%, respectivamente. No DF constatou-se um
crescimento de 383,47%, ficando bem acima da média nacional e regional. Já na década
seguinte, 70-80, o Distrito Federal continuou com crescimento populacional acima da taxa
do Brasil e do Centro-Oeste. A taxa foi de 118,96% para o DF, 27,76% para o Brasil e
51,27% para o Centro-Oeste.

Já em 1991, o crescimento populacional do Distrito Federal foi de 36,04% e no Brasil e
região Centro-Oeste de 23,37% e 34,39%, respectivamente. A taxa de crescimento do DF
se aproxima da região Centro-Oeste, porém, as duas continuam acima da taxa do Brasil.
Em 2000, o Brasil e o Centro-Oeste cresceram 15,64% e 23,42%, respectivamente, e no DF
o crescimento foi de 28,10%.

25,30
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No último Censo do IBGE, realizado em 2010, verificou que o DF e a região Centro-Oeste
continuam a crescer mais que o Brasil. O Distrito Federal apresentou taxa de crescimento
de 25,30% e o Centro-Oeste 21,01%. Já a taxa do Brasil ficou em 12,34%.
Observa-se que as taxas de crescimento populacional do DF e do Centro-Oeste caem para
abaixo de 30%, porém, se mantém acima da taxa de crescimento do Brasil.

Legenda
Brasil

Centro-Oeste

Distrito Federal

Os números nos permitem refletir sobre uma máxima adotada há vários anos no senso
comum dos especialistas e urbanistas do Distrito Federal que acreditavam que o
atendimento habitacional de interesse social teria promovido o inchaço populacional do DF.
Uma fria análise demonstra que o grande boom se deu durante a década de 70, período da
consolidação da nova capital, e que nas décadas seguintes as taxas de crescimento
guardam perfeita coerência com o crescimento da região Centro-Oeste, o que desmistifica a
tese de que a Política Habitacional provocou o crescimento acelerado.
4.1 – Situação Socioeconômica

O Produto Interno Bruto (PIB) é utilizado para medir o crescimento econômico de uma
determinada região (pode ser cidade, estado, região ou país) por um período (mês,
bimestre, trimestre, semestre ou ano). É calculado por meio da soma de bens e serviços
finais produzidos na região pesquisada. Na esfera mundial, a medição desse índice
econômico teve início nos anos 50 sob responsabilidade do Fundo Monetário Internacional –
FMI. Aqui no Brasil, atualmente é medido pelo IBGE e é realizado anualmente. É por meio
do PIB que se tem um panorama da situação econômica de uma região.
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O último balanço do PIB divulgado pelo IBGE foi do ano de 2009. Nesse levantamento foi
feito um comparativo entre o ano de 2008 e 2009. O Distrito Federal se manteve na terceira
posição entre as dez primeiras cidades brasileiras. O PIB do DF ficou em R$
131.487.268.000,00, com crescimento de R$ 13.915.316.000,00. Veja na tabela a seguir os
dados referentes ao levantamento realizado pelo IBGE:
Ranking do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, por cidade
Cidade
São Paulo
Rio de Janeiro
Brasília
Curitiba
Belo Horizonte
Manaus
Porto Alegre
Salvador
Guarulhos – São Paulo
Fortaleza

Posição
2009
2008
1
(0)
2
(0)
3
(0)
4
(0)
5
(0)
6
(0)
7
(0)
8
12
9
(0)
10
15

PIB
389.317.167.000
175.739.349.000
131.487.268.000
45.762.418.000
44.595.205.000
40.486.107.000
37.787.913.000
32.824.229.000
32.473.827.000
31.789.186.000

Crescimento
+ 32.200.486.000
+ 20.962.048.000
+ 13.915.316.000
+ 2.443.164.000
+ 2.444.097.000
+ 2.369.612.000
+ 1.013.209.000
+ 3.155.787.000
+ 507.580.000
+ 3.438.564.000

Os números que permitem colocar o DF como a terceira mais rica cidade do Brasil, em
termos absolutos, devem ser lidos considerando-se a peculiaridade da grande quantidade
de servidores públicos instalados na capital do país, o que eleva os salários recebidos.

Fonte: IBGE – 2009 – Contas Regionais

O PIB per Capita é calculado pela divisão de todo o PIB de uma região, estado ou cidade,
pelo número de pessoas que habitam na mesma. Ainda analisando o último levantamento
divulgado pelo IBGE em 2009, aponta-se que o Distrito Federal tem um PIB per Capita de
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R$ 50.438,00, ficando em primeiro lugar entre as unidades federativas do Brasil. Esse
montante é quase o dobro do segundo colocado no levantamento que é o Estado de São
Paulo com R$ 26.202,00.
Nessa pesquisa também foi verificada que a região Centro-Oeste é primeira colocada em
relação às demais regiões brasileiras com PIB per Capita de R$ 22.364,00.

Confira a seguir os dados levantados pela pesquisa do IBGE:
Ranking do Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Brasil, por Estado
Estado
Distrito Federal
São Paulo
Rio de Janeiro
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Espírito Santo
Mato Grosso
Paraná
Mato Grosso do Sul
Amazonas

Posição
2009
2008
1
(0)
2
(0)
3
(0)
4
(0)
5
▲ (1)
6
▼ (1)
7
(0)
8
(0)
9
▲ (1)
10
▲ (1)

PIB per capita
▲ 50.438
▲ 26.202
▲ 22.102
▲ 21.214
▲ 19.778
▼ 19.145
▲ 19.087
▲ 17.779
▲ 15.406
▲ 14.620

Fonte: IBGE – 2009 – Contas Regionais

Ranking do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, por região
Região
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Norte
Nordeste

Posição
2009
2008
1
▲ (1)
2
▼ (1)
3
(0)
4
(0)
5
(0)

PIB per capita
▲ 22.364
▲ 22.147
▲ 19.324
▲ 10.625
▲ 8.167
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Fonte: IBGE – 2009 – Contas Regionais

A Renda per Capita é o indicador utilizado para se obter o grau de desenvolvimento
econômico da região pesquisada. É calculada por meio da soma de todos os salários da
população pelo seu número de habitantes. A pesquisa do IBGE de 2009 aponta o Distrito
Federal como o primeiro colocado entre as unidades federativas do Brasil, com Renda per
Capita de R$ 1.404,00, seguido de São Paulo com R$ 887,00 e Rio de Janeiro com R$
861,00.

Os dados do IBGE quando confrontados com números locais (Pesquisa Distrital por
Amostra de Domicílios – PDAD, da Companhia de Planejamento do DF) dão conta de que o
DF é tão rico quanto desigual e que a pujança que os números poderiam indicar
concentram-se em um pequeno universo da sociedade já que apenas algo em torno de 9%
da população concentra renda entre 15 e 30 salários mínimos.

Abaixo seguem os dados da pesquisa IBGE dos dez primeiros estados:

Ranking da Renda per Capita, por Estados
Estado
Distrito Federal
São Paulo
Rio de Janeiro
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Paraná
Espírito Santo
Goiás
Mato Grosso do Sul

Posição
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Renda per capita (R$)
1.404
887
861
843
810
747
691
685
676
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Brasil
Mato Grosso

----10

668
652

Fonte: IBGE – 2009 – Contas Regionais

Rendimento nominal dos domicílios
Renda Mensal
Até 1/4 de salário mínimo
Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo
Mais de 1 a 2 salários mínimos
Mais de 2 a 3 salários mínimos
Mais de 3 a 5 salários mínimos
Mais de 5 a 10 salários mínimos
Mais de 10 a 15 salários mínimos
Mais de 15 a 20 salários mínimos
Mais de 20 a 30 salários mínimos
Mais de 30 salários mínimos
Sem rendimento
Sem declaração
Total

Domicílios
2.348
9.021
120.758
174.655
74.816
77.971
118.374
40.308
36.221
25.177
14.361
79.548
463
774.021

Percentual
0,3
1,17
15,6
22,56
9,67
10,07
15,29
5,21
4,68
3,25
1,86
10,28
0,06
100
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Rendimento nominal dos domicílios, por sexo do responsável
Renda Mensal*
Domicílios Homem Mulher
Até 1/4 de salário mínimo
2.348
679
1.669
Mais de 1/4 a 1/2 salário
9.021
1.529
7.492
mínimo
Mais de 1/2 a 1 salário mínimo
120.758
50.195
70.563
Mais de 1 a 2 salários mínimos
174.655 104.245
70.410
Mais de 2 a 3 salários mínimos
74.816
51.422
23.394
Mais de 3 a 5 salários mínimos
77.971
50.438
27.533
Mais de 5 a 10 salários
118.374
74.928
43.446
mínimos
Mais de 10 a 15 salários
40.308
25.885
14.423
mínimos
Mais de 15 a 20 salários
36.221
25.773
10.448
mínimos
Mais de 20 a 30 salários
25.177
18.785
6.392
mínimos
Mais de 30 salários mínimos
14.361
11.201
3.160
Sem rendimento
79.548
22.620
56.928
Sem declaração
463
285
178
Total
774.021 437.985 336.036
* Foi utilizado como base o salário mínimo no valor de R$ 510,00

H-%
0,09
0,2

M-%
0,22
0,97

%
0,3
1,17

6,48
13,47
6,64
6,52
9,68

9,12
9,1
3,02
3,56
5,61

15,6
22,56
9,67
10,07
15,29

3,34

1,86

5,21

3,33

1,35

4,68

2,43

0,83

3,25

1,45
2,92
0,04
56,59

0,41
7,35
0,02
43,41

1,86
10,28
0,06
100

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 – DF

4.2 - Dados da Renda da PDAD
Na mais recente Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD, realizada pela
Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan, entre os anos de 2010 e 2011,
consta a variável Renda Domiciliar Média Mensal e Renda per Capita Média Mensal, as
quais permitem traçar o perfil socioeconômico das regiões administrativas do Distrito
Federal.
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A PDAD aponta que das 25 cidades pesquisadas, 21 se enquadram na renda de zero a 12
salários mínimos. As cidades do Varjão, Itapoã e SCIA-Estrutural encontram-se na faixa de
renda de zero a 3 salários mínimos. As cidades do Recanto das Emas, São Sebastião,
Paranoá, Samambaia, Riacho Fundo II, Planaltina, Brazlândia, Ceilândia e Santa Maria se
enquadram na faixa de renda acima de 3 até 5 salários mínimos. Já as cidades do Gama e
Riacho Fundo estão na faixa acima de 5 até 7 salários mínimos. As cidades de Sobradinho,
Sobradinho II, Núcleo Bandeirante, Taguatinga e Candangolândia se encontram na faixa de
renda acima de 7 até 9 salários mínimos. E as cidades do Guará e Vicente Pires estão na
faixa de renda acima de 9 até 12 salários mínimos.
Renda Domiciliar média mensal e Renda Per Capita média mensal,
por Região Administrativa
Região Administrativa*
Sudoeste/Octogonal
Jardim Botânico
Águas Claras
Cruzeiro
Guará
Vicente Pires
Sobradinho II
Sobradinho
Núcleo Bandeirante
Taguatinga
Candangolândia
Gama
Riacho Fundo
Santa Maria
Ceilândia
Brazlândia
Planaltina
Riacho Fundo II
Samambaia
Paranoá
São Sebastião
Recanto das Emas
Varjão
Itapoã
SCIA - Estrutural

Renda Domiciliar
Média Mensal (R$)
12.316
11.861
6.823
6.703
6.051
5.995
4.903
4.891
4.510
4.359
4.035
3.549
3.170
2.464
2.407
2.334
2.329
2.212
2.093
1.955
1.877
1.836
1.571
1.356
1.259

SM
19,8
21,8
13,4
12,3
11,1
11,8
9,0
9,0
8,3
8,5
7,4
6,5
6,2
4,5
4,7
4,6
4,3
4,3
4,1
3,6
3,4
3,6
2,9
2,5
2,3

Renda Per Capita
SM
Média Mensal (R$)
4.867 7,8
3.462 6,4
2.282 4,5
2.059 3,8
1.853 3,4
1.738 3,4
1.342 2,5
1.462 2,7
1.377 2,5
1.465 2,9
1.056 1,9
1.109 2,0
916 1,7
725 1,3
604 1,2
670 1,3
640 1,2
639 1,3
624 1,2
487 0,9
501 0,9
512 1,0
423 0,8
387 0,7
352 0,6

* Nas RA’s de Brasília, Park Way, SIA, Lago Sul, Lago Norte e Fercal não foram realizadas a PDAD.
Fonte: Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD 2010/2011
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Partindo da análise que a Renda per Capita do Distrito Federal é de R$ 1.404,00, conforme
a pesquisa de 2009 do IBGE, conclui-se que a Renda per Capita por salário mínimo é de
aproximadamente 2,75 por habitante. O último Censo do IBGE, realizado em 2010, aponta
que dos 774.021 domicílios existentes no DF, 577.943 encontra-se na faixa de renda entre
zero a 10 salários mínimos. Em termos percentuais, cerca de 75% dos domicílios se
enquadram nessa faixa de renda. O que nos coloca no topo nacional também no quesito
desigualdade social, apresentando-se como cidade rica e desigual.

Imprescindível neste momento relembrar que a legislação distrital estabelece como
Habitação de Interesse Social aquela voltada para a população com faixa de renda de zero
a 12 salários mínimos, o que também pode promover a reflexão a respeito da equanimidade
social desta decisão.

Dos domicílios pesquisados 577.943 apresentaram renda entre zero a 10 salários mínimos,
2.348 estão na faixa de até ¼ de salário mínimo. 9.021 entre mais de ¼ a ½ salário mínimo
e 120.758 domicílios entre ½ salário mínimo a 1 salário mínimo. 174.655 domicílios estão
entre mais de 1 a 2 salários mínimos, sendo assim a maior concentração desse montante.
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Os domicílios que informaram que recebem mais de 2 a 3 salários mínimos são 74.816. Já
os domicílios que recebem mais de 3 a 5 salários mínimos são 77.971. E 118.374 domicílios
se encontram na faixa de renda de mais de 5 a 10 salários mínimos.

Dos 577.943 domicílios com renda entre zero a 10 salários mínimos, 333.436 têm o homem
como o responsável financeiro e 244.507 têm a mulher como responsável. Isso em termos
percentuais implica nos seguintes números: 57,67% - homem e 42,33% - mulher. Já no DF
como um todo, 56,59% dos domicílios têm o homem como responsável financeiro e 43,41%
das residências têm a mulher como responsável.
4.3 - Dados da Renda do Novo Cadastro da Habitação
O Novo Cadastro da Habitação possibilita traçar o perfil econômico dos inscritos baseado
nas informações prestadas. 301.408 inscritos recebem até R$ 1.600,00 (faixa 1), sendo
263.039 inscrições individuais e 38.369 inscrições por entidade. 49.745 inscritos se
encontram na faixa de renda acima de R$ 1.601,00 até R$ 3.100,00 (faixa 2), dos quais
39.804 são inscrições individuais e 9.941 por entidade. Já os que recebem acima de R$
3.100,00 até R$ 5.000,00 (faixa 3) são 19.079 inscrições, sendo 15.444 individuais e 3.635
por entidade. Na faixa de renda acima de R$ 5.000,00 (faixa 4), 5.728 inscrições foram
computadas, sendo 4.728 individuais e 1.000 por entidade.

A maior concentração da demanda encontra-se na faixa 1, o que representa 80,2%. De todo
o Novo Cadastro da Habitação, cerca de 95% dos inscritos se encontram nas faixas 1 e 2.
Do ponto de vista quantitativo, são 351.153 inscrições.

Especificação

Individuais

Até R$ 1.600,00 (faixa 1)

P/ Entidade

Total

263.039

38.369

301.408

R$ 1.601,00 a R$ 3.100,00 (faixa 2)

39.804

9.941

49.745

R$ 3.100,00 até R$ 5.000,00 (faixa 3)

15.444

3.635

19.079

4.728

1.000

5.728

323.015

52.945

375.960

Acima de R$ 5.000,00 (faixa 4)
Total
4.4 - Principais Atividades Econômicas

O IBGE além de realizar a medição do PIB, também acompanha como se desenvolvem as
principais atividades econômicas. O último levantamento divulgado foi realizado em 2009,
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que por sua vez apontou que no DF os Serviços respondem por 93% das atividades
econômicas, seguido de 6,5% para a Indústria e 0,5% para a Agricultura.

Nas atividades de Serviços, a Administração Pública representa 55,4% da atividade
econômica de todo o DF. Outros 9,3% as atividades de intermediação financeira, seguros e
serviços relacionados. 6,5% ao comércio e serviços de manutenção e reparação. 5,9% as
atividades imobiliárias e aluguéis. Os 15,90% restantes encontram-se nas demais atividades
de Serviços.

Já as atividades da Indústria, que correspondem a 6,5%, dividem-se em 3,9% para a
construção civil, 2% para as indústrias de transformação e 0,6% para a produção e
distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana.
As atividades agrícolas, que respondem por 0,5%, dividem-se em 0,4% para a agricultura,
silvicultura e exploração florestal e 0,1% para a pecuária e pesca.

Atividade
Específica
Agricultura Agricultura, silvicultura e exploração florestal
Pecuária e pesca
Indústria
Indústrias de transformação
Construção civil
Produção e distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto
e limpeza urbana
Comércio e serviços de manutenção e reparação
Serviços
Serviços de alojamento e alimentação
Transportes, armazenagem e correio
Serviços de informação
Intermediação financeira, seguros e serviços relacionados
Serviços prestados às famílias e associativas
Serviços
Serviços prestados às empresas
Atividades imobiliárias e aluguéis
Administração, saúde e educação públicas e seguridade
social
Saúde e educação mercantis
Serviços domésticos

%
0,4
0,1
2,0
3,9
0,6
6,5
1,3
2,3
3,3
9,3
2,3
3,2
5,9
55,4

Total %
0,5

6,5

93

93

2,7
0,7

Fonte: IBGE – 2009 – Contas Regionais
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5. ATORES SOCIAIS DA HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
O movimento social de luta pela Moradia está organizado e em plena atividade no Distrito
Federal. Os quatro movimentos nacionais, UNMP – União Nacional de luta pela Moradia
Popular, CMP – Central dos Movimentos Populares, CONAM – Confederação Nacional das
Associações de Moradores e MNLM – Movimento Nacional de Luta pela Moradia, têm
representação no DF, além de cerca de 400 cooperativas habitacionais e associações de
moradores que militam em torno da área. Pelo seu perfil de cidade com grande
concentração de servidores públicos, os sindicatos também são importantes protagonistas
na luta por solução de moradia, quer seja para interesse social, quer seja para interesse
específico.

A forte influência do movimento social fica bem demonstrada quando observamos o marco
legal da atual Política Habitacional do DF que estabelece que quarenta por cento do
atendimento seja destinado à demanda apontada pelos grupos organizados, um avanço
ainda não atingido em vários estados do Brasil.

Tal nível de organização tem origem na segunda metade da década de 90 quando, por
ocasião da realização da I e II Conferência de Habitação do Distrito Federal, ficou
estabelecida como Política de Estado que o atendimento aos chamados “Grupos
Organizados” seriam uma modalidade de atendimento específico dentro da Política
Habitacional local.

Diversos desses movimentos, associações ou cooperativas, construíram casas em regime
de mutirão e/ou autogestão, sendo possível observar em muitas das novas cidades a marca
deixada por eles no combate ao déficit habitacional.

Nos últimos anos, o mutirão deixou de ser incentivado bem como a autogestão, e hoje,
mesmo as cooperativas e associações, são incentivadas a buscar o mercado ou o MCMV
para atender aos seus associados ou cooperados.

Com o início da atual gestão do GDF, as associações e cooperativas foram convocadas por
meio de Editais a participarem de credenciamento junto à Sedhab/Codhab onde reafirmaram
interesse em participar da política habitacional e atualizaram dados cadastrais bem como a
demanda a ser atendida.
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O Novo Cadastro da Habitação aponta que 52.945 inscrições foram feitas por meio das
entidades, sendo 9.860 inscrições novas, 34.572 inscrições atualizadas e 8.513 inscrições
inalteradas. Esse quantitativo representa 14,08% de todo o Novo Cadastro da Habitação.

Baseado nas informações prestadas pelos inscritos foi possível detalhar os cadastros por
Unidade de Planejamento Territorial (UPT) das entidades. Na UPT Central foram
contabilizadas 4.988 inscrições. Já a UPT Central Adjacente I, apresenta a menor demanda
das inscrições por entidades, 464. A UPT Central Adjacente II tem 7.178 inscrições.

A UPT Oeste apresentou a maior demanda entre todas as Unidades de Planejamento
Territorial. Foram feitas 22.286 inscrições. 5.751 inscritos desse montante informaram que
residem em Taguatinga. Outros 8.949 em Ceilândia. 6.776 em Samambaia e 810 em
Brazlândia. Em termos percentuais, é na cidade de Ceilândia onde se encontra a maior
concentração da demanda da UPT Oeste, 40,15%. Em segundo lugar vem à cidade de
Samambaia com 30,40%. Taguatinga com 25,80%. E a cidade de Brazlândia com 3,65%.

Na UPT Norte foram contabilizadas 4.860 inscrições. Na UPT Leste 2.195 inscrições,
segunda menor demanda. E na UPT Sul, 10.903 cadastros. 71 pessoas se inscreveram por
meio de entidades, porém, não informaram a Região Administrativa onde residem
impossibilitando assim identificá-las por UPT.

O processo de credenciamento e recadastramento das entidades organizadas em torno da
questão habitacional resultou nos seguintes dados:
Especificação
Inscrições Novas
Inscrições Atualizadas
Inscrições Inalteradas
TOTAL

P/ Entidade
9.860
18,62%
34.572
65,30%
8.513
16,08%
52.945 100,00%

UPT – Central (Brasília, Cruzeiro, Candangolândia, Sudoeste/Octogonal)
Especificação
Inscrições

P/ Entidade
4.988

UPT – Central Adjacente I (Lagos Sul e Norte, Varjão e Park Way)
Especificação
Inscrições

P/ Entidade
464
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UPT – Central Adjacente II (SIA, SCIA, N. Bandeirante, Riacho Fundo I,
Guará I e II, Águas Claras e Vicente Pires)
Especificação
Inscrições

P/ Entidade
7.178

UPT – Oeste (Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Brazlândia)
Especificação
Inscrições

P/ Entidade
22.286

UPT – Norte (Sobradinho, Sobradinho II e Planaltina)
Especificação
Inscrições

P/ Entidade
4.860

UPT – Leste (Paranoá, São Sebastião, Jardim Botânico e Itapoã)
Especificação
Inscrições

P/ Entidade
2.195

UPT – Sul (Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Gama e Santa Maria)
Especificação
Inscrições

P/ Entidade
10.903

Sem Informação de UPT
Especificação
Inscrições

P/ Entidade
77
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A análise da Demanda das entidades por dependentes apresenta outra distorção já que,
diferentemente do que acontece com o Novo Cadastro da Habitação o número de
interessados inscritos em associações e cooperativas sem dependente representa 51% do
total do Novo Cadastro, e o quantitativo de pretendentes com dependentes chega a 49% do
total de inscritos por entidade.

Tal distorção, certamente, é causada pela maneira cartorial como funciona uma parte
considerável das entidades e cujos critérios de inscrição e seleção interna ou são
inexistentes ou pouco transparentes. Isso faz com que um grande número de filhos,
parentes ou pessoas mais próximas dos dirigentes esteja incluído entre os pretensos
beneficiados.

Cabe aqui também uma reflexão sobre aquilo que se pretende conceituar como demanda
habitacional, tema que abordaremos mais adiante. Abaixo seguem os dados da Demanda
das entidades por dependente e por renda.
Demanda das entidades por dependente
Especificação
Sem dependente
01 dependente
02 dependentes
03 dependentes
04 dependentes
05 dependentes
06 dependentes
07 ou mais dependentes

P/ Entidade
27.020
12.678
7.636
3.926
1.276
320
65
24

%
51
23,90
14,40
7,40
2,40
0,65
0,20
0,05
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Demanda das entidades por renda
Especificação

P/ Entidade

Até R$ 1.600,00 (faixa 1)

%

38.369

72,46

R$ 1.601,00 a R$ 3.100,00 (faixa 2)

9.941

18,80

R$ 3.100,00 até R$ 5.000,00 (faixa 3)

3.635

6,86

Acima de R$ 5.000,00 (faixa 4)

1.000

1,88

52.945

100,00

Total

A Lei Distrital nº. 3.877/2006 estabelece que as entidades organizadas (associações e
cooperativas) têm direito a 40% de todo o atendimento ofertado, entretanto, conforme os
números do Novo Cadastro da Habitação apontam que uma vez convidadas a se
credenciarem junto à Sedhab/Codhab e apresentarem a demanda que representam, sem
avaliar o mérito se esta demanda representa de fato necessidade habitacional ou apenas o
desejo de atendimento, constatou-se que as entidades representam apenas 14,08% do total
de inscritos.
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6. SITUAÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
6.1 – Perfil Socioeconômico do Novo Cadastro da Habitação

Os primeiros cadastros de inscritos elaborados pela antiga Sociedade de Habitações de
Interesse Social Ltda. – SHIS remontam à década de 60. Existiam, na época, cadastros
voltados ao atendimento habitacional do funcionalismo público federal, do Distrito Federal,
de populares (pessoas de baixa renda) e da clientela oriunda de convênios assinados com
entidades públicas e privados.

No entanto, devido ao crescimento da cidade e ao aumento da demanda por habitação de
interesse social, o Governo do Distrito Federal, por intermédio da Sociedade de Habitações
de Interesse Social – SHIS criou por meio do Decreto Distrital nº. 10.056/87, o Cadastro
Geral de Pretendentes à Moradia do Distrito Federal – CGPMDF e homologou um
regulamento para a distribuição de moradia pela SHIS. Este Decreto previu o cadastramento
e recadastramento com o objetivo de produzir uma listagem única, em substituição às
existentes. No processamento era intensificado quem era funcionário público e quais eram
as inscrições populares.

No ano de 1990, o Cadastro Geral de Inscritos, administrado pela SHIS, recebeu a demanda
oriunda do Programa de Assentamento de Populações de Baixa Renda do Distrito Federal,
criado pelo Decreto nº. 11.476, de 09.03.1989, cujo cadastramento de pretendentes a
receber lotes semi urbanizados estava sob a responsabilidade da então Secretaria de
Serviços Sociais do Distrito Federal e da TERRACAP.
No ano de 1997, o Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – IDHAB,
sucessor da SHIS, realizou uma depuração geral no Cadastro de Inscritos, cujo
procedimento recebeu, na época, a denominação de “lista limpa”, permitindo aos inscritos a
atualização de seus dados e ao Governo, uma visão real do déficit de moradia existente no
Distrito Federal, naquela época.

Novas inscrições e atualizações foram permitidas somente em 1999, com a edição do
Decreto nº. 20.426, de 21.07.1999, que consolidou o Cadastro Geral de Inscritos do IDHAB.

Com a edição da Lei Distrital nº. 3.877, de 26.06.2006, que dispõe sobre a Política
Habitacional do Distrito Federal, surgiu à necessidade de adequação dos critérios de
seleção do Cadastro Geral de Inscritos com a nova orientação estabelecida pela recente
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legislação, sendo, então, por meio do Decreto nº. 33.033, de 07.07.2011, instituído o Novo
Cadastro da Habitação do Distrito Federal.

Atualmente, o Novo Cadastro da Habitação do Distrito Federal, composto por candidatos
inscritos espontaneamente e de forma individualizada e por candidatos filiados a
associações ou cooperativas habitacionais credenciadas junto à Codhab/DF e os critérios de
classificação dos candidatos inscritos, são regulados pelos Decretos nº. 33.033 e 33.177, de
07.07 e 01.09.2011, respectivamente.

O Novo Cadastro da Habitação conta, atualmente, com 375.960 candidatos inscritos, dos
quais 323.015 pela Relação de Inscrições Individuais e 52.945 pela Relação de Inscrições
por Entidade.

Tabela de dependentes da demanda Inscrita no Novo Cadastro da Habitação

Especificação
Sem dependente
01 dependente
02 dependentes
03 dependentes
04 dependentes
05 dependentes
06 dependentes
07 ou mais dependentes

P/ Entidade
154.897
83.465
47.732
25.841
8.108
2.099
607
266

%
48
25,8
14,8
8
2,5
0,6
0,2
0,1
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Tabela de renda da demanda Inscrita no Novo Cadastro da Habitação
Especificação

Individuais

Até R$ 1.600,00 (faixa 1)

%

263.039

81,45

R$ 1.601,00 a R$ 3.100,00 (faixa 2)

39.804

12,32

R$ 3.100,00 até R$ 5.000,00 (faixa 3)

15.444

4,78

4.728

1,45

323.015

100,00

Acima de R$ 5.000,00 (faixa 4)
Total

6.2 – População em Situação de Rua no Distrito Federal
Contexto Histórico
O processo social identificado como “população em situação de rua” existe desde o início
das primeiras formações da sociedade e levanta duas questões: o tamanho desse
contingente populacional e às causas que levavam as pessoas às ruas.
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O nascimento do sistema capitalista é uma das grandes causas da população em situação
de rua e iniciando um contingente considerável de pessoas que não participam efetivamente
do processo de geração de riquezas (trabalho) e da distribuição de seus frutos (consumo).
Era a partir da superexploração dos trabalhadores e do estabelecimento da desigualdade,
que atingiria seu objetivo primeiro: o lucro. Assim, o número de pessoas à margem da
sociedade consumista cresceu consideravelmente. Como resultado, esses indivíduos
transformaram o espaço público (as ruas) em seu universo de vida e sobrevivência privada,
evidenciando a imagem crua da exploração capitalista.

No Brasil, a origem deste processo social remonta ao início das primeiras formações
urbanas mais densas. Os governantes brasileiros em parceria com grupos empresariais
tinham o objetivo de urbanizar e modernizar o país, e lucrar com o aluguel e venda de
habitações valorizadas após a expulsão dos pobres de zonas centrais. Sua consequência
imediata foi à desapropriação de milhares de indivíduos pobres e sem trabalho (já que não
eram aceitos neste mercado), sendo assim, este só encontraram três alternativas de
sobrevivência nas cidades: a) ocupar locais centrais, criando novas formas de habitação,
como as favelas; b) retirar-se para localidades cada vez mais afastadas, inaugurando as
primeiras periferias; ou c) fazer das ruas seu local de moradia permanente ou provisória.
Surge nesse momento a população em situação de rua.
Viver nas ruas de Brasília, a “Capital da Esperança”, ironicamente, significa viver, com sua
família inteira, em meio ao lixo, escondido em cerrados e buracos, temendo perseguições,
violências e expulsões por parte de uma sociedade extremamente elitista e preconceituosa
e por parte de quem mais deveria protegê-los: o Poder Público. Frente a esse cenário, a
criação de novos programas, benefícios e serviços, especialmente no âmbito da Política de
Assistência Social, intentou minimizar as dificuldades das populações pobres do Distrito
Federal. No entanto, constatou-se que a população em situação de rua nunca foi alvo
prioritário de proteção social, não tendo acesso a essas políticas que, apesar de focalizadas
na pobreza extrema, não chegam aos que mais precisam, seja por descaso, por omissão,
desconhecimento, seja por limitações políticas e muitas vezes agravadas pela disputa
“interna corporis” entre o dogma e a adoção de ações pragmáticas.

A partir dessa reflexão, tem-se a convicção de que essa peculiaridade exige um estudo
especifico, que subsidiasse a implementação de políticas públicas sensíveis a essa
realidade e que tenham por objetivo a melhoria substancial da qualidade de vida das
pessoas em situação de rua da Capital Federal.
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Política Nacional

A atual Política Nacional para a inclusão da população em situação de rua é fruto das
reflexões e debates do Grupo de Trabalho Interministerial, instituído pelo Decreto s/nº, de 25
de outubro de 2006, e composto pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, Ministério das Cidades, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério da
Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Justiça, Secretaria Especial de
Direitos Humanos e Defensoria Pública da União, além da fundamental participação de
representantes do Movimento Nacional de População de Rua (MNPR), da Pastoral do Povo
da Rua e do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais da Assistência Social
(CONGEMAS), representando a sociedade civil organizada. Ressalte-se o protagonismo
que o público-alvo desta Política Nacional, por meio do MNPR, teve em todo o processo de
avaliação e discussão das propostas.
Para fins da Politica Nacional é considerado como “população em situação de rua” o “grupo
populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema e a inexistência de
moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas
como espaço de moradia e sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as
unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória” (definição
constante do parágrafo 1º art. 1º do Decreto que instituiu a Política Nacional).
Situação Local
Os dados mais recentes da população em situação de rua no Distrito Federal são do Projeto
Renovando a Cidadania, organizado pelas pesquisadoras Bruna Papaiz Gatti e Camila
Potyara Pereira, que por sua vez apresentou dados referentes ao período de março de 2010
a 13 de junho de 2011, quando aconteceu o evento de encerramento com a presença do
governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, que assinou na ocasião, o Decreto 32.986,
de 13 de junho de 2011, e instituiu o Comitê Intersetorial para elaboração da Política para
Inclusão Social da População em Situação de Rua no âmbito do Distrito Federal.
Os dados levantados pelo Projeto Renovando a Cidadania com relação à população em
situação de rua são os seguintes:
Especificação
Crianças
Adolescentes
Adultos
Total

QTD
%
319
12,70
221
8,80
1.972
78,50
2.512 100,00
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Região Administrativa
Brasília
Taguatinga
Ceilândia
Outras Cidades

%
Região Específica
38,20 Região Central
Asa Norte
Asa Sul
19,90
-----9,70
-----32,20
------

%
37,30
38,30
24,40
----------------
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6.3 – Aglomerados Subnormais

No último Censo realizado pelo IBGE em 2010, o órgão adotou a nomenclatura de
Aglomerado Subnormal para designar setores habitacionais constituídos por no mínimo 50
unidades habitacionais que ocupam área de propriedade pública ou particular, disposta, em
geral, de forma desordenada e densa, e que são carentes de serviços públicos e essenciais.

Essa expressão é utilizada para se referir a assentamentos irregulares conhecidos como
favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas,
entre outros.
Região Administrativa
Ceilândia
Estrutural
Ceilândia
Santa Maria
Ceilândia
Fercal
Vicente Pires
Brazlândia
Sobradinho
São Sebastião
Sobradinho
Núcleo Bandeirante
São Sebastião
São Sebastião
São Sebastião
Fercal
Fercal
Planaltina
São Sebastião
Sobradinho
Sobradinho
Sobradinho

Nome do Aglomerado
Domicílios
Sol Nascente
15.737
(ARIS-Sol Nascente)
Vila Estrutural
5.823
Pôr do Sol
2.084
(ARIS-Pôr do Sol)
Cond. Porto Rico
1.926
(ARIS-RIBEIRÃO)
Cond. Privê
1.859
(ARIS-Privê Ceilândia)
Engenho Velho
1.067
(ARIS-FERCAL I)
Vila São José
604
(ARIS-Vicente Pires)
Expansão da Vila S. José (ARIS585
Expansão da Vila S. José)
Cond. Residencial Sobradinho II
547
(ARIS-Buritis)
Bela Vista
495
Vila Rabelo
454
(ARIS-Mansões Sobradinho)
Vila Cauhy
438
Cond. Vitória
452
(ARIS-Morro da Cruz)
Vila do Boa
393
Bairro João Cândido
425
(ARIS-Estrada do Sol)
Fercal (ARIS-Fercal III)
336
Cond. Alto da Bela Vista (ARIS315
FERCAL I)
Cond. Quintas do Amanhecer
286
(ARIS-ASPRODARMAS II)
Expansão da Vila Nova
325
Cond. Vila Verde / Casa Rosada
271
(ARINE-Contagem)
Queima Lençol
199
(ARIS-Queima Lençol)
Cond. Versalhes
188

Nº de Habitantes
56.483
21.947
7.653
7.129
6.658
3.846
2.503
2.390
2.047
1.789
1.726
1.640
1.597
1.518
1.458
1.281
1.164
1.104
1.030
963
749
730
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Varjão
São Sebastião
Planaltina
Sobradinho
Brasília
São Sebastião
São Sebastião
Sobradinho
Planaltina
Riacho Fundo
São Sebastião
Planaltina
Sobradinho
Riacho Fundo

(ARINE-Contagem)
Varjão
Cond. Del Rey
(ARIS-Estrada do Sol)
Cond. Vale do Sol
(ARIS-ASPRODARMAS II)
Cond. Residencial Sobradinho III
Vila dos Operários
Cond. Vila Vitória
(ARIS-Estrada do Sol)
Morro Azul
Cond. Café Planalto (ARINE-Boa
Vista II)
Cond. Morada Nobre
(ARIS-ASPRODARMAS I)
Cond. Portal do Sol
Invasão da quadra 305
Cond. Mansões do Amanhecer
(ARIS-ASPRODARMAS III)
Rua do Mato
(ARIS-FERCAL II)
Cond. Fortaleza
Total

Aglomerados Subnormais por número de Unidades Habitacionais

192
177

730
630

177

612

141
136
122

521
479
454

98
121

420
413

111

410

113
86
87

381
351
302

84

279

50
36.504

169
133.556
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Aglomerados Subnormais por número de habitantes

Unidades Habitacionais em áreas de risco
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7. NÚCLEOS HABITACIONAIS IRREGULARES
Os núcleos habitacionais irregulares concentram um grande percentual da população do
Distrito Federal de todas as faixas de renda, os de interesse social possuem,
predominantemente, moradores de até 12 salários mínimos e os de interesse específico
reúnem, predominantemente, famílias com renda superior a 12 salários mínimos e imóveis
com mais de 220 metros quadrados.

Para fins de regularização fundiária as etapas a serem vencidas, independente da faixa de
renda, compõem as seguintes modalidades:


Regularização Urbanística (com respectivo licenciamento ambiental);



Regularização Fundiária;



Construção / Qualificação de Unidades Habitacionais, especialmente nos casos de
interesse social;



Serviços de infraestrutura urbana, com destaque para saneamento;



Acesso a serviços públicos como creches, escolas, postos de saúde e transporte
público;



Em caso de área de risco APP realocação interna para áreas de ocupação sem
restrições, quando houver possibilidade de adensamento;



Reassentamento para áreas de ocupação com restrições, quando não houver
possibilidade de realocação interna;

Ao contrário do que o senso comum passou a considerar no Distrito Federal, não somente
condomínios irregulares ou as chamadas soluções criadas pela própria sociedade para a
falta de oferta pública de solução de moradia, encontram-se entre os Núcleos Habitacionais
de Interesse Social que necessitam de Regularização Fundiária.

Todas as novas cidades criadas pela política de assentamento habitacional que consistia na
distribuição de lotes como solução de moradia, encontram-se em situação de irregularidade
já que a imensa maioria de seus moradores não receberam documentos definitivos ou que
oficializem a propriedade ou mesmo a posse da Unidade Habitacional que atualmente
ocupam.
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Serão inclusos como Necessidade Habitacional por Regularização Fundiária, portanto, tanto
os chamados aglomerados subnormais e condomínios de interesse social, quanto as novas
cidades, oriundas do Programa de Assentamento.

O PDOT estabeleceu dois grandes grupos de Regularização Fundiária conforme as figuras
a seguir:
Núcleos Habitacionais de Interesse Social

Núcleos Habitacionais de Interesse Social com processo de regularização em andamento
Programa de Regularização
1 – QE 44
2 – QNP 22 e QNP 24
3 – Pôr do Sol
4 – Becos de Ceilândia
5 – Becos de Taguatinga
6 – Becos de Brazlândia
7 – Becos Gama
8 – Pontas de quadra Taguatinga
9 – Pontas de quadra Riacho
Fundo II
10 – Pontas de quadra Sobradinho
II
11 – Setor Habitacional Primavera
12 – Setor Central de Planaltina
13 – Condomínio Itapoã
14 – Núcleo Urbano de São
Sebastião

Cidades
Guará
Ceilândia
Ceilândia
Ceilândia
Taguatinga
Brazlândia
Gama
Taguatinga
Riacho Fundo II
Sobradinho II
Samambaia
Planaltina
Sobradinho
São Sebastião

Unidades
Habitacionais
140
121
2.084
2.182
59
154
538
178
-----

Situação
Em
Desenvolvimento

A Iniciar

590
1.200
----12.000
20.000

Contrato
A Iniciar
A Iniciar
Em
Desenvolvimento
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15 – Setor Habitacional Água
Quente
16 – Engenho das Lajes
17 – Vila São José
18 – Expansão da Vila São José
19 – Condomínio Privê Ceilândia
20 – Vila Planalto

Recanto das
Emas
Gama
Vicente Pires
Brazlândia
Ceilândia
Brasília

21 – Área consolidada do Paranoá
22 – Vila Basevi
23 – Vila Telebrasília

Paranoá
Sobradinho
Brasília

24 – Porto Rico
25 – Vila Cauhy

Santa Maria
Núcleo
Bandeirante
Sobradinho II
Sobradinho II
Sobradinho II
SCIA
Planaltina

26 – Mansões Sobradinho I
27 – Fercal
28 – Buritis
29 – Estrutural
30 – QR 21 e 22

2.356

Contrato

950
604
585
1.859
2.450

1.926
438

A Iniciar
Contrato
A Iniciar
A Iniciar
Em
Desenvolvimento
A Iniciar
Contrato
Em
Desenvolvimento
Contrato
Contrato

1.800
336
1.345
8.082
143

Contrato
A Iniciar
Contrato
A Iniciar
A Iniciar

18.500
624
350

Núcleos Habitacionais de Interesse Específico

Além destes dois grandes grupos há que se incluir na Necessidade Habitacional
Regularização Fundiária o outro grupo mecionado anteriormente, que é o das Cidades
Consolidadas e promovidas pelo GDF sem a devida titularização dos atuais ocupantes.

Este problema que inclui cidades como Samambaia, Recanto das Emas, Santa Maria e
todas as demais do programa de assentamento, é ainda mais complexo se considerarmos
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que a unidade imobiliária (lote) já foi vendido pelo menos uma vez em até 60% de algumas
cidades, o que amplia o desafio de assegurar a titularidade do atual ocupante.

Este universo diversificado interfere diretamente na análise da demanda por novos
atendimentos já que, inevitavelmente, um grande número destes atuais moradores que
compraram do beneficiário original ainda apresentam-se inscritos no Novo Cadastro da
Habitação sem que o Estado seja capaz de identificá-lo já que ainda não promoveu a
regularização das novas cidades.

O quadro abaixo demonstra as quantidades de Unidades Habitacionais sem Regularização
Fundiária nessas diversas cidades:
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8. HABITAÇÕES INADEQUADAS

De acordo com a Fundação João Pinheiro (2008), dados do IBGE de 2007 apontaram que o
Distrito Federal possuía 711.728 domicílios particulares dos quais 585.576 foram
considerados adequados e 126.152 foram considerados inadequados por apresentarem
adensamento excessivo, cobertura inadequada, falta de unidade sanitária ou outra
característica que aponte a necessidade de qualificação da Unidade Habitacional.

Por ser um dado recente e oficial adotaremos então o número de 126.152 como o número
oficial de Habitações Inadequadas no Distrito Federal exemplificando, no quadro a seguir a
situação de domicílios sem banheiro de acordo com o Censo 2010.

Dentre as diversas características que podem definir uma habitação como inadequada a
ausência de unidade sanitária e o tipo de revestimento das paredes são dois já
dimensionados pelas pesquisas do IBGE ou da Fundação João Pinheiro, destaque-se que
nenhuma pesquisa com foco na qualidade da unidade habitacional foi realizada até a
presente data no Distrito Federal, o que nos impede de ter dados mais precisos.

Quanto aos dados disponíveis a situação de ausência de unidade sanitária é a seguinte:
Unidades Habitacionais sem banheiro por número de domicílios
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RA
Brazlândia
Candangolândia
Ceilândia
Gama
Itapoã
N. Bandeirante
Paranoá
Planaltina
Recanto das Emas
Riacho Fundo I
Samambaia
Santa Maria
São Sebastião
SCIA - Estrutural
Sobradinho I
Sobradinho II
Taguatinga
Varjão
Vicente Pires
Total

Domicílios sem banheiro
69
9
637
40
66
26
59
52
74
14
228
107
54
64
37
48
91
11
56
1.742

Com relação dados disponíveis no que se refere ao tipo de material das paredes a situação
apontada pelas poucas pesquisas disponíveis é a seguinte:

Tipo de material das paredes
Alvenaria sem revestimento
Madeira aparelhada
Taipa revestida

Domicílios particulares permanentes
(Unidades)

%

47.165

6,09

4.724

0,61

110

0,01
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Taipa não revestida

167

0,02

7.070

0,91

Palha

22

0

Outro

1.910

0,25

198

0,03

773.948

100

Madeira aproveitada

Domicílios sem paredes em terras
indígenas ou sem declaração
Total

A falta de calçamento ao redor das casas e a densidade excessiva com mais de 03 (três)
pessoas coabitando no mesmo cômodo precisam ser melhor quantificadas com pesquisa a
ser feita especificamente para este fim bem como a definição da localização dos imóveis
sem unidade sanitária e com paredes e cobertura inadequada, com os dados disponíveis é
bastante razoável considerar portanto que cerca de 16% dos imóveis do Distrito Federal
necessitam de alguma intervenção do estado para realização de qualificação da moradia.

8.1 – Projetos de qualificação de moradia em andamento

Diversos programas de qualificação encontram-se em andamento no Distrito Federal,
executados pela CODHAB, conforme os quadros a seguir:
Projetos de Qualificação de
Moradia
1 – QNR - 02, 03 e 05
(piloto em desenvolvimento)
2 – Mestre D'armas
3 – Arapoanga
4 – Estrutural

Cidades
Ceilândia

Unidades
Habitacionais
1.020

Planaltina
Planaltina
SCIA

8.000
14.117
8.000

Recursos
PAC/HABITAÇÃO
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5 – Sol Nascente
6 – Varjão

Ceilândia
Varjão

Especificação
Unidades Habitacionais em processo
de qualificação (em andamento)
Unidades Habitacionais inadequadas

15.737
254

A DEFINIR

Por Unidades
47.128

Por População
174.373

126.152

466.762
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9. OFERTA DE NOVAS ÁREAS
O Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT do DF é o instrumento básico da
política territorial e de orientação aos agentes públicos e privados que atuam na produção e
gestão das localidades urbanas, de expansão urbana e rural do território do Distrito Federal.
Elaborado de maneira participativa e colhendo sugestões da comunidade, o PDOT é
revisado a cada 10 anos.
A ideia central do PDOT é orientar o crescimento territorial do DF. É no PDOT que se
definem as novas áreas e setores que serão destinados para a produção habitacional
visando atender a demanda por moradia das diversas camadas sociais. Veja abaixo os
mapas (9.1 e 9.2) das áreas a serem ofertadas previstas pelo PDOT até 2019 e pelo
programa Morar Bem até 2014.
9.1 – Mapa das áreas a serem ofertadas previstas pelo PDOT
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9.2 – Mapa das áreas a serem ofertadas previstas pelo Morar Bem

As áreas já ofertadas e aquelas ainda a serem ofertadas pelo Morar Bem adotam a
premissa da Unidade Habitacional pronta como solução de moradia e financiada pelo
MCMV com os respectivos subsídios previstos em Lei.

Com esta premissa pretende-se romper o paradigma do lote como solução de moradia e
promover o adensamento das cidades já existentes na busca de otimizar a infraestrutura já
instalada.
9.3 – Novas áreas já ofertadas pelo Morar Bem

Além das novas áreas, projeções e lotes para a construção de Unidades Habitacionais
coletivas estão sendo ofertadas, seguindo a tendência de verticalização dos novos
atendimentos e de adensamento das cidades já existentes.

O total já ofertado de 17.535 unidades ofertadas (1.300 casas e 16.235 apartamentos de 02
e 03 quartos), 14.359 atenderão os inscritos no Novo Cadastro da Habitação pela Relação
de Inscrições Individuais e por entidades, sendo que 3.176 serão viabilizadas e atenderão a
demanda apresentada pelas associações e cooperativas habitacionais, conforme tabela a
seguir, com a previsão para início das obras durante o segundo semestre deste ano.
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Produção Habitacional
Riacho Fundo II - Linha do
Metrô
Projeções Gama
Projeções Santa Maria
Projeções Samambaia
Projeções Sobradinho
Quadras 117 e 118
Riacho Fundo II – 3ª Etapa
Paranoá Parque
Vargem da Benção
Itapoã Parque
Morar Bem Planaltina
Mangueiral II
Nova Colina
Nova Petrópolis
Água Quente
Bairro Crixá
Bairro Nacional
Setor Meireles

Cidades
Riacho Fundo II

UH
UH
EMP. ENT.
5.904
-----

Situação dos
Editais

Gama
Santa Maria
Samambaia
Sobradinho
Recanto das Emas
Riacho Fundo II
Paranoá
Recanto das Emas
Itapoã
Planaltina
São Sebastião
Sobradinho
Sobradinho
Samambaia
São Sebastião
São Sebastião
Santa Maria

Em
2.472
768 Desenvolvimento
696
212
1.245
416
1.212
264
950
530
1.880
986
6.300
----4.200
A Iniciar
6.300
5.000
2.000
--------15.152
662
500
3.440

Paranoá Parque

Chamado de Paranoá Parque, este projeto inovador ofertará 6.300 Unidades Habitacionais
(apartamentos de 02 quartos) para os inscritos no Novo Cadastro da Habitação e para a
demanda representada pelas associações e cooperativas habitacionais.

A Comissão Especial de Chamamento já anunciou como vencedora a empresa Direcional
S.A para a realização deste empreendimento e o Projeto Urbanístico encontra-se em análise
na Subsecretaria de Planejamento – SUPLAN com a proposta que pretende promover a
completa integração do novo parcelamento à cidade do Paranoá assegurando assim
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qualidade de vida aos futuros moradores e possibilitando o acesso a novos equipamentos
públicos pelos atuais moradores da cidade que também se beneficiarão da expansão e do
crescimento que a região experimentará.

Riacho Fundo II – Linha do Metrô
Localizado na antiga linha de domínio do Metrô do Riacho Fundo II, este projeto também
inovador ofertará 5.904 Unidades Habitacionais (apartamentos de 02 quartos) para os
inscritos no Novo Cadastro da Habitação e para a demanda representada pelas associações
e cooperativas habitacionais.

A Comissão Especial de Chamamento já anunciou como vencedora para a realização deste
empreendimento a empresa JC Gontijo e o Projeto Urbanístico encontra-se em análise na
Subsecretaria de Planejamento – SUPLAN com a proposta que pretende promover a
completa consolidação do Riacho Fundo II bem como concluir sua expansão urbanística
além de assegurar qualidade de vida aos futuros moradores no empreendimento que
combinará lazer, sustentabilidade ambiental e integração a cidade já existente.
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10. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO GDF
Considerando que o Desenvolvimento Institucional constitui um dos instrumentos
estratégicos da Política Nacional da Habitação, foi elaborado um diagnóstico sobre o DI do
DF, para ver as medidas cabíveis para seu aprimoramento voltado ao assunto.
Sobre o Desenvolvimento Institucional do Distrito Federal

Desde o inicio da atual gestão, percebe-se um esforço do GDF em fortalecer o papel da
Codhab para o enfrentamento do déficit habitacional do DF. Isso fica claro não só pelo
planejamento de suas ações, mas pela reestruturação institucional da Companhia e
adequação do Sistema Distrital de Habitação ao Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social – SNHIS. Entretanto, falta aporte de recursos financeiros pelo retorno do
GDF a fim de assegurar o cumprimento da meta estabelecida de ofertar 100.000 moradias
até 2014.

A Codhab vem buscando, desde o inicio da atual gestão, a captação de recursos junto ao
programa Minha Casa, Minha Vida para incrementar a promoção habitacional no DF. A
Companhia lançou diversos editais de chamamento para empresas e entidades.
A Adequação ao SNHIS
O Distrito Federal aderiu ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS
fato que remete, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
a adequação do formato do Conselho e do Fundo local de habitação. Para concluir o
processo de adesão o DF deverá:


Definir fonte de recursos para o Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social –
Fundhis, por meio de Lei;



Concluir a elaboração do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social de forma
participativa e compatibilizada com a política de desenvolvimento urbano; e,



Elaborar anualmente relatórios de gestão.

A Conferência Distrital das Cidades Extraordinária, realizada nos meses de outubro e
novembro de 2011, deu inicio as contribuições da Sociedade Civil e elegeu o Conselho
Gestor do Fundhis. Dessa forma, vislumbram-se os seguintes desafios para implementação
do Sistema Distrital com vistas à adequação ao SNHIS:
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a) Quanto à estrutura do Conselho:
 O novo Conselho terá o papel, além da contribuição de gerir o Fundo Distrital de
Habitação de Interesse Social, acompanhar, contribuir e convalidar o Plandhis em
suas diversas etapas.
b) Quanto ao formato do Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – Fundhis:
 Assegurar recursos para o fundo e garantir e sua gestão pelo novo conselho.

É importante destacar que o SNHIS adquire novas perspectivas de investimentos no âmbito
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Minha Casa, Minha Vida. Estes
programas não alteram as regras para acessar os recursos para a habitação, mas preveem
o aumento substancial de recursos nas linhas de crédito e opções de investimento já
existentes, sendo necessário, para participar do programa, aos estados e municípios
assinarem um termo de adesão junto à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das
Cidades.

O PAC e o MCMV representam uma mudança importante na agenda econômica, antes
focada no controle da inflação e do déficit fiscal, assumindo como eixos o aumento dos
investimentos públicos em infraestrutura e habitação, o aumento do emprego e a melhoria
das condições de vida da população.

88

11. MARCOS LEGAIS
11.1 – Contextualização

As medidas tomadas em relação à Habitação de Interesse Social, assim como todas as
questões de Desenvolvimento Urbano, têm embasamento na legislação vigente a nível
Federal e Distrital.

Na esfera Federal temos como ponto de partida o estabelecimento da moradia como direito
fundamental através da Emenda Constitucional 26. O instituto da usucapião especial e da
concessão de especial de uso, dispostos no art. 183 da Constituição, são mecanismos que
jamais foram utilizados no DF e que carecem de regulamentação distrital.

O art. 25 da Constituição Federal diz que cabe ao Estado legislar onde suas competências
não forem vetadas. Já o art. 182 determina que a política de desenvolvimento urbano seja
executada pelo Poder Público Local, estabelecendo a obrigatoriedade do Plano Diretor em
cidades com mais de vinte mil habitantes conceituando-o como “instrumento básico da
política de desenvolvimento e expansão urbana”.

A seguir mostraremos a legislação incidente nas questões habitacionais, partindo das
normas constitucionais e chegando as normas locais, e seus respectivos instrumentos
jurídicos aplicáveis.
11.2 – Legislação Federal
11.2.1 – Constituição Federal da República

Conforme o artigo 5, incisos XXII e XXIII, o direito a propriedade é garantido dentre os
direitos fundamentais. É importante destacar que junto à propriedade está sua função social.
Por meio da Emenda Constitucional 26, foi incluído o direto a moradia como direito social
fundamental, harmônico ao princípio da dignidade humana inserido no inciso III do artigo 1º
do Estatuto Fundamental.
O título VII da Constituição que trata da “Ordem Econômica e Financeira” volta a abordar a
questão da Política Urbana em seu Capítulo II “Da Política Urbana” e abrange dois artigos.
O primeiro, o artigo 182, em seu parágrafo primeiro torna o Plano Diretor obrigatório
enquanto que no artigo 183 é apresentada a possibilidade de adquirir para si a área urbana,
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de até duzentos e cinquenta metros quadrados, utilizada como moradia, desde que já
ocupada por cinco anos ininterruptamente sendo que no parágrafo terceiro do mesmo artigo
esclarece que não poderão ser adquiridos por usucapião os imóveis públicos.
11.2.2 – Política Nacional de Habitação
11.2.2.1 – Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005

A Lei nº. 11.124, de 16 de junho de 2005, cria o Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social (SNHIS), promove a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
(FNHIS) e institui o Conselho Gestor do FNHIS.

A partir dessa Lei, para pleitear recursos federais com foco na área de Habitação de
Interesse Social, todas as unidades federativas do Brasil devem firmar o Termo de Adesão
ao SNHIS, submetendo-se as normas do Sistema, criando um Fundo Habitacional Local de
Interesse Social, um Conselho Gestor desse Fundo e elaborar um Plano Local de Habitação
de Interesse Social, além do relatório de gestão, para controle do Governo Federal.
11.2.2.2 – Lei Federal n°. 11.977 – Minha Casa, Minha Vida

A Lei Federal n°. 11.977, de 7 de julho de 2009, dispõe sobre o Programa Minha Casa,
Minha Vida, que objetiva a criação de mecanismos de incentivo à produção e a aquisição de
novas unidades habitacionais pelas famílias com renda mensal de até dez salários mínimos
e que preencham os requisitos das políticas estaduais e municipais de prioridade de
atendimento habitacional, específicas para cada localidade.

O plano compreende o Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), que visa o
atendimento de famílias com renda de até seis salários mínimos que manifestem o desejo
tanto de adquirir novas unidades como a requalificação de uma já existente; o Programa
Nacional de Habitação Rural (PNHR), que tem como finalidade subsidiar a produção ou
aquisição de trabalhadores rurais; a autorização para a União transferir recursos ao Fundo
de Arrendamento Residencial (FAR) até o limite de R$ 14.000.000.000,00 (quatorze bilhões
de reais) e ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) até o limite de R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais); a autorização para a União conceder subvenção econômica
tendo em vista a implementação do MCMV em municípios com população de até 50.000
habitantes, no montante de até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), para atendimento
a beneficiários com renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos, por meio de
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instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou de agentes financeiros
do Sistema Financeiro de Habitação – SFH; a autorização para a União participar do Fundo
Garantidor da Habitação Popular (FGHab), até o limite de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões
de reais), a fim de garantir o pagamento aos agentes financeiros de prestação mensal de
financiamento habitacional, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, devida por
mutuário final, em caso de desemprego e redução temporária da capacidade de pagamento,
para famílias com renda mensal de até dez salários mínimos e assumir o saldo devedor do
financiamento imobiliário, em caso de morte e invalidez permanente, e as despesas de
recuperação relativas a danos físicos ai imóvel para mutuários com renda familiar mensal de
até dez salários mínimos; e a autorização para a União conceder subvenção econômica ao
Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES, sob a modalidade de

equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros, especificamente nas
operações de financiamento de linha especial para infraestrutura em projetos de habitação
popular.

A Lei traz, ainda, no capítulo III, disposições sobre regularização fundiária de assentamentos
urbanos que, segundo a Lei, consiste em conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação
de seus ocupantes. O art. 47 define área urbana consolidada como a parcela de área
urbana com densidade demográfica superior a 50 habitantes por hectare e malha viária
implantada e que tenha, no mínimo, dois dos seguintes equipamentos de infraestrutura
urbana implantados: drenagem de águas pluviais urbanas, esgotamento sanitário;
abastecimento de água potável; distribuição de energia elétrica; ou limpeza urbana, coleta e
manejo de resíduos sólidos.

E regularização fundiária de interesse social como regularização fundiária de assentamentos
irregulares ocupados, predominantemente, por população de baixa renda nos casos: a) em
que tenham sido preenchidos os requisitos para usucapião ou concessão de uso especial
para fins de moradia; b) de imóveis situados em ZEIS; ou c) de áreas da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos Municípios declaradas de interesse para implantação de
projetos de regularização fundiária de interesse social;

Segundo a Lei, a regularização fundiária pode ser promovida tanto pelo Poder Público
quanto por seus próprios beneficiários ou, também, por cooperativas, associações
fundações e organizações sociais. A legitimação da posse devidamente registrada constitui
em favor do detentor da posse direta para fins de moradia que pode ser cedida aos
moradores, desde que: não sejam concessionários, foreiros ou proprietários de outro imóvel
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urbano ou rural; não sejam beneficiários de legitimação de posse concedida anteriormente;
e os lotes ideal não sejam superiores a 250m².
11.2.2.3 – Parcelamento de Solo – Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979

Define-se o parcelamento do solo para fins urbanos de acordo com a Lei n° 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, como o art. 1° da mesma Lei o estabelece. Conforme o art. 2°, o
parcelamento do solo pode ser feito de duas maneiras: como loteamento, que além da
divisão em lotes, inclui a feitura de novas vias de circulação ou modificação das já
existentes; ou como desmembramento, que, na divisão em lotes, aproveita a malha viária já
existente, sem construção de novas vias de circulação. Ainda no mesmo artigo, estabelecese o conceito de lote como “terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões
atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona
em se se situe”.

Nesta Lei, dá-se a áreas de interesse social, como no § 6° do art. 2°, que disserta sobre a
infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei
como de interesse social (ZHIS), ou como no inciso II do art. 4, que excetua a urbanização
de interesse especial da regra geral da área mínima dos lotes em um parcelamento.
Entretanto, não acrescenta itens à infraestrutura básica dos parcelamentos em ZHIS, em
relação ao que se estabelece para qualquer outro parcelamento de solo.
11.2.2.4 – Estatuto da Cidade – Lei n° 10.257 de 10 de julho de 2001

Como previsto na Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, instituído pela Lei n° 10.257,
de 10 de julho de 2001, regulamenta o art. 182 e o art. 183 da própria CF, estabelecendo às
diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano, que visam o interesse social,
propondo a regulação da propriedade urbana em prol do bem coletivo, a segurança e o bem
estar dos cidadãos além de manter o equilíbrio ambiental.

As diretrizes dispostas pelo Estatuto circulam, basicamente, entre o direito à cidade
sustentável, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental,
à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as
presentes e futuras gerações; a gestão democrática, com a participação da população e de
representantes de diversos segmentos da sociedade; a proteção, preservação e
recuperação do meio ambiente natural e construído; e a regularização fundiária e
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urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, consideradas a situação
socioeconômica da população e as normas ambientais.

O Estatuto cria, ainda, no art. 4, uma série de instrumentos para que o governo municipal
possa cumprir as diretrizes por eles propostas. Dentre esses instrumentos, ressalta-se o
Plano Diretor, que deve direcionar e regulamentar as políticas urbanas no âmbito municipal.
11.2.2.5 – Lei nº 11.888, de 2008

O Estatuto cria a Lei nº. 11.888, que dispõe sobre a Assistência Técnica à Moradia de
Interesse Social, que assegura às famílias de baixa renda a assistência técnica pública e
gratuita ao projeto e a construção de habitação de interesse social. A Lei 11.888 instaura
uma nova dimensão cultural no processo de urbanização das cidades brasileiras, que é a
busca por qualidade no espaço construído.

A Lei da AT resultaria na ampliação e na democratização do mercado de trabalho
profissional de arquitetos, engenheiros e profissionais afins, e também em novas políticas de
ocupação e gestão do território, que devem priorizar a inclusão social nas estruturas
urbanas existentes, além da conservação ambiental.

A Lei dá início a uma fase de direito à habitação de qualidade para as populações mais
pobres e abre uma oportunidade de inclusão para profissionais dessa área. Assim, a
assustadora informalidade de mais de 60% das edificações deverá diminuir. Espera-se que
o Brasil tenha uma mudança significativa da paisagem e do padrão de urbanização de
nossas cidades.

Ainda sem execução, a Lei necessita de regulamentação em todas as unidades federativas
e embora exista verba disponível no Ministério das Cidades para sua execução a mesma
ainda não foi utilizada nenhuma vez desde a sua promulgação.
11.2.3 – Meio Ambiente – Código Florestal Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, e
Resolução do CONAMA n° 369, de 28 de março de 2006

A partir da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, institui-se o Código Florestal Nacional
que tem influência direta na política habitacional por estabelecer limitações quanto à relação
dos habitantes com florestas e demais formas de vegetação, criando áreas de preservação
permanente. Estabelece-se que a vegetação do país é de importância pública, portanto,
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bem natural e essencial a todos, regularizando, assim, a relação de projetos urbanos e
rurais com o meio ambiente.

São consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP) as florestas e demais formas
de vegetação que tem grande influência na sustentabilidade do meio ambiente em que se
encontram próximas aos rios ou outros cursos de água, a vegetação presente em terrenos
inclinados, como morros, montanhas e colinas, as que mantenham a fauna e flora, a
biodiversidade e a proteção do solo, e vegetações que sustentem dunas, mangues,
restingas, ou qualquer outro tipo de biodiversidade.

Excetuam-se dos limites desta Lei, podendo ser aprovado pelo Poder Público, os casos de
utilidade pública ou de interesse social, quando inexistirem alternativas.

Os casos de utilidade pública são obras essenciais de infraestrutura, atividades de
segurança nacional e quaisquer outros projetos feitos ou aprovados pelo Conselho Nacional
de Meio Ambiente (CONAMA). Já os casos de interesse social compreendem atividades de
proteção de fauna e flora nativa, atividades de manejo agroflorestal sustentável em
pequenas propriedades rurais que não afetem a vegetação nativa e outras resoluções feitas
ou aprovadas pelo CONAMA. Não se destaca, nesta Lei, portanto, exceções específicas do
âmbito urbano, ficando estas a cargo do CONAMA.

Foi emitida a Resolução n° 369, de 28 de março de 2006, pelo CONAMA, que trata das
exceções permitidas aos órgãos ambientais competentes para a autorização de intervenção
ou supressão de florestas e demais formas de vegetações nas APP. O art. 1° dispõe que
“esta Resolução define os casos excepcionais em que o órgão ambiental competente pode
autorizar a implantação de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou de
interesse social” – considerados utilidade pública e interesse social como foram definidos no
art. 2° – “ou a realização de ações consideradas eventuais ou de baixo impacto ambiental”,
contemplando as exceções tanto rurais quanto urbanas.

Referente às áreas urbanas, a Resolução n° 369 coloca que a intervenção ou supressão de
APP em perímetro urbano é permitida se autorizada por um órgão ambiental municipal,
contanto que o município tenha Conselho de Meio Ambiente, de caráter deliberativo, e Plano
Diretor ou Lei de Diretrizes. Quanto à Regularização Fundiária Sustentável em Área Urbana,
a Resolução dispõe que, além de atender os quesitos básicos reguladores do meio
ambiente, abre-se exceção apenas para ocupações de baixa renda predominantemente
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residenciais e ocupações localizadas em área urbana declarada como Zona Especial de
Interesse Social (ZEIS) no Plano Diretor ou outra legislação municipal.
11.2.4 – Código Civil – Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002

Instituído pela Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Novo Código Civil reúne e
sistematiza as normas jurídicas que abrangem questões de ordem privada, regulando os
direitos que dizem respeito às pessoas, aos bens, e às relações entre ambos.

Estabelecendo a relação de indivíduos com propriedade, define-se, no art. 98, bens públicos
e bens privados. Sendo públicos considerados todos de domínio nacional pertencentes a
pessoas jurídicas de direito público interno e privado todas as exceções à primeira definição.

Destacam-se, ainda, no livro III, do direito das coisas, título III, cap. II, seção I, o direito de
aquisição individual de posse urbana e rural, se houver posse da propriedade por tempo
determinado e, em contraponto, o art. 1276, que concede o direito ao governo municipal de
aquisição de imóvel urbano que esteja abandonado e não se encontre na posse de outrem.
11.2.5 – Lei Federal n°. 8.666/93 – Licitações

A Lei n°. 8.666, de 21 de julho de 1993, estabelece normas para licitações e contratos da
Administração Pública referente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras e
alienações e locações. Subordinando contratos de terceiros nessas áreas à licitação a fim
de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração.
11.3 – Legislação Distrital
11.3.1 – Lei Orgânica do Distrito Federal
O capítulo III da Lei Orgânica trata da habitação e estabelece no seu art. 327 que “a política
habitacional do Distrito Federal será dirigida ao meio urbano e rural, em integração com a
União, com vistas à solução da carência habitacional, para todos os segmentos sociais, com
prioridade para a população de média e baixa renda”. Salientando ainda em seu artigo 328,
o incentivo a organização da demanda em cooperativas de habitação popular (inciso V) e ao
aumento da oferta de áreas destinadas à construção habitacional (inciso VII).
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11.3.2 – Lei nº 3.877/2006

Datada de 26 de junho de 2006, a Lei nº 3.877 dispõe
sobre a Política Habitacional do Distrito Federal
tratando apenas da demanda por novas unidades
habitacionais. A Lei não faz referência às demais
necessidades habitacionais, como a regularização
fundiária e a qualificação de moradia, o que reforça a
necessidade de revisão da mesma a fim de prever e
regulamentar o atendimento de todas as necessidades habitacionais.

De inovador apenas o artigo 5 que estabelece percentuais de atendimento para cada área
ofertada a habitação de interesse social. Trata-se de grande conquista do movimento social
organizado, embora a demanda apresentada por este segmento não represente 40% da
demanda por novas unidades no Distrito Federal.
11.3.3 – Lei Nº 4.020/2007

Sancionada em 25 de setembro de 2007, a Lei autoriza a criação da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab, e cria o Sistema de Habitação
do Distrito Federal – SIHAB-DF e dá outras providências.

Com a Lei fica instituída a empresa pública que é a sucessora do IDHAB-DF e
consequentemente executor da política habitacional do Distrito Federal.

A companhia responsável pela execução da política habitacional do Distrito Federal não
está estruturada para atender a Qualificação de Moradia e a Regularização Fundiária
entendida como Necessidades Habitacionais.

Sua criação e estruturação data ainda da leitura pelo Estado de que Necessidade
Habitacional concentra-se em promoção e oferta de novas soluções de moradia, focando
apenas nos novos atendimentos.

A consolidação da compreensão de que tanto a qualificação quanto a regularização devem
ser também entendidas como “necessidade habitacional” provoca a urgência de ampliar a
estrutura da companhia a fim de possibilitar ao Estado responder a nova missão que passa
a assumir.
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Ainda no que tange a Lei que cria a companhia, em seu artigo 11, fica criado o Conselho de
Desenvolvimento Habitacional do DF – CONDHAB/DF cujas atribuições acabam
sobrepondo o Conselho Gestor do Fundurb e o Conselho Gestor do Fundhis., é urgente
portanto que O CONDHAB/DF seja instalado e suas atribuições definidas.

Ressalte-se que o CONDHAB/DF é uma das contrapartidas assumidas pelo GDF quando da
adesão ao SNHIS e o seu funcionamento correto o relaciona diretamente ao FUNDHIS
assim como o funcionamento do CONPLAM o relaciona com o FUNDURB.

Embora cite em seu artigo 14 a urbanização, a regularização, a qualificação e melhorias
como programas habitacionais de interesse social, a referida Lei não se aprofunda nos
temas e nem os aborda de maneira a torná-los executáveis.
11.3.4 – Lei Complementar Nº 794, de 19 de dezembro de 2008

Esta Lei Complementar é a primeira tentativa de regulamentar no Distrito Federal uma
política de Qualificação de Moradia uma vez que “cria o Programa Cheque-Moradia no
âmbito do Distrito Federal, destinado à construção e melhoria de unidades habitacionais de
interesse social, e dá outras providências”.

Entretanto, o diploma legal trata a qualificação apenas do ponto de vista do financiamento
das melhorias estabelecendo critérios para distribuição do benefício a famílias de baixa
renda sem, por outro lado, prever uma política de assistência técnica que possibilite ao
beneficiado efetivamente promover a melhoria habitacional pretendida.

O programa encontra-se suspenso desde o início da atual gestão.
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12. CONCLUSÕES DO DIAGNÓSTICO DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
DO DISTRITO FEDERAL
12.1 – Definições dos conceitos

O ponto de partida do presente diagnóstico é o reconhecimento da habitação como direito
humano e a premissa do direito à habitação como parte integrante do direito à cidade, e
impõe, não apenas a tarefa de enfrentar o déficit habitacional através da construção de
novas unidades, mas também a preocupação com as condições das habitações existentes e
com a qualidade de vida de seus moradores. E o reconhecimento da falta de escritura como
problema habitacional, bem como a ausência de qualificação da unidade habitacional.

Para melhor compreensão apresenta-se como necessário a promoção da separação dos
conceitos de déficit e inadequação. Pelo seu caráter didático, é preciso utilizamos aqui a
definição da Fundação João Pinheiro. Conceituando Déficit:
“Está ligado diretamente às deficiências do estoque de
moradia.
Engloba aquelas sem condições de habitabilidade devido à
precariedade das construções ou em virtude de desgaste
da estrutura física. Essas devem ser respostas. Inclui
ainda as necessidades de incremento do estoque, devido à
coabitação familiar ou à moradia em imóveis construídos
com fins nãoResidenciais. O déficit habitacional pode ser entendido,
portanto, como “déficit por incremento de estoque” e
como “déficit por reposição de estoque”. (FJP, 2005)

É neste rol que Incluiremos, portanto, famílias que necessitam ser removidas por força de
processos de regularização fundiária.

E inadequação:
“As habitações que não propiciam condições desejáveis
de habitabilidade, o que não implica, contudo, em
necessidades de construção de novas unidades. Como
inadequados são classificados os domicílios com carência
de

infraestrutura,

com

adensamento

excessivo

de

moradores, com problemas de natureza fundiária, em alto
grau de depreciação ou sem unidade sanitária domiciliar
exclusiva”. (FJP, 2005)
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Neste rol então estarão contabilizados os imóveis sem regularização fundiária e que
precisam de qualificação.

O IBGE traz ainda uma definição de Assentamentos Precários:
São todas aquelas áreas que demandam a ação do poder
público

quanto

ao

atendimento

de

necessidades

habitacionais, que tenham as seguintes características:
delimitação precisa no tecido urbano, que a distinga do
entorno quanto às suas características físicas e sociais;
ocupação inequívoca e majoritária por população de baixa
renda, ausência de regularidade fundiária e/ou de prévia
aprovação nos órgãos públicos, ou quando esta ultima
acontece, implantação em desacordo com o projeto
aprovado.

Os

assentamentos

precários

podem

ser

divididos quanto ao diagnóstico físico (“consolidados”;
“consolidáveis

sem

remoção”;

“consolidáveis

com

remoção” e “não consolidáveis”) e quanto ao estágio e ao
tipo

de

“urbanizados

intervenção

(“urbanizados

parcialmente”;

“em

totalmente”;
processo

de

urbanização”; “em processo de reassentamentos”; “com
intervenções pontuais” e “sem intervenção”).

12.2 – Das Conclusões:

Ao final desse diagnóstico foi possível traçar um perfil contendo os limites, as possibilidades
e os desafios relativos à habitacional do Distrito Federal sendo eles:

Limites:


Falta de vontade e prioridade política de diversas esferas da gestão do GDF no
tocante a perseguição da meta de 100.000 habitações estabelecida pelo Chefe do
Poder Executivo;



Ausência de Regulamentação local para a utilização dos instrumentos de
Regularização criados pelo Estatuto das Cidades e pelo MCMV II;



Desarticulação da estrutura institucional para tratar a questão fundiária;



Especulação imobiliária;



Morosidade do judiciário nos processos de regularização;



Falta de conhecimento da sociedade quanto aos seus direitos de regularização;



Insuficiência de instrumentos jurídicos;

99



Ausência de controle urbano pelo Poder Público;



Ausência de programas de regularização fundiária pelo GDF;



Ausência de um cadastro único para as famílias beneficiadas com a política
habitacional de regularização fundiária;



Carência de recursos humanos e materiais para realização de levantamento
fundiário, topográfico e cadastramento;



Ausência de Regulamentação distrital para a Política Nacional de Assistência
Técnica;



Inadequação da estrutura do órgão executor da política para a implementação do
conceito amplo de necessidade habitacional;



Ausência de um cadastro imobiliário efetivo que possa balizar as decisões políticas e
administrativas relacionadas a elaboração e execução da política habitacional.

Possibilidades:


Existência de instrumentos de regularização fundiária previstos no marco regulatório
brasileiro que precisam ser regulamentados pelo Distrito Federal;



Atuação de ONGs em parceria com o Poder Público na política fundiária;



Existência de movimentos organizados que reivindicam pelo direito a terra e a
moradia;



Existência de programas de regularização fundiária pelo Governo Federal.

Desafios:


Construção de um banco de terras na Codhab para utilização na Política de
Habitação de Interesse Social;



Criação de um cadastro único de famílias beneficiadas pela regularização fundiária, a
fim de eliminá-las do cadastro de pretendentes;



Articulação entre as três esferas de governo quanto à promoção da política fundiária,
com a participação da sociedade civil organizada;



Construção de programas de regularização fundiária integrados com outras políticas
públicas;



Adequação do vocabulário jurídico permitindo o entendimento de todos nos
processos de regularização fundiária;



Investimento na recuperação e urbanização nos assentamentos subnormais
existentes;
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Criar parcerias entre o Ministério Público, Poder Judiciário e cartórios visando agilizar
os processos de regularização fundiária;



Articulação do GDF com o Poder Judiciário;



Criação de uma Defensoria Pública específica para a questão fundiária;



Criação de cartilha informativa para divulgação nas comunidades;



Criação de instrumentos que garantam que o repasse dos imóveis, promovidos pelo
Poder Público, ocorra entre pessoas da mesma faixa de renda;



Ampliação da oferta de unidades habitacionais em outras modalidades que não o
MCMV;



Criação de programa de qualificação de moradias regulamentando a Lei
11.888/2008;



Relocação de ocupações em áreas inadequadas para regularização.

01 - Pretende-se consolidar junto ao conjunto do GDF e a sociedade que Necessidade
Habitacional engloba e representa três aspectos da moradia, a saber:

a) - o acesso à moradia;
b) - o acesso à regularização fundiária e
c) - a qualificação da unidade habitada.

Com isso a necessidade habitacional do Distrito Federal encontra-se atualmente no seguinte
patamar:
a) – O Cadastro Geral, inclusive das entidades, corresponde ao desejo por atendimento
habitacional, o que nem sempre corresponde a necessidade.
A Necessidade precisa ser calculada dentro do critério renda – interesse social o que não é
possível ser feito pelas informações apresentadas uma vez que os interessados só precisam
comprovar a veracidade das declarações quando da convocação para atendimento.

Consenso é que o número de inscritos, totalizando 375.960 (trezentos e setenta e cinco mil
novecentos e sessenta) foge da realidade uma vez que é impensável imaginar que metade
da população do Distrito Federal enquadre-se no perfil de falta de moradia ou de
comprometimento acima de 30% da renda familiar com o pagamento de aluguéis.
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Um corte possível seria excluir do quadro de pretendentes todos aqueles que não têm
dependentes e que estão na faixa etária abaixo de 35 anos, o que nos faria concluir que a
demanda seria 262.126 (duzentos e sessenta e dois mil cento e vinte e seis), sem entrar no
mérito da renda familiar e considerando-se como verdadeiras todas as informações
prestadas quando da inscrição no Cadastro Geral.

O Novo Cadastro da Habitação reflete, portanto, o número de interessados em receber um
atendimento do GDF pelo desejo de ter acesso a uma Unidade Habitacional e não
necessariamente o número de pessoas que precisam da intervenção do Estado para
equacionar sua necessidade habitacional.
b) – demanda real por regularização fundiária representa 191.269 (cento e noventa e um mil
duzentos e sessenta e nove) unidades habitacionais dos quais 82.245 (oitenta e dois mil
duzentos e quarenta e cinco) encontram-se em cidades consolidadas e são resultado dos
diversos programas de assentamento promovido pelo GDF ao longo das duas últimas
décadas.

Esta demanda, que corresponde a 707.695 (setecentos e sete mil seiscentos e noventa e
cinco) habitantes salta aos olhos se considerarmos que não há no DF uma Política de
Regularização Fundiária definida e estabelecida, bem como não há previsão legal para a
promoção da mesma já que os instrumentos, criados a nível federal recentemente, ainda
não foram regulamentados na Capital do País.
c) – demanda real por qualificação de moradias corresponde a 126.152 (cento e vinte e seis
mil cento e cinquenta e duas) unidades habitacionais que necessitam de alguma intervenção
a fim de assegurar qualidade de vida para os ocupantes destas unidades habitacionais, ou
um total de 466.762 (quatrocentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e dois)
habitantes morando em condições inadequadas.

Embora tenha sido criada nacionalmente, a Política Nacional de Assistência Técnica, que
vai além da qualificação de moradias e reconhece como direito o acesso à assistência, a
mesma ainda não foi regulamentada em nenhum estado, o que também ocorre no Distrito
Federal.

02 – A política de distribuição de lotes semi urbanizados foi substituída pelo MCMV que
opera com o financiamento da unidade habitacional completa através dos agentes
financeiros que operam o SNHIS.
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Há a necessidade de buscar uma medida que seja um meio termo entre o que os AGENTES
FINANCEIROS QUE OPERAM O MCMV exigem e os novos paradigmas de não reconhecer
o lote como solução de moradia

Esta necessidade é facilmente compreendida quando analisamos o resultado das últimas
convocações promovidas pela Codhab, onde dos interessados em participar do MCMV
apenas um pequeno número foi considerado habilitado pela Caixa Econômica Federal.

Nesse sentido, o movimento social pode vir a ser importante aliado já que a demanda
representadas pelas entidades, associações e/ou cooperativas habitacionais, precisa ser
mais bem qualificada a fim de refletir mais a necessidade e menos o desejo. Há também
que se considerar que o retorno dos mutirões pode ser uma medida eficiente no processo
de depuração das entidades, separando aquelas que existem para prestar serviço de
relevante interesse público e social daquelas que existem para satisfazer interesses políticos
de seus dirigentes ou interesses econômicos distantes dos ideais que levaram a criação
desta linha de atendimento.
03 – O Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social carece ainda de uma fonte de
recursos que possibilite ao GDF destinar recursos para o enfrentamento do Déficit
Habitacional de Interesse Social, especialmente na faixa 01 que no atual modelo continuará
desassistida.
04 – Diversos mecanismos legais que representam avanços na regularização fundiária,
como a Concessão Especial para fins de Moradia ou o Licenciamento Simplificado para
Habitação de Interesse Social ainda não podem ser aplicados no Distrito Federal por falta de
regulamentação legal;

Durante todo o mês de maio os interessados em encaminhar sugestões puderam enviá-las
para o correio eletrônico diagnosticopreliminar@sedhab.df.gov.br, que ficou disponível
no período compreendido entre os dias 07 de maio e 05 de junho. As contribuições estão no
Anexo I deste documento.

Também foram coletadas sugestões nas oficinas regionais com os delegados das Unidades
de Planejamento Territorial Central, Central Adjacente I e Central Adjacente II, realizadas no
dia 28 de abril de 2012. As contribuições dos participantes dessas oficinas se encontram no
Anexo II.
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Devido ao baixo quórum das demais oficinas regionais que foram realizadas em abril, a
Dihab/Suhab, responsável pela elaboração do Plandhis, decidiu promover uma oficina geral
para apresentação do diagnóstico para todos os delegados das UPT’s no dia 26 de maio, no
Auditório do Museu da República, na Esplanada dos Ministérios. Na ocasião também foram
coletadas contribuições, que estão relacionadas no Anexo III.

Nas três oficinas realizadas os delegados responderam questionário sobre pontos
específicos do Plandhis. Analisando as respostas das perguntas números 01 e 03 que
tratam sobre o conceito de necessidade habitacional e de regularização fundiária,
respectivamente, apuraram-se os seguintes dados: 79% concordam integralmente com o
conceito de necessidade habitacional descrito na pergunta 01. Já 17% concordam em parte
e apenas 4% discordam. Quanto à pergunta 03, 73% concordam integralmente que a
regularização fundiária deve ter como premissa o Direito à Moradia. 23% dos delegados
responderam que concordam em parte e 4% discordou quanto à afirmativa da pergunta 03.
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ANEXO I
E-MAILS ENVIADOS PELA SOCIEDADE SOBRE O PLANDHIS

Período: 07/05/2012 a 05/06/2012
E-mail: diagnosticopreliminar@sedhab.df.gov.br
Total de e-mails enviados: 06

21 de maio

De: João Viana - joaoviana@sesbra.org.br
Enviado: 21 de maio de 2012, 13:16.

RESUMO DO E-MAIL:
1. Que sejam retomadas pelo Estado, ocupações de solo em assentamentos destinados
para fins

sociais,

que

se encontram vazios,

claramente

reservados à

especulação

imobiliária;
2. Não permitir concessões de habite-se para unidades habitacionais construídas
avançando em áreas públicas, ou que não obedeceram ao coeficiente ocupacional
estabelecido, principalmente, em locais como São Sebastião, onde o abastecimento público
de água advém do subsolo e;
3. Desapropriar unidades habitacionais em assentamentos de interesses sociais, exploradas
como cortiço (morando + de duas famílias), pagando-se aluguéis para particulares.

__________________________________________________________________________

De: Salomão Gomes de Vasconcelos - salomaogv@hotmail.com
Enviado: 21 de maio de 2012, 15:24.

RESUMO DO E-MAIL:
RA XXVI - Sobradinho II - Rever a situação da AR 14, mantendo as áreas ocupadas quando
possível. Nos casos em que não haja essa possibilidade, que o remanejamento seja dentro
da mesma RA. Como por exemplo: Fazenda Mirim, Embrapa BR-020, Urbras e Polo de
Cinema, sendo que os lotes tenham no mínimo 250m².
Área da Urbrás de uso misto como Área de Desenvolvimento Econômico para micros e
pequenas empresas e habitação. Fazenda Mirim Pólo de Cinema, que continua sentido Boa
Vista, lado esquerdo DF-326, para Ciplan, lado direito da via Lobeiral. DF-150 Km 12 lado
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direito entre Bananal e Sansão, Arca Boa Vista, Fercal margem DF-205 Oeste, incluindo
divisa do Canela de Ema até a DF-150 finalizando na Urbrás.

__________________________________________________________________________
25 de maio

De: Cristiane Guinancio <cristiane-g@uol.com.br>
Enviado: 25 de maio de 2012, 18:37.

RESUMO DO E-MAIL:
1 - Considerações à Lei 9785, de 29 de janeiro de 1999, que estabelece em seu art. 4:
"§ 1o A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do
Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do
solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes
máximos de aproveitamento."
Considerar a forma como essa determinação é e será tratada, referenciando-se ao Plano
Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT;
2 - Ao se definir a demanda habitacional de interesse social, que vise a um atendimento à
moradia como direito a condições de realização da vida humana, devem ser considerados:
- aspectos socioculturais (formas de organização, modos de vida, dentre outros aspectos);
- acesso a formas de sustentação econômica das famílias a serem atendidas (observação
de vínculos de trabalho pré-existentes ou novas oportunidades de emprego, dentre outras
alternativas).

__________________________________________________________________________
De: Emilio Povoa <emilio.povoa@ibest.com.br>
Enviado: 25 de maio de 2012, 22:43.

RESUMO DO E-MAIL:
(...) vimos solicitar deste colegiado que voltem seus olhos também para a grande demanda
reprimida que existe na conurbação entre DF e Entorno do DF. Não se pode ignorar esta
triste realidade, por um lado, o Governo do DF diz que o problema do Entorno é do Governo
de Goiás, por outro, o Governo de Goiás afirma que este problema foi gerado pela criação
de Brasília, que não deixa de ser verdade. Que culpa tem os milhares de retirantes
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nordestinos que deslocam das mais distantes regiões do agreste e migram para o Entorno e
DF em busca de trabalho e dias melhores para suas famílias? (...)
(...) Gostaríamos que esta Comissão avaliasse nossa reivindicação, apresentando a
possibilidade de aprovar para as áreas menores que 200.000 m² um coeficiente de 450
pessoas por hectare, passando para 350 pessoas acima deste até 400.000 e 150 pessoas
por hectare, acima desta quantia. (...)

__________________________________________________________________________
1º de junho

De: Cristiane Guinancio <cristiane-g@uol.com.br>
Enviado: 1º de junho de 2012, 15:08.

RESUMO DO E-MAIL:
1 - É fundamental que o Projeto de Lei do PLANDHIS inclua a regulamentação da LEI Nº
11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008.
Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a
construção de habitação de interesse social
Os recursos do governo federal estão disponíveis; temos o marco jurídico; entretanto, não
podemos utilizar os recursos para prestação de assistência técnica por falta de
regulamentação da lei.
2 - Embora o governo esteja priorizando a produção da unidade como solução habitacional,
venho manifestar meu apoio para a adoção das outras soluções habitacionais apontadas, a
saber:
- regularização fundiária;
- melhorias habitacionais.
Não podemos vincular o atendimento à demanda habitacional a uma única solução
(produção de novas unidades) de expansão da malha urbana sobre as áreas rurais. As
áreas rurais são fundamentais à produção de alimentos que abastecem as áreas urbanas.
As soluções devem incluir igualmente a fixação das famílias nos locais onde elas se
encontram, exceto nas situações em que há impactos ambientais. E essa fixação se
estabelece pela regularização fundiária, pela provisão de infraestrutura urbana e pela
realização de melhorias habitacionais.
É importante destacar, igualmente, que pela fixação das famílias onde elas se encontram
são preservadas suas estruturas de vida (redes sociais, oportunidades de emprego, dentre
outros aspectos).
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__________________________________________________________________________
5 de junho

De: Manoel Leonam <leonamre@gmail.com>
Enviado: 5 de junho de 2012, 12:06.

RESUMO DO E-MAIL:
Solicito contemplar o Condomínio Habitacional e Residencial Renascer de Samambaia
Norte Quadra 603/605, no processo de regularização e legalização. Haja vista que o mesmo
já passou pelo processo de discussões na Conferencia Distrital das Cidades Extraordinária,
nos temas: poligonais, Luos, e o Plandhis.

108

ANEXO II
RESPOSTAS DO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANDHIS
Oficina Regional com os delegados das UPT’s Central e Central Adjacente I
Dia: 28/04/2012
Horário: 9h às 12h
Local: CIEE – Sudoeste

Pergunta nº 1
01 – Quanto ao conceito de Necessidade Habitacional que classifica como Demanda por
habitação quem Necessita de Atendimento Habitacional, Regularização Fundiária e
Qualificação de Moradia, você:
Respostas
78% Concordam integralmente
11% Concordam em parte
11% Discordam

Pergunta nº 2
02 – O Diagnóstico Preliminar aponta os principais Aglomerados Subnormais que devem
passar pelo Processo de Regularização Fundiária. Caso conheça algum que não foi
apresentado contribua sugerindo áreas de Regularização Fundiária da região onde você
mora.
Respostas
Granja do Torto, Áreas Habitacionais do Torto e Bananal.
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Pergunta nº 3
03 – “A Regularização Fundiária deve ter como premissa o Direito a Moradia”. Qual a sua
opinião sobre esta afirmação?
Respostas
56% Concordam integralmente
33% Concordam em parte
11% Discordam

Pergunta nº 4
04 – “A Regularização Fundiária deve contemplar INCLUSIVE as cidades consolidadas que
ainda não possuem escrituras, considerando sempre o direito do atual morador, ainda que
ele não tenha sido o beneficiário original”. Qual a sua opinião sobre esta afirmação?
Respostas
56% Concordam integralmente
11% Concordam em parte
33% Discordam
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Pergunta nº 5
05 – A Lei Federal 11.888/2008 institui a Assistência Técnica e regulamenta o acesso
gratuito de todas as famílias com rende de até 03 salários mínimos aos serviços
profissionais de arquitetura, tornando-se instrumento fundamental para a promoção de
Qualificação de Moradias. Em seu local de residência existem Unidades Habitacionais de
interesse social que necessitem de Qualificação?
Respostas
33% - SIM. Granja do Torto.
67% - NÃO.

Pergunta nº 6
06 – Por fim faça uma breve avaliação sobre a Oficina que apresentou o Diagnóstico
Preliminar com sugestões de como melhorar sua participação e/ou dando sugestões para a
elaboração do documento final.
Respostas
34% - Boa
33% - Regular
33% - Não opinaram

111

Oficina Regional com os delegados da UPT Central Adjacente II
Dia: 28/04/2012
Horário: 9h às 12h
Local: Administração Regional de Vicente Pires

Pergunta nº 1
01 – Quanto ao conceito de Necessidade Habitacional que classifica como Demanda por
habitação quem Necessita de Atendimento Habitacional, Regularização Fundiária e
Qualificação de Moradia, você:
Respostas
91% Concordam integralmente
9% Concordam em parte

Pergunta nº 2
02 – O Diagnóstico Preliminar aponta os principais Aglomerados Subnormais que devem
passar pelo Processo de Regularização Fundiária. Caso conheça algum que não foi
apresentado contribua sugerindo áreas de Regularização Fundiária da região onde você
mora.
Respostas
26 de Setembro – Vicente Pires, Cana do Reino, Jóquei Clube, Quadra 608 de Samambaia,
Colônia Agrícola Samambaia, Vila São José – Vicente Pires e Condomínios do Guará.
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Pergunta nº 3
03 – “A Regularização Fundiária deve ter como premissa o Direito a Moradia”. Qual a sua
opinião sobre esta afirmação?
Respostas
91% Concordam integralmente
9% Concordam em parte

Pergunta nº 4
04 – “A Regularização Fundiária deve contemplar INCLUSIVE as cidades consolidadas que
ainda não possuem escrituras, considerando sempre o direito do atual morador, ainda que
ele não tenha sido o beneficiário original”. Qual a sua opinião sobre esta afirmação?
Respostas
100% Concordam integralmente
Pergunta nº 5
05 – A Lei Federal 11.888/2008 institui a Assistência Técnica e regulamenta o acesso
gratuito de todas as famílias com rende de até 03 salários mínimos aos serviços
profissionais de arquitetura, tornando-se instrumento fundamental para a promoção de
Qualificação de Moradias. Em seu local de residência existem Unidades Habitacionais de
interesse social que necessitem de Qualificação?
Respostas
63% - SIM. Colônia Agrícola Samambaia, Guará, Samambaia, Riacho Fundo II, Vicente
Pires, Vila São José (Vicente Pires), 26 de Setembro (Vicente Pires), Cana do Reino
(Vicente Pires)
37% - NÃO.
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Pergunta nº 6
06 – Por fim faça uma breve avaliação sobre a Oficina que apresentou o Diagnóstico
Preliminar com sugestões de como melhorar sua participação e/ou dando sugestões para a
elaboração do documento final.
Respostas
63% - Boa
10% - Regular
27% - Não opinaram
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ANEXO III
Oficina com os delegados de todas as UPT’s
Dia: 26/05/2012
Horário: 9h às 12h
Local: Museu da República

Pergunta nº 1
01 – Quanto ao conceito de Necessidade Habitacional que classifica como Demanda por
habitação quem Necessita de Atendimento Habitacional, Regularização Fundiária e
Qualificação de Moradia, você:
Respostas
67% Concordam integralmente
30% Concordam em parte
3% Discordam

Pergunta nº 2
02 – O Diagnóstico Preliminar aponta os principais Aglomerados Subnormais que devem
passar pelo Processo de Regularização Fundiária. Caso conheça algum que não foi
apresentado contribua sugerindo áreas de Regularização Fundiária da região onde você
mora.
Respostas
Fazenda Mirim, Fercal, Sansão (Fercal), Embrapa (Sobradinho), Urbras (Sobradinho), Polo
de Cinema (Sobradinho), Água Quente e sua área rural não fracionada, Colônia Agrícola
Samambaia, Novo Pinheirinho, Vila Cauhy, Colônia Agrícola Veredão, Engenho das Lajes
(Gama), Área perto do novo Aeroporto em Planaltina, Pontas de quadras no Gama, QE’s 48
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a 56 no Guará, Becos e pontas de quadras no Gama, Condomínio Paraíso (atrás da SLU no
Gama), Quadra 608 em Samambaia, Residencial Santa Maria (Rodovia DF-290), Colônia
Agrícola Sucupira, Vicente Pires, Ocupação entre as quadras 600 e 800 no setor Oeste de
Samambaia, Setor M-Norte (Taguatinga), Vila Dnocs, Vila Rabelo, Áre a entre a Cidade do
Automóvel (SCIA) e a Água Mineral, 26 de Setembro – Vicente Pires, Cana do Reino,
Invasão Santa Luzia (SCIA), Fazenda Sálvia (Sobradinho), Capãozinho (Brazlândia),
Pulador (Brazlândia), Nova Colina as margens da DF-440 (Sobradinho), Vila Roriz (Gama),
Caub I, QN 01 Riacho Fundo I, Quadras 5 e 6 da Vila Buritis, Condomínio Cascalheira,
Condomínio Maranata, Expansão da Vila São José (Brazlândia), Vila do Incra 08
(Brazlândia), Morada dos Pássaros (Brazlândia), Granja do Torto, Quadras 603/605 de
Samambaia Norte, Morro da Cruz(São Sebastião), Nova Vitória (São Sebastião),
Residencial Vitória (São Sebastião), Zumbi dos Palmares (São Sebastião), Setor Oeste (São
Sebastião).
Pergunta nº 3
03 – “A Regularização Fundiária deve ter como premissa o Direito a Moradia”. Qual a sua
opinião sobre esta afirmação?
Respostas
72% Concordam integralmente
26% Concordam em parte
2% Discordam

Pergunta nº 4
04 – “A Regularização Fundiária deve contemplar INCLUSIVE as cidades consolidadas que
ainda não possuem escrituras, considerando sempre o direito do atual morador, ainda que
ele não tenha sido o beneficiário original”. Qual a sua opinião sobre esta afirmação?
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Respostas
76% Concordam integralmente
20% Concordam em parte
4% Discordam

Pergunta nº 5
05 – A Lei Federal 11.888/2008 institui a Assistência Técnica e regulamenta o acesso
gratuito de todas as famílias com rende de até 03 salários mínimos aos serviços
profissionais de arquitetura, tornando-se instrumento fundamental para a promoção de
Qualificação de Moradias. Em seu local de residência existem Unidades Habitacionais de
interesse social que necessitem de Qualificação?
Respostas
94% - SIM. Vicente Pires, Areal (Águas Claras), QNR (Ceilândia), Colônia Agrícola Sucupira
(Riacho Fundo I), Colônia Agrícola Kanegae (Riacho Fundo I), Residencial Porto Rico
(Santa Maria), DVO (Gama), Cidade da Estrutural, Água Quente, Vila Roriz (Gama),
Condomínio Paraíso (Gama), Vila São José (Vicente Pires), Vila Cauhy (Núcleo
Bandeirante), QE 38 (Guará II), Setor M-Norte (Taguatinga), Buritizinho (Sobradinho II), Vila
Buritis IV (Sobradinho II), Morro da Cruz(São Sebastião), Nova Vitória (São Sebastião),
Residencial Vitória (São Sebastião), Zumbi dos Palmares (São Sebastião), Setor Oeste (São
Sebastião), Arniqueiras (Águas Claras), Colônia Agrícola Vereda Grande (Águas Claras),
Colônia Agrícola Vereda da Cruz (Águas Claras), Vargem Bonita (Park Way), Setor
Habitacional de Chácaras do Guará, Capãozinho (Brazlândia), Pulador (Brazlândia), Ponte
Alta Norte (Gama), Fercal, Nova Colina (Sobradinho), Nova Petrópolis (Sobradinho), Vila
Buriti (Sobradinho), Expansão Vila São José (Brazlândia), Vila do Incra 08 (Brazlândia), Vila
do Boa (São Sebastião), João Candido (São Sebastião), Bela Vista (São Sebastião),
Quadras 603/605 de Samambaia Norte, Vila Rabelo (Sobradinho), Vale das Acácias, Caub I
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(Riacho Fundo II), Engenho das Lajes (Gama), Novo Pinheirinho (Ceilândia), Sol Nascente
(Ceilândia), Por do Sol (Ceilândia).
6% - NÃO.
Pergunta nº 6
06 – Por fim faça uma breve avaliação sobre a Oficina que apresentou o Diagnóstico
Preliminar com sugestões de como melhorar sua participação e/ou dando sugestões para a
elaboração do documento final.
Respostas
28% - Boa
32% - Regular
40% - Não opinaram
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ANEXO IV

Mapa das Unidades de Planejamento Territorial
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Mapa da Demanda Habitacional do Novo Cadastro da Habitação – Entidades
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Mapa da Demanda Habitacional do Novo Cadastro da Habitação – Cadastro Individual
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Mapa da Concentração da População em Situação de Rua
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Mapa dos Aglomerados Subnormais por Unidades Habitacionais
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Mapa dos Aglomerados Subnormais por Número de Habitantes
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Mapa das Unidades Habitacionais situadas em Áreas de Risco
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Mapa dos Núcleos Habitacionais de Interesse Social
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Mapa dos Núcleos Habitacionais de Interesse Específico
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128

Mapa das Unidades Habitacionais sem banheiro
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Mapa das Áreas a serem ofertadas previstas pelo PDOT
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Mapa das Áreas a serem ofertadas previstas no Programa Morar Bem
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Anexo V
Ata publicada no Diário Oficial do Distrito Federal Nº 135, do dia 10 de julho de 2012,
páginas 66 a 67.
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO DISTRITAL DE
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – FUNDHIS
Às nove horas do dia treze de junho de dois mil e doze, na sala de reuniões do 2º andar do edifício sede da
Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB, localizada no Setor
Comercial Sul, Quadra 06, Bloco “A” Lotes 13/14, foi aberta a Segunda Reunião Ordinária do Conselho Gestor
do Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – CG/FUNDHIS, pelo senhor Secretário de Estado interino,
Rafael Oliveira, que, na qualidade de Presidente do Conselho, saudou a todas as Conselheiras e Conselheiros
presentes e logo passou ao encaminhamento dos seguintes assuntos: 1) Ordem do dia 1.1 – Abertura dos
trabalhos; Posse do Conselheiro ARIDES ALMEIDA DE LIMA; 2) Leitura das Publicações no DODF dos
assuntos relacionados ao Fundo; 3) Itens para Deliberação: O Presidente explicou aos Conselheiros E
Conselheiras que o item 3.1 da Pauta refere-se à CONVALIDAÇÃO dos atos aprovados por meio das
Resoluções nºs 1, 2 e 3, objetos de deliberação no âmbito da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado, realizada no
dia 27 de março deste ano, com algumas alterações operacionais e correções de erros de digitação verificados
no âmbito da Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal. Tal convalidação foi recomendada pela
Assessoria Jurídico-Legislativa da SEDHAB, considerando que na mencionada Reunião a composição do
Conselho estava prejudicada uma vez que foi formalizada equivocadamente a participação da senhora Alaides
Rodrigues de Sousa no lugar do Conselheiro eleito na Conferência Distrital das Cidades, senhor Arides Almeida
de Lima. O Presidente fez a leitura da conclusão do Parecer da AJL e abriu a questão para debates inclusive
sobre o mérito dos textos que serão convertidos em Decretos, além da Metodologia para Elaboração do
PLANDHIS. Não havendo manifestação, o Sr. Presidente colocou o tema em votação, o qual contou com a
aprovação unânime dos Conselheiros e Conselheiras presentes. Nesse momento, o Sr. Presidente, Rafael
Oliveira, informou que teria que se ausentar da Reunião visando o atendimento a compromissos inerentes ao
cargo de Secretário de Estado da SEDHAB, o qual ele assumiu interinamente. Recorrendo ao Regimento Interno
recém-aprovado, o Sr. Rafael Oliveira indicou para presidir a Reunião o Conselheiro Titular representante da
CODHAB, Sr. Luciano Queiroga. O Presidente substituto saudou a todos os Conselheiros e Conselheiras
presentes e passou aos itens para deliberação, em conformidade com a Pauta. O Sr. Luciano solicitou ao Sr.
Paulo Valério Silva Lima, representante da Subsecretaria de Habitação da SEDHAB, coordenador dos trabalhos
de elaboração do PLANDHIS, que fizesse a apresentação do resultado da Segunda Etapa da Metodologia
aprovada pelo Conselho Gestor do FUNDHIS, qual seja, o Diagnóstico da Situação Habitacional no Distrito
Federal. O Sr. Paulo Valério iniciou a sua explanação explicando como se deu a dinâmica para a formulação do
documento em exposição, com coleta de dados junto aos diversos agentes envolvidos na questão da Política
Habitacional do Distrito Federal e pela realização de oficinas, no âmbito das quais esses dados foram
trabalhados juntamente com representantes da sociedade, chegando-se à composição que ali estava sendo
exibida. Apresentou o conteúdo aos Conselheiros e Conselheiros, de maneira sucinta, uma vez que todos e
todas já haviam recebido o documento com antecedência. Em seguida, o Presidente da Reunião abriu o tema
para debate. O Conselheiro Francisco Dorion destacou a necessidade de um maior empenho por parte da
CODHAB e da SEDHAB visando a titularização dos beneficiários que adquiriram imóveis por meio dos
Programas Habitacionais historicamente implementados pelo Governo local, enfatizando a persistente situação
de irregularidade em que se encontra grande parte dos moradores do Distrito Federal como um todo, em
especial aqueles que residem no Riacho Fundo I e II e em Samambaia. Em resposta à questão levantada pelo
Conselheiro Dorion, o Sr. Paulo Valério informou que o Diagnóstico ora apresentado ao Conselho Gestor do
FUNDHIS já contempla tal situação, uma vez que nele é considerado atendimento habitacional não só a entrega
de lote, mas a casa construída em condições de habitabilidade com a devida infraestrutura e titularização.
Informou que as soluções para todas as instâncias apontadas no Diagnóstico serão definidas exatamente na 3ª
etapa da Metodologia de Elaboração do PLANDHIS, com a participação dos Movimentos Populares por
Habitação e da CODHAB. O Presidente Sr. Luciano Queiroga fez uso de um aforismo para exemplificar a
situação em debate, afirmando que “a boa terapêutica (cura) depende de um bom diagnóstico”. Afirmou que a
CODHAB já está atuando na questão das regularizações e no atendimento às demandas, mas necessita do
Diagnóstico que está em discussão nesse fórum, que irá compor o PLANDHIS, para avançar no processo. A
Conselheira Fátima de Maria, apresentou uma sugestão de ajuste na redação de um parágrafo grafado na
página 10 do documento em debate, sugestão aceita e anotada pela equipe técnica presente na Reunião. O
Conselheiro Arides Almeida reafirmou a fala do Conselheiro Dorion, enfatizando que as ações de regularização
deverão ser estendidas para todo o Distrito Federal. O Sr. Arides questionou a coordenação do PLANDHIS sobre
a MP 2.220, que trata da Usucapião Urbana para terrenos de até 250 m2. O Sr. Paulo Valério informou que essa
questão está considerada no Diagnóstico, e mais uma vez enfatizou que a 3ª etapa da Metodologia tratará dessa
questão. O Sr. Luciano fez a leitura de um dispositivo da Constituição Federal, onde consta que naquela
instância jurídica a Usucapião não se aplica a terras públicas. Paulo Valério informou que a abrangência da MP
2.220 deverá considerar as peculiaridades do Distrito Federal, onde receberá regulamentação apropriada. A
Conselheira Tereza Dias trouxe à luz a situação de irregularidade dos lotes compartilhados do Guará (lotes
linguiça) e da necessidade de atendimento às entidades que compõem o Movimento Popular por Habitação, com
foco nas Expansões da QE 44 e 56 do Guará. Evocou, para tanto, a Lei 3.877. O Sr. Paulo Valério desafiou as
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entidades a apresentarem demandas para fazer frente ao percentual de 40% previsto na lei 3.877. O Presidente,
Sr. Luciano, concordou com a Sr. Paulo Valério, afirmando que as Associações deverão apresentar demandas
compatíveis com os Programas Habitacionais. Ressaltou o alto percentual de ausência e de indeferimentos
quando das convocações de candidatos inscritos no Cadastro da CODHAB. Sobre os lotes compartilhados do
Guará, informou que as minutas de escrituras já estão prontas e que as Expansões de parte da QE 44 e da QE
56 já estão com editais no prelo. O Conselheiro Antonio Fernandes indagou se o Diagnóstico em debate
abrangeu com fidelidade a realidade de São Sebastião, uma vez que a presença do Bairro Mangueiral nas
proximidades acaba causando uma distorção na definição da faixa de renda média da localidade. Solicitou
esclarecimentos sobre a situação do Bairro Crixás. O Sr. Paulo Valério informou que São Sebastião está bem
caracterizado no Diagnóstico, e que a situação dos candidatos a moradia de baixa renda deverão ter
atendimento prioritário por meio do Programa “Minha Casa Minha Vida”. Informou ainda que na 3ª etapa da
Metodologia do PLANDHIS, Governo e Sociedade deverão buscar alternativas, a exemplo de antigos projetos,
como mutirão, auto-construção, etc. O Sr. Luiciano, Presidente da CODHAB e do Conselho nesta Reunião,
reconheceu que está havendo falha de comunicação entre o Governo e a Comunidade de São Sebastião.
Informou que o Projeto Urbanístico de São Sebastião já está em vias de conclusão, tendo o mesmo passado por
diversos ajustes em face da execução do contrato com a empresa TOPOCART. Informou ainda que o
documento em questão estava sob avaliação do IBRAM. Disse ainda que assim que estiverem concluídas todas
as etapas, o projeto será encaminhado ao CONPLAN e que o Crixás em breve estará na Praça. O Conselheiro
Francisco Dorion retomou a palavra sugeriu que a coordenação do Grupo que está elaborando o PLANDHIS
afine a sintonia com a CONDHAB, para que os dados possam ser os mais realistas possíveis. Citou várias
situações de conflito, como lotes compartilhados no Riacho Fundo II; Bairro Água Quente; Cidade Ocidental, etc.
Instou o Governo a promover mais P.P.P’s. Dirigiu à Conselheira Tereza o desafio sobre a lei 3.877: - porque
não muda-la? Por fim, sugeriu que a CODHAB ampliasse sua atuação por meio da instalação de núcleos de
atendimento avançados nas RA’s. O Sr. Paulo Valério informou que a comunidade de Águas Quentes está
contemplada no Diagnóstico e que as soluções para os demais itens apontados pelo Conselheiro Dorion deverão
ser alcançadas na 3ª etapa do PLANDHIS. O Sr. Luciano propôs uma inversão: - ao invés da CODHAB estar
maciçamente presente nas RA’s, que os Movimentos Populares por Habitação assumissem uma parte da missão
de bater às portas dos moradores, ou seja, que o Governo mantenha um canal de comunicação com as
comunidades, com o auxílio dos Movimentos. Discorreu sobre a situação dos lotes da Cidade Ocidental,
amarrados a um processo judicial em face de débitos de IPTU. Sobre as P.P.P’s, o Sr. Luciano informou que
mais quatro áreas além do Mangueiral estrão sob esse regime de atendimento habitacional. Porém, as classes
mais baixas não teriam condições de aderir a tais iniciativas, restando-lhes o Programa Minha Casa Minha Vida
ou outras alternativas a serem suscitadas na 3ª etapa do PLANDHIS. Informou que a CODHAB instalou postos
de atendimento no Varjão, no Sol Nascente e na Estrutural e irá avançar nessa iniciativa. O Conselheiro Claudio
Ferreira solicitou informações sobre áreas específicas de Planaltina, em face do Diagnóstico em debate. O Sr.
Paulo Valério esclareceu que o Diagnóstico considera as áreas conforme definidas no PDOT. O Sr. Luciano
aproveitou para informar que os editais de Planaltina e do Itapoã estarão publicados na próxima semana. A
Conselheira Fátima de Maria destacou a importância da iniciativa de se realizar um bom diagnóstico e de se
elaborar um Plano de Habitação. Mas fez questão de fazer registrar que esse documento sirva efetivamente para
a implantação de ações em habitação, ou seja, instou o Conselho a adotar como “Palavras de Ordem” a
Objetividade e a Celeridade, e que o Conselho do FUNDHIS possa colaborar efetivamente com essas iniciativas.
A Conselheira Renata Fortes sugeriu, acerca do documento em apreço, qual seja, o Diagnóstico da Situação
Habitacional de Interesse Social, que os mapas e tabelas que o compõem constem do mesmo como anexos,
para efeito de maior resolução. Ainda de posse da palavra, a Conselheira Renata, em atenção à menção feita
pelo Sr. Presidente da CODHAB ao processo de São Sebastião, o qual encontrava-se no IBRAM, foi informado
de que o mesmo já havia sido restituído à origem com solicitação de complementação de estudos. Não havendo
mais inscritos para manifestar-se, o Diagnóstico da Situação Habitacional de Interesse Social foi colocado em
votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a
Reunião, cuja síntese está consubstanciada nesta Ata, a qual é assinada pelos Conselheiros e Conselheiras
presentes no colegiado. Presidente do Conselho Gestor do FUNDHIS - RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA,
Secretário de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – Interino ANTONIO FERNANDES BARROS, Conselheiro Suplente Representante de Entidades dos Movimentos
Populares da Área de Habitação do Distrito Federal - ARIDES ALMEIDA DE LIMA, Conselheiro Titular
Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do Distrito Federal - CLÁUDIO
PEREIRA DOS SANTOS, Conselheiro Titular Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área
de Habitação do Distrito Federal - FÁTIMA DE MARIA SILVA SOUSA, Conselheira Suplente Representante da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda - FRANCISCO DORION DE
MORAIS, Conselheiro Titular Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do
Distrito Federal - FRANCISCO ERTO CARVALHO DE ARAÚJO, Conselheiro Titular Representante de Entidades
dos Movimentos Populares da Área de Habitação do Distrito Federal - LUCIANO NÓBREGA QUEIROGA,
Conselheiro Titular Representante da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal RENATA FORTES FERNANDES, Conselheira Suplente Representante do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - TERESA FERREIRA DIAS, Conselheira Suplente Representante de
Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do Distrito Federal - WAYNE JOSÉ PINHEIRO,
Conselheiro Suplente Representante da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS OFICINAS
Oficina Regional com os delegados da UPT Central Adjacente II
Dia: 28/04/2012
Horário: 9h às 12h
Local: Administração Regional de Vicente Pires
Fotos: Tony Winston
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Oficina com os delegados de todas as UPT’s
Dia: 26/05/2012
Horário: 9h às 12h
Local: Museu da República
Fotos: Thiago Rodrigues
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CAPÍTULO III
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
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I – INTRODUÇÃO
Os problemas habitacionais são as marcas mais visíveis de um processo de
desenvolvimento urbano excludente que torna o Distrito Federal líder no ranking da
desigualdade social no país, conforme dados do IBGE e demonstrado pelo gráfico abaixo
que utiliza o índice de Gini¹, um dos indicadores da nossa grande desigualdade.
Sendo assim, trabalhar para a minimização destes problemas e para a criação de
estratégias de gestão que coloquem a moradia digna como um direito efetivo de todos os
cidadãos é condição para que possamos estabelecer caminhos mais justos e sustentáveis
para as gerações futuras. Ter uma casa – segura, adequada, ambientalmente viável e
atendida pelos serviços necessários – é, sem dúvida, vetor de desenvolvimento e inclusão
social.

Depois de um longo período de estagnação pós-extinção do BNH – Banco Nacional de
Habitação – o cenário atual é de ampliação significativa da capacidade de investimento
federal para a produção habitacional de caráter social, além de uma reorganização jurídicoinstitucional que coloca a habitação na pauta dos temas prioritários a nível nacional. Desta
forma, aprovou-se todo o arcabouço jurídico da Política Habitacional de Interesse Social já
apresentado no diagnóstico.
1. Segundo o IPEA, o Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de
concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais
ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a situação de
igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém
toda a riqueza. Na prática, o Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos.
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O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, principal instrumento da
Política Nacional de Habitação, estabeleceu:


As bases do desenho institucional que propõe ser mais participativo e democrático;



A integração entre os três níveis de governo com os agentes públicos e privados
envolvidos com a questão habitacional;



As regras que asseguram a articulação financeira de recursos não onerosos e
onerosos necessária à implementação da Política Nacional de Habitação.

Este novo quadro institucional federal é complementado de forma mais ampla pelos
dispositivos da Lei Federal nº 10.257, de 2001, o Estatuto da Cidade, compreende-se desta
forma o direito à moradia como direito humano e não só como o direito à unidade
habitacional, mas sobremaneira como o direito pleno à cidade e a todos os benefícios
urbanos nela inseridos.

Neste contexto, o Plano Distrital de Habitação de Interesse Social - Plandhis tem como
objetivo principal apontar caminhos para que se promova não só a redução significativa das
necessidades habitacionais locais, mas o constante monitoramento de sua implementação.
O Plano deve ser um meio para que o DF capacite-se institucionalmente e uma
oportunidade para que articule de forma programática, ações que integrem a política
habitacional ao desenvolvimento urbano de forma mais geral, seja do ponto de vista das
estratégias de uso e ocupação do solo, de atendimento social, de geração de emprego e
renda, de preservação ambiental de estruturação do território, etc.

Trata-se também de uma oportunidade de introduzir um sistema de gestão da questão
habitacional, de avaliação permanente dos resultados das políticas empreendidas bem
como a harmonização entre uma demanda ainda não atendida a novas alternativas de
oferta. O Plano ambiciona que se busquem novas fontes de financiamento, de integração
entre os distintos agentes e do cumprimento efetivo da função social da propriedade e da
cidade.

Elaborado em consonância com a Política Nacional estabelecida, o Plano Distrital de
Habitação de Interesse Social juntamente com o Conselho e o Fundo Distrital de Habitação
de Interesse Social são requisitos básicos para que um ente federado possa ter acesso aos
recursos financeiros do Fundo Nacional. Esta condição, aliada à importância de se contar
com um plano estratégico para este tema torna a elaboração do Plandhis uma necessidade
premente para o Distrito Federal.
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II – DESENVOLVIMENTO

1. Objetivos e Diretrizes Gerais

Após um longo caminho de pesquisas, debates e descobertas, o processo de elaboração do
Plano Distrital de Habitação de Interesse Social atinge sua etapa final. Chega o momento de
definir as estratégias que o GDF irá adotar para superar suas dificuldades e alcançar os
objetivos traçados para a Política de Habitação no Plandhis.

Assim, esta 3ª e última etapa busca recapitular conceitos e informações que foram
apresentados pelos relatórios anteriores, produtos das Etapas 1 e 2 do Plandhis, com isso,
serão definidos os procedimentos capazes de aperfeiçoar a atuação do GDF na
implementação de sua política habitacional.

Como ação preliminar para a definição das Estratégias de Ação, promoveu-se o
levantamento dos objetivos e das diretrizes gerais que foram instituídos para o Plandhis
durante a elaboração de sua Proposta Metodológica, adotando-os como referências
balizadoras para a definição de diretrizes específicas, as quais foram estabelecidas nesta
etapa com base nos apontamentos e conclusões obtidos pelo Diagnóstico Habitacional.

Por meio dessas ações foi possível alcançar uma percepção ampla dos problemas
habitacionais do DF e sua relação aos ideais prefixados, dando subsídio à definição dos
Programas e Ações que deverão ser implementadas no âmbito do Plandhis.

Antes de definirmos os objetivos e diretrizes gerais do Plano serão expostos os conceitos
que foram considerados neste processo:
Diretrizes: são orientações gerais daquilo que se quer por meio do Plandhis. Devem ter por
base não só o diagnóstico elaborado como também os interesses dos agentes locais, as
referências legais existentes, mas também, as diretrizes da Política Nacional de Habitação,
as quais estão relacionadas abaixo:


O desenvolvimento institucional;



À mobilização de recursos, identificação da demanda e gestão de subsídio;



À qualidade e produtividade da produção habitacional;



O sistema de informação, avaliação e monitoramento da habitação;
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À urbanização de assentamentos precários e produção de habitação;



À integração da política habitacional à política de desenvolvimento urbano.

Objetivos: são os resultados que se pretendem alcançar com a implementação do Plano,
dentro de seu marco temporal e a partir das diretrizes definidas. Devem ser claros e
concisos, evitando-se as generalidades. São a base para a definição dos programas e
ações a serem previstas pelo Plandhis.

Constituem-se objetivos do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social:
 O direito universal à moradia digna, democratizando o acesso à solução de moradia
e aos serviços públicos de qualidade, ampliando a oferta de habitações e
melhorando as condições de habitabilidade para a população de baixa renda;
 O atendimento às necessidades habitacionais, atuando de forma diferenciada
segundo os segmentos de renda da população, tendo como prioridade o
atendimento à população de menor renda (faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida);
 O estímulo à produção de Habitação de Interesse Social (HIS) por agentes da
produção habitacional, tais como a iniciativa privada e as associações e cooperativas
populares de produção de moradias;
 A garantia à sustentabilidade social, econômica e ambiental dos programas
habitacionais, através de sua articulação com as políticas de desenvolvimento
econômico e social e de gestão ambiental;
 A reversão do processo de segregação sócio espacial que ocorre na cidade, por
intermédio da oferta de áreas, do incentivo e indução à produção habitacional
dirigida aos segmentos sociais de menor renda bem como pela urbanização e
regularização dos assentamentos precários ocupados por população de baixa renda.

Configuram-se como diretrizes gerais do Plandhis:
 Planejar o desenvolvimento para o setor habitacional, em áreas urbanas.
 Zelar pela gestão democrática através da participação dos diferentes segmentos da
sociedade,

possibilitando

controle

social

e

transparência

nas

decisões

e

procedimentos.
 Incorporar, no que couberem, os instrumentos propostos ou regulamentados pelo
Estatuto da Cidade, de modo a:


Ampliar a oferta de moradias;



Ampliar as áreas destinadas à habitação de interesse social;
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Propiciar, induzir e promover a recuperação urbanística e a regularização
fundiária

nas

novas

cidades

consolidadas,

aglomerados

subnormais,

condomínios de interesse social ou assentamentos irregulares.


Qualificar habitações precárias. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LEI-11888/10

1.1 Diretrizes Específicas

As Diretrizes Específicas possuem relação direta com os problemas e demandas
identificadas pelo Diagnóstico Habitacional do Plandhis que buscam expressar de forma
mais concisa os resultados pretendidos.

Para sua definição foram realizadas diversas reuniões que envolveram os membros do
Grupo de Trabalho do Plandhis, no intuito de analisar os aspectos relevantes do Diagnóstico
e discutir os possíveis caminhos para o equacionamento dos problemas e demandas.

Em razão das especificidades envolvendo as questões apresentadas pelo Diagnóstico,
optou-se por organizar esses conteúdos em quatro Eixos Estratégicos, sendo estabelecidas
Diretrizes Específicas para cada eixo, conforme apresentado a seguir:

Eixo Estratégico 1: ESTRUTURA INSTITUCIONAL
PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS:

 Consolidar

 Equipe subdimensionada.
 Baixo

aproveitamento

DIRETRIZES ESPECÍFICAS:

dos

a

Codhab

como

órgão específico para a gestão

recursos financeiros disponíveis

da

no Fundurb /Fundhis.

interesse social e execução das

 Grande dependência de recursos
externos.

política

habitacional

de

ações propostas pela Sedhab,
a ser composto por uma equipe
multidisciplinar

dimensionada

às demandas existentes.

 Fortalecer a gestão da política
habitacional,

incluindo

o

planejamento orçamentário e
financeiro.
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Eixo Estratégico 2: BASES DE DADOS

PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS:
 Insuficiência de bases de dados
que

retratem

famílias

a

que

regularização
qualificação

situação

das

necessitam

de

fundiária
de

DIRETRIZES ESPECÍFICAS:
 Promover

Recenseamento

Imobiliário;
 Construir

base

de

dados

e

de

voltada ao reconhecimento dos

moradia,

em

problemas

habitacionais

de

consequência disso, há reflexos

regularização fundiária e de

que tornam o Novo Cadastro da

qualificação

Habitação impreciso;

interesse social, a fim de excluí-

 Falta de governabilidade quanto
às áreas disponíveis que poderiam

de

moradia

de

los do cadastro geral.
 Áreas públicas disponíveis e
que possam ser destinadas

ser utilizadas para HIS.

para HIS.
 Constituir banco de terras na
Codhab.

Eixo Estratégico 3: APRIMORAMENTO LEGAL
PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS:
 Legislação
regularização
qualificação

distrital

de

fundiária
de

e

DIRETRIZES ESPECÍFICAS:
 Promover a capacitação dos
técnicos

no

tocante

à

moradia

interpretação e à aplicação dos

desatualizada frente aos novos

atuais dispositivos legais que

dispositivos da legislação federal;

tratam

 Imprecisão quanto à fonte de
recursos do Fundhis.

da

habitação

de

interesse social, regularização
fundiária

e

qualificação

de

moradia;

 Promover
atualização

a

revisão
da

e

legislação

Distrital aplicável à HIS;

 Implementação
instrumentos
urbana.

dos
de

política
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Eixo Estratégico 4: NECESSIDADE HABITACIONAL
4.1 – NOVOS ATENDIMENTOS
PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS:
 Oferta

insuficiente

compatíveis

de

imóveis

DIRETRIZES ESPECÍFICAS:
 Estabelecer

metas

de

à

capacidade

investimento distrital para a

da

população,

produção de novas habitações

principalmente aos que possuem

e equacionamentos do déficit

renda entre zero a três salários

habitacional,

mínimos.

principalmente ao atendimento

financeira

 Má

qualidade

construídas

das
sem

habitações

de famílias com renda de até

orientação

três salários mínimos.
 Estimular

técnica.
 Estimativa do Diagnóstico:
o Déficit

voltadas

habitacional:

parcerias

com

empresas, entidades do terceiro
262.126

setor, instituições de ensino e
pesquisa, e outras afins.

U.H.

 Promover a criação de um
banco de terras na Codhab,
destinado ao atendimento das
demandas de interesse social.

4.2 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS:
 Falta de política de regularização
que

inclua

as

cidades

DIRETRIZES ESPECÍFICAS:
 Promover a capacitação dos
técnicos

no

tocante

à

consolidadas, fruto do programa

interpretação e à aplicação dos

de assentamentos e reconheça o

atuais dispositivos legais que

direito a habitação e a função

tratam

social da terra.

interesse

 Falta estrutura na Codhab que
possa abarcar (responder) por
esta demanda.
 Estimativa do Diagnóstico:
o Demanda real por regularização
fundiária de interesse social:

da

regularização

habitação

de

social,

de

fundiária

e

qualificação de moradia.
 Promover
atualização

a

revisão
da

e

legislação

Distrital aplicável à HIS.

 Reestruturar a Codhab para o
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191.269 U.H.

programa de regularização.

 Promover

Recenseamento

Imobiliário.

4.3 – QUALIFICAÇÃO DE MORADIA
PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS:
 Má

qualidade

das

habitações

DIRETRIZES ESPECÍFICAS:
 Promover a capacitação dos

construídas como resultado dos

técnicos

programas de distribuição de lotes.

interpretação e à aplicação

 Pelo menos 126.152 (cento e vinte

dos atuais dispositivos legais

e seis mil cento e cinquenta e

que tratam da habitação de

duas) unidades habitacionais que

interesse

necessitam de alguma intervenção

regularização

a fim de assegurar qualidade de

qualificação de moradia;

vida.



 Estimativa do Diagnóstico:
o Demanda real por qualificação

Criar

no

social,
fundiária

Programa

Qualificação
A.TÉCNICA

tocante

a

fim

à

de
e

de
de

promover a melhoria das
habitações existentes.

de moradias: 126.152 U.H.


Promover

a

assistência

técnica pública e gratuita às
famílias de baixa renda.

 Estimular
empresas,

parcerias
entidades

com
do

terceiro setor, instituições de
ensino e pesquisa e outras
afins.

 Reestruturar a Codhab para
o Programa de Qualificação;

 Promover
Imobiliário.

Recenseamento
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2. Programas, Ações e Metas

Após a conclusão dos objetivos e diretrizes, definem-se os Programas, Ações e Metas que
serão implementados pelo Plandhis. Foram considerados os conceitos abaixo para este
Plano:
PROGRAMAS, AÇÕES E METAS – Programas são um conjunto de ações – orçamentárias
e não orçamentárias – articuladas, que, por sua vez, são as operações das quais resultam
um produto ofertado à sociedade. Os programas de ações do Plandhis deverão ser
priorizados, dentro de uma visão estratégica do enfrentamento dos problemas habitacionais.
A partir da definição das ações e dos programas que servirão de base para a concretização
das estratégias de ação do Plandhis, definem-se as metas, que são os resultados desejados
de cada ação, em um determinado período de tempo. As metas, desta forma, servirão de
base para o orçamento das ações relacionadas à política habitacional, a ser contemplado no
Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei de Orçamento do DF.

Para fazer frente aos objetivos e diretrizes apresentadas, promoveu-se a elaboração de uma
proposta de atuação para o Distrito Federal baseada na implementação de linhas
programáticas, aqui representadas como elementos estruturadores dos programas e ações
que deverão ser desenvolvidos pelo GDF para atendimento de suas demandas.

Nesse contexto, foram instituídas três linhas programáticas, a saber:
A. Institucional: Esta linha programática tem por objetivo promover o rearranjo da estrutura
técnica e administrativa da Codhab – executora das questões habitacionais de interesse
sociais e instituir procedimentos para aprimorar sua capacidade de gestão, além de prever a
realização de pesquisas sócio habitacionais.

B. Aprimoramento Legal: Esta linha programática é voltada ao aprimoramento da
legislação do DF e implementação dos instrumentos de política urbana, de modo a dar
subsídio

legal

à

efetivação

das

ações

propostas

pelo

Plandhis

e

sanear

as

desconformidades que foram identificadas pelo Diagnóstico Habitacional.
C. Provisão e Qualificação Urbana e Habitacional: Esta linha programática consolida as
ações do GDF voltadas diretamente à produção de novas moradias, melhoria das
habitações existentes, regularização fundiária e qualificação urbanística. Tem por objetivo
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promover a amortização do déficit habitacional e o saneamento de problemas relacionados
à condição da moradia que foram identificados pelo Diagnóstico do Plandhis.
Com base nos eixos estruturais, foram definidos os programas que deverão ser
desenvolvidos no Distrito Federal ao longo das próximas gestões, até 2025.

Havia a pretensão de instituir prontamente todos os possíveis programas que poderiam ser
desenvolvidos no DF durante o período de vigência do Plandhis (2012-2025). Entretanto,
constatou-se que alguns deles não apresentam condições de serem detalhados de forma
adequada neste momento, uma vez que dependem da implementação e consolidação de
outros programas, pelos quais se pretende obter novas informações quantitativas e
qualitativas consideradas essenciais para definição de algumas metas e ações.

Por tais razões, optou-se por contemplar, por ora, apenas os programas com capacidade
imediata de implementação, ficando estabelecido que na 1ª revisão do Plano, prevista para
2015, deverão ser incorporados os demais programas.

Consta a seguir a relação dos oito programas que serão implementados prontamente e, na
sequência, os programas que deverão ser incluídos ao Plandhis em sua 1ª revisão.

Conforme recomendação da Instrução Normativa nº 35, publicada pelo Ministério das
Cidades, buscou-se organizar os programas do Quadro 1 por ordem de prioridade conforme
suas respectivas linhas programáticas, havendo, entretanto, o pleno reconhecimento da
necessidade de desenvolver no DF todos os programas apresentados.

Quadro 1: Programas instituídos para implementação a partir de 2013
LINHA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA

A. Institucional
B. Aprimoramento Legal

C. Provisão
Habitacional

e

Qualificação

Urbana

e

 Desenvolvimento Institucional;
 Cadastro e Gestão da Informação.
 Revisão e Atualização da Legislação
Aplicável;
 Implementação dos Instrumentos de
Gestão da Política Urbana.
 Fomento à Produção Habitacional de
Interesse Social;
 Regularização Fundiária;
 Qualificação Habitacional.
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Quadro 2: Programas que deverão ser incorporados ao Plandhis em sua 1ª
revisão (2015)
LINHA PROGRAMÁTICA
A. Institucional

PROGRAMA
 Promover concurso público


quadro permanente;
Promover recenseamento mobiliário
rural.

B. Aprimoramento Legal

 ------

C. Provisão e Qualificação Urbana e
Habitacional





para

Qualificação Habitacional Rural.
Criação e viabilização do Banco de
Terras.

2.1. Descrição dos Programas

Consta a seguir a descrição dos 07 (sete) programas que deverão ser implementados no
Distrito Federal até 2014 ressaltando que alguns, como o “Programa Morar Bem”, o
“Programa Regularizou é Seu” e o “Programa de Implementação dos Instrumentos de
Política Urbana” já estão em andamento desde o segundo semestre de 2011. Para cada
programa foi desenvolvido um quadro-resumo contendo os objetivos específicos, metas,
ações, custos e fontes de recurso. As metas e custos foram organizados por período de
vigência do Plandhis, o qual foi estruturado em 04(quatro) ciclos, consoantes aos planos
plurianuais do DF.

2.1.1. Programa de Desenvolvimento Institucional

Este Programa prevê a readequação da estrutura institucional por meio do fortalecimento da
Codhab como órgão executor da Política Habitacional de Interesse Social. A Companhia
deve estar dimensionada às demandas existentes e ter capacidade para se articular a
outros órgãos da Administração, de forma a promover a operacionalização das ações
propostas pela Política de Habitação. Caracteriza-se como o elemento central entre as
demais intervenções propostas pelo Plandhis, sendo sua efetivação essencial para viabilizar
de forma adequada as outras ações previstas pelo Plano.

a. Justificativa/Objetivo

Constatou-se, através do Diagnóstico do Plandhis, que o Distrito Federal dispõe de uma
estrutura operacional para habitação subdimensionada em relação às suas necessidades.
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Ressalta-se que, de maneira inédita, este Plano trabalha com o conceito ampliado de
necessidade habitacional e que, quando da concepção da Companhia esta visão não
existia. Pretende-se, com o presente Programa, promover o rearranjo da estrutura
responsável pela execução da Política Habitacional, de forma a torná-la compatível com as
demandas identificadas (produzir, regularizar, qualificar) além de aperfeiçoar sua
capacidade de gestão, planejamento e articulação Intersetorial.

b. Detalhamento

A concepção deste Programa parte da necessidade de compatibilizar a Codhab com a nova
maneira de entender a necessidade habitacional vislumbrando seu papel preponderante na
produção de novas unidades habitacionais, mas também na qualificação de moradias e
regularização fundiária.

Observa-se que a ampliação da estrutura da Codhab foi entendida como a forma mais
adequada para a gestão da política habitacional e para o atendimento das demandas
identificadas pelo Diagnóstico e das frentes de trabalho previstas para o cumprimento das
diretrizes e implementação dos demais programas do Plandhis.

Consta, a seguir, proposta de organograma para a Codhab, definida com base nas
expectativas de demanda, capacidade de investimento e de articulação com outros órgãos
da Administração.

Há a necessidade de contratação de uma consultoria que aprofunde a análise desta
proposta a fim de acelerar e assegurar que a implementação da Política Habitacional siga o
novo conceito de necessidade habitacional ampliada.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e
Desenvolvimento Urbano
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Proposta Única

CONSELHO FISCAL

Estrutura existente
Estrutura a ser criada
PRESIDÊNCIA

Diretoria Colegiada

DIRETORIA DE
HABITAÇÃO

DIRETORIA DE
REGULARIZAÇÃO

GERÊNCIA DE
ESCRITURAS

DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GERÊNCIA
FUNDIÁRIA

GERÊNCIA
URBANÍSTICA

NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

GERÊNCIA DE
PROJETOS

GERÊNCIA DE
MONITORAMENTO
FUNDIÁRIO

GERÊNCIA DE OBRAS E
CONTRATOS

DIRETORIA DE
HABILITAÇÃO

GERÊNCIA DE
CADASTRO

DIRETORIA SOCIAL

GERÊNCIA DE
COOPERATIVAS

NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE
OFERTAS DE NOVAS UNIDADES

GERÊNCIA DE
MOBILIZAÇÃO SOCIAL

GERÊNCIA DE
PROJETOS E
FOMENTOS

GERÊNCIA SOCIAL
A PREVISÃO A
MORADIA
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Constam a seguir uma breve descrição da estrutura, cargos e funções que se pretende
incluir no organograma da Codhab, entendendo-se por bem reforçar que este conteúdo
configura-se como uma proposta.

Proposta
Quanto à estrutura da Codhab sugere-se a transformação da DITEC em duas diretorias: a
Diretoria de Habitação e a Diretoria de Regularização Fundiária.

Haveria a separação das atividades que possuem natureza diferente. A Diretoria de
Habitação ficaria responsável pela execução direta da Política Habitacional do governo. E a
Diretoria

de

Regularização,

seria

responsável

por

propiciar,

com

o

custeio

e

contratação/elaboração de projetos de regularização, a implementação do programa de
regularização do governo para as ocupações de interesse social cuja aprovação cabe ao
Grupar.

A separação das atividades possibilitaria um maior foco na missão de cada Diretoria.
Percebe-se que atualmente a atividade de regularização sofre influência da Política
Habitacional e faz com que a Codhab às vezes esqueça que, ao contratar o projeto de
regularização, está desempenhando o papel dos moradores, os quais, por serem de baixa
renda, não podem despender com a elaboração do projeto na forma que fazem os
moradores das ARINES. Ainda vislumbra-se, no comportamento da Codhab, devido a esse
duplo papel, atuação de órgão regulador, de governo.

Criadas essas diretorias, talvez fosse necessário transferirem-se para elas algumas
atividades hoje a cargo da Diretoria Imobiliária.

c. Quadro Resumo dos Objetivos Específicos, Metas, Ações, Custos e Fontes
de Recurso

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES

Readequar
a
estrutura
institucional
por
meio
do
fortalecimento da
Codhab
como
órgão executor da
Política
Habitacional
de

Elaborar
Projeto de
Lei
que
altere
a
estrutura da
Codhab.

METAS

Até 2013.

FONTE DE
RECURSO
Sem custo direto

ESTIMATIVA DE CUSTOS
1° CICLO
R$ 0,00

2° CICLO
----

3° CICLO

4° CICLO

----

----
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Interesse Social.
Ampliar o quadro
de
profissionais
envolvidos com a
questão
habitacional.

Elaborar
quadro
definitivo de
cargos,
funções
e
salários para
composição
da
Secretaria
de
Habitação e
promover a
contratação
de
novos
técnicos.

Dispor
de
equipe técnica
conforme
organograma
até 2013.

Orçamento

Promover
a
capacitação e o
nivelamento
técnico da equipe.

Capacitar a
equipe
técnica
e
promover
oficinas para
o
nivelamento
dos
conteúdos
entre
os
profissionais
.
Instituir
rotinas para
integração
da
equipe
com demais
órgãos
da
administraçã
o direta e
indireta.
Realizar
eventos
periódicos
para
atualização
profissional.

Promover
a
capacitação dos
profissionais que
compõem
o
quadro técnico
de habitação até
90 dias após
aprovação
do
plano. Promover
eventos
de
atualização
profissional
a
cada ano, a
partir de 2013.

Orçamento

Disponibiliza
r
espaço
físico
compatível
com
a
equipe
técnica, com
infraestrutur
a de rede
lógica
e
elétrica
instalada.

Disponibilizar
espaço
físico
adequado e os
equipamentos
necessários
para
a
realização das
atividades
da
equipe
de
habitação
até
2013.

Orçamento

R$ 950 mil

R$ 3,8
milhões

R$ 3,8
milhões

R$ 3,8
milhões

R$ 50 mil

R$ 40 mil

R$ 40 mil

R$ 40 mil

R$ 80 mil

----

----

----

Promover
concurso público
para contratação
de
quadro
permanente.
Promover
a
melhoria
da
capacidade física
instalada
necessária
à
gestão
e
implementação da
Política
Habitacional.

Adquirir
equipament
os para a
equipe
técnica,
incluindo, no
mínimo,
estações de
trabalho
e
computador
es
para
cada um dos
técnicos,
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além
da
mesa
de
reuniões,
aparelho de
multimídia,
impressora,
máquinas
fotográficas,
materiais de
uso
geral
para
escritório e
veículo para
serviço de
campo.
Readequar
a
estrutura
institucional
por
meio
do
fortalecimento da
Codhab
como
órgão executor da
Política
Habitacional
de
Interesse Social.

Elaborar
Projeto de
Lei
que
altere
a
estrutura da
Codhab.

Até 2013.

Sem custo direto

d. Referências Utilizadas para a Estimativa de Custos

PRODUTOS / MACROAÇÕES

REFERÊNCIAS UTILIZADAS

Disponibilização de equipe técnica Estimativa feita a partir de organograma preliminar,
para habitação.

adotando-se referências salariais aplicadas pelo
GDF para cargos similares.

Capacitação técnica

Baseado na contratação de assessoria técnica,
com valor da hora estimada em R$ 100,00.
Previsão de 500 horas para o primeiro biênio e 100
horas anuais a partir de 2014.

Disponibilização de espaço físico e Estimativa baseada em compras recém-realizadas
equipamentos

para itens similares. Abateu-se do valor da
aquisição os bens existentes ou em processo de
compra pela dotação de 2011.

e. Agentes envolvidos


Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano: responsável
pela proposta.



Secretaria de Governo: responsável pela operacionalização do Programa.
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f. Beneficiários


O Programa de Desenvolvimento Institucional possui beneficiários diretos e indiretos,
pois envolve o aperfeiçoamento da administração pública, através da sua
reestruturação e da ampliação da equipe técnica envolvida com os assuntos
habitacionais, criando, por consequência, meios para ampliar a efetividade de suas
ações e prestar um melhor atendimento à população demandante por HIS.

2.1.2. Programa de Recenseamento Imobiliário

Este Programa consiste na criação de um banco de dados georreferenciado articulado ao
Sistema de Informações Urbanas do Distrito Federal (Siturb), composto por informações a
cerca do cadastro imobiliário da Codhab, com dados quantitativos e qualitativos relevantes
ao planejamento e gestão habitacional. Servirá como base para orientar as ações
contribuindo inclusive para identificação das intervenções prioritárias e à revisão das metas
estabelecidas nos Programas que compõem a Linha Programática de “Provisão e
Qualificação Urbana e habitacional”, além de possibilitar ao GDF definir com precisão sua
demanda em cada uma das necessidades habitacionais.

a. Justificativa/ Objetivo

O Diagnóstico do Plandhis apontou que o Distrito Federal não dispõe de informações que
permitam uma identificação adequada da situação habitacional local, constando apenas
mapeamentos e cadastros que retratam problemas habitacionais em áreas específicas,
como no caso de assentamentos precários.

São escassas as informações que viabilizem a identificação territorial das incidências de
déficit e inadequação habitacional, constando que há informações desarticuladas e não
sistematizadas. Inexiste um cadastro imobiliário que informe com precisão, os atuais
ocupantes dos imóveis que são frutos do programa de assentamento desenvolvido em anos
anteriores.

Também inexiste um cadastro dos atuais moradores de ocupações históricas.
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Em face do exposto, entende-se que é relevante implementar uma estrutura operacional
para coleta, processamento e gestão de dados relativos às necessidades habitacionais,
disponibilidade de solo, equipamentos e infra estrutura, de modo a produzir uma base ampla
de informações que possa ser compatibilizada com os demais sistemas de gestão de dados
operados pela Siurb e propiciar subsídios técnicos para a implementação dos Programas
propostos pelo Plandhis.

b. Detalhamento

O Programa foi estruturado em seis intervenções principais.

A primeira contempla a realização de Recenseamento Imobiliário que deverá ser promovido
na área urbana.

O Grupo de Trabalho reunido, nos dias 23 e 30 de outubro, concluiu a elaboração do
formulário a ser utilizado durante o Recenseamento Imobiliário (vide anexo III).

A segunda intervenção baseia-se no relacionamento e sistematização de outras bases de
dados pré-existentes e que podem ser relevantes para o processo de planejamento e gestão
da Política de Habitação, complementando as informações coletadas pelo Recenseamento
Imobiliário. Essa intervenção prevê a análise e extração de dados do Cadastro Único de
informações contidas nas bases de dados relativos à situação da infraestrutura que se
encontram na Secretaria de Obras, Secretaria de Fazenda, Sedest, entre outros.

Como terceira intervenção está prevista a implantação de um Sistema de Cadastro
Habitacional (SCH) voltado ao gerenciamento, identificação e monitoramento da situação
habitacional do DF, o qual deverá ser articulado ao Sistema de Informações Urbanas da
Siurb e constantemente atualizado através de uma rotina de monitoramento da situação
habitacional, a ser desenvolvida pela equipe da Secretaria de Habitação.

O Programa de Recenseamento Imobiliário deverá também realizar a gestão do estoque de
terras para HIS e a identificação de imóveis que necessitam de qualificação bem como de
potenciais áreas de provisão para fins habitacionais, também identificará os atuais
ocupantes dos imóveis oriundos dos Programas de Assentamentos de gestões anteriores
com a aplicação, no Distrito Federal, dos dispositivos da Medida Provisória Nº 2.220/2001,
sendo previsto, como quarta intervenção, a criação de procedimento para o controle do
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patrimônio fundiário e para o mapeamento das demandas por ampliação do estoque de
terras destinado à HIS.

A quinta intervenção será o Recenseamento Imobiliário Rural, a ser realizado em 2015.
Restará ao GDF (Sedhab / Codhab) implementar

rotinas para utilizar esse importante

instrumento censitário como quinta intervenção, à criação de procedimentos visando

o

controle do patrimônio fundiário e o mapeamento das demandas por ampliação do estoque
de terras destinado à HIS. Por fim, caberá ainda ao GDF (Sedhab / Codhab) implementar
rotinas para utilizar esse importante instrumento como ferramenta efetiva de gestão e
planejamento habitacional.

Em razão da relevância desse Programa para a viabilização de outras ações que deverão
ser realizadas pelo GDF no âmbito do Plandhis, foram estabelecidas metas em curto prazo
para sua implementação. Os dados e informações obtidos por meio do desenvolvimento
desse Programa servirão de base para a revisão das metas e ações dos Programas que
compõem a Linha Programática de “Provisão e Qualificação Urbana e Habitacional”, bem
como do Programa de Regularização Fundiária “Regularizou, é Seu”, incluindo os
programas já ativos e também aqueles que deverão ser incorporados ao Plandhis na
ocasião de sua 1ª revisão, conforme mencionados no texto inicial deste Capítulo.

c. Quadro Resumo dos Objetivos Específicos, Metas, Ações, Custos e Fontes
de Recurso
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES

Identificar
as
famílias que vivem
em
condições
inadequadas
de
moradias e os
imóveis e regiões
urbanas
que
necessitam
de
qualificação e/ou
regularização, por
meio da realização
de
um
Recenseamento
Imobiliário.

Definir
as
informações
que
deverão compor o
formulário
do
Censo Habitacional
Urbano.

Localizar
e
sistematizar
outras bases de
dados
consideradas

Coletar dados e
informações
complementares
para
caracterização das

METAS

FONTE DE
RECURSO

Realizar
o
Recenseamento
Imobiliário
até
2013.

FUNDURB

Levantar dados
e
bases
de
informações
consideradas
relevantes
ao

Sem custo direto

PROGRAMA
PAPEL PASSADO
–
GOVERNO
FEDERAL

ESTIMATIVA DE CUSTOS
1° CICLO

2° CICLO

3° CICLO

4° CICLO

R$ 3,0
milhões

----

----

----

R$ 0,00

----

----

----

Realizar o cadastro
em campo.

Sistematizar
os
dados levantados
pelo Censo para
que possam ser
incorporados
ao
SCH.
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relevantes para o
planejamento
habitacional.

necessidades
habitacionais.

Promover
a
sistematização das
bases de dados
para que possam
ser
incorporados
ao SCH.
Implantar
um
sistema
informatizado
capaz de auxiliar a
equipe técnica no
gerenciamento,
identificação
e
monitoramento da
situação
habitacional
do
DF.

Criar um banco de
informações
em
ambiente
SIG
voltado
ao
gerenciamento,
identificação
e
monitoramento da
situação
habitacional urbana
e rural.

planejamento
habitacional até
2012;

Importar
os
dados ao SCH
até 2013.

Implantar
o
Sistema
de
Cadastro
Habitacional até
2013.

FUNDURB

R$ 50 mil

----

----

----

R$ 0,00

----

----

----

Importar ao SCH
os
dados
levantados
pelo
Censo Habitacional
e os provenientes
de outras bases de
dados mapeadas.
Promover
o
levantamento dos
dados
obtidos
com
o
novo
cadastro
de
habitação.

Criar um cadastro
imobiliário.

Excluir
da
demanda
do
novo cadastro
quem necessita
apenas
de
regularização
fundiária.

Promover a gestão
do
estoque
fundiário
destinado
à
provisão
habitacional
de
interesse social.

Mapear no SCH
áreas
públicas
potenciais
para
implantação
de
HIS.

Mapear,
até
2013, as áreas
públicas
e
particulares
potenciais para
implantação de
HIS.

Mapear
lotes e
domínio
inscritos
ativa.

no SCH
glebas de
particular
em dívida

Identificar regiões
no
DF
que
demandem
por
áreas
para
provisão
habitacional, com
base
em
informações
obtidas pelo Censo
Habitacional.

Mapear no SCH
outras potenciais
áreas particulares
para implantação
de HIS, com base
nas
demandas
identificadas pela
ação anterior.

Utilizar
o
Sistema
de
Cadastro para
instruir
a
demarcação de
novas ZEIS de
provisão
habitacional em
áreas servidas
por
infraestrutura e
equipamentos, a
partir de 2013.
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Realizar a análise
entre a demanda
por
HIS
e
a
disponibilidade
fundiária, de forma
a
subsidiar
a
realização
do
Programa
de
Fomento
à
Produção
Habitacional
de
Interesse Social e
a demarcação de
novas áreas como
ZEIS-2.
Implementar
rotinas
para
utilização do SCH
como instrumento
de planejamento,
monitoramento e
controle
dos
programas
de
provisão
e
qualificação
realizados
no
âmbito do PLHIS.

Instituir rotina para
utilização do SCH
como instrumento
de identificação de
demandas
e
norteador
para
efetivação
das
ações
do
PLANDHIS.

Utilizar
o
Sistema
de
Cadastro
Habitacional
como
instrumento de
gestão
dos
programas
do
PLHIS, a partir
de 2014.

Sem custo direto

R$ 0,00

----

----

----

d. Referências Utilizadas para a Estimativa de Custos

PRODUTOS / MACROAÇÕES

REFERÊNCIAS UTILIZADAS
Considerou-se

o

número

de

domicílios

urbanos apurados pelo Censo IBGE 2010
para o Distrito Federal, excluindo-se as
Recenseamento Habitacional Urbano

unidades

do

realizada

também

moradias

que

resultado,

tipo

“apartamento”,
uma

não

estimativa

possuem

chegou-se

sendo

num

perfil

das
de

montante

aproximado de 156.000 domicílios a serem
cadastrados

pelo

Recenseamento

Imobiliário. Esse dado foi multiplicado a um
valor unitário para a realização pesquisa de
R$20,00 por imóvel, estimada com base em
informações distritais.
Previsto recurso apenas para a capacitação
dos programadores e eventuais aquisições
de licenças de softwares, uma vez o SCH
deverá ser desenvolvido pela equipe da
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Sistema de Cadastro Habitacional (SCH)

Secretaria de habitação, cujos recursos para
custeio

dos

profissionais

contemplados

no

já

Programa

foram
de

Desenvolvimento Institucional.

e. Agentes envolvidos


Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano: responsável
pela condução geral das atividades e operacionalização do Programa.



Codeplan / Seplan: deverão disponibilizar bases de dados e prestar orientações
para que a equipe da Secretaria de Habitação possa promover a análise,
sistematização e importação dos dados disponibilizados ao Sistema de Cadastro
Habitacional.



Subsecretaria de Informações Urbanas e Territoriais - Siurb

f. Beneficiários
Buscar conceito de
precariedade habitacional



Famílias de até 12 salários mínimos que vivem em situação de precariedade
habitacional e que, uma vez identificadas, poderão ser submetidas mais rapidamente
a programas para adequação de sua condição de moradia, quer seja pela
qualificação, quer seja pela regularização fundiária.



Governo do Distrito Federal, que passará a ter maior domínio das deficiências
habitacionais e por consequência, maior precisão no planejamento de suas
atividades, além de poder dimensionar com precisão o déficit habitacional a partir da
exclusão do cadastro geral de inscritos aqueles identificados como atuais ocupantes
que necessitam apenas de regularização ou qualificação.

g. Critérios de atendimento


O Recenseamento Imobiliário deverá ser realizado nas cidades consolidadas,
oriundas dos programas de assentamento, que ainda não possuem regularização
fundiária e deverá se estender pelas demais áreas da cidade, que tenham
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assentamentos informais, além dos condomínios, verticais ou horizontais, e
loteamentos fechados de interesse social.
??????????????????????



Tais pesquisas serão destinadas à identificação de famílias cuja renda seja de até 12
salários mínimos e que estejam em situação de precariedade habitacional, que seja
por falta de qualificação, que seja por falta de escritura.

2.1.3. Programa de Revisão e Atualização da Legislação Aplicável
Este Programa é destinado a eliminar as inconsistências de teor da atual legislação
aplicável à HIS, compatibilizá-la às normativas urbanísticas atuais e dar base legal para
implementação das ações previstas no Plandhis.

a. Justificativa / Objetivo
Durante a etapa anterior do Plandhis ficou demonstrada a necessidade de se rever e
atualizar a legislação referente à matéria. Isso pelo fato de que há novos dispositivos, tanto
da legislação federal, quanto distrital, que podem ser incorporados ao quadro normativo.

Dessa forma, as ações de revisão e atualização legislativa visam, em primeiro lugar,
aperfeiçoar o arcabouço jurídico, de modo a eliminar as inconsistências e sobreposições
normativas e, ao mesmo tempo, compatibilizá-las aos atuais dispositivos das legislações
federais, além de dotar o DF de base legal para a implementação das ações propostas pelo
Plandhis.

b. Detalhamento

Considerando as premissas acima e também os apontamentos feitos pelo Diagnóstico
quanto à situação normativa do Distrito Federal, propõe-se a revisão e atualização da
legislação tendo como base, especialmente, os seguintes diplomas:
Legislação Federal


Lei Federal nº 10.257/2001;



Lei Federal nº 11.124/2005;
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Lei Federal nº 11.481/2007;



Lei Federal nº 11.888/2008;



Lei Federal nº 11.977/2009;



Lei Federal nº 12.424/2011.

Legislação Distrital


Lei Distrital nº 3.877/2006;



Lei Distrital nº 4.020/2007;



Lei Complementar 794/2008;

Dentre as questões relevantes apontadas pelo Diagnóstico do Plandhis e que deverão ser
submetidas às ações de revisão e atualização, destacam-se:

I-

AUSÊNCIA

DE

DISPOSITIVOS

QUE

REGULAMENTEM

A

REGULARIZAÇÃO

FUNDIÁRIA E HIS EM ÁREAS DE APA: A atual legislação aplicável às áreas de proteção
ambiental não propicia tratamento diferenciado para casos de regularização fundiária de
interesse social em áreas urbanas consolidadas do DF, prejudicando as ações pretendidas
de regularização fundiária.

II- AUSÊNCIA DE DISPOSITIVOS QUE REGULAMENTEM: a regularização fundiária em
cidades oriundas do Programa de assentamento.

III- REENQUADRAMENTO DAS ZEIS: falta clareza quanto às áreas definidas como tal, bem
como falta ao campo técnico do GDF informar quais vantagens o uso deste instrumento
oferece à Regularização Fundiária.

IV- ATUALIZAÇÃO DA LEI 3.877/2006 INTRODUZINDO CONCEITOS E MECANISMOS
QUE PERMITAM A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ÀS LEIS FEDERAIS 11.977/09 E
12.424/11: A legislação do DF ainda não contempla instrumentos importantes para a
regularização fundiária que foi instituída por esses diplomas como a demarcação urbanística
e legitimação de posse; aplicação do estudo ambiental simplificado para regularização de
interesse social em APP, regularização de parcelamentos implantados anteriormente à
dezembro de 1979, entre outros.

A fim de dotar o DF do planejamento orçamentário adequado para a implantação das ações
propostas pelo Plandhis para o primeiro ciclo de sua vigência (2013 a 2014), será também
necessário promover a adequação de suas peças orçamentárias: Plano Plurianual (PPA),
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Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Sendo assim, o
Programa de “Revisão e Atualização da Legislação Distrital Aplicável” também terá por
objetivo realizar tais adequações.

Para o desenvolvimento das ações aqui apresentadas, propõe-se a criação de uma
comissão técnica multidisciplinar com a incumbência de promover a análise e retificação da
legislação Distrital.

c. Quadro Resumo dos Objetivos Específicos, Metas, Ações, Custos e Fontes
de Recurso

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES

Efetuar a revisão e
a atualização da
legislação Distrital
aplicável à HIS e
ao PLANDHIS

Criar
Comissão
para
análise
e
retificação
da
Legislação.

Elaborar
propostas
alteração.

METAS

Promover
revisão
atualização
legislação
distrital
2013.

FONTE DE
RECURSO
a
e
da

ESTIMATIVA DE CUSTOS
1° CICLO

2° CICLO

3° CICLO

4° CICLO

Sem custo direto

R$0,00

----

----

----

Sem custo direto

R$0,00

----

----

---

até

as
de

Elaborar
as
Minutas de Projeto
de Lei a serem
apresentadas
à
Câmara
Legislativa.
Promover
a
adequação
das
Peças
Orçamentárias
compatibilizandoas aos programas
propostos
pelo
PLANDHIS.

Compatibilizar
Peças
Orçamentárias
PLANDHIS.

as
ao

Revisar o PPA,
LDO e LOA até
2013.

Elaborar
as
Minutas de Projeto
de Lei a serem
apresentadas
à
Câmara
Legislativa.

d. Referências Utilizadas para a Estimativa de Custos


As ações previstas não possuem custo direto, uma vez que as atividades aqui
compreendidas serão realizadas pela equipe técnica do GDF e participação
voluntária dos membros do Conselho Gestor do Fundhis.

e. Agentes envolvidos
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Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano: responsável por
criar a comissão.



Secretaria de Governo: apoio técnico jurídico para a análise e elaboração das
propostas.



Secretaria de Planejamento – Seplan



Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Semarh



Equipe técnica de habitação da Sedhab e Codhab: apoio técnico para análise e
elaboração das propostas.



Câmara Legislativa: Agente Legislativo

f. Beneficiários



Governo do Distrito Federal, que terá embasamento legal para implementação dos
Programas e Ações do Plandhis.



População, que se beneficiária com a efetivação das ações viabilizadas pela
adequação legislativa.

g. Critérios de Atendimento

Não aplicável.

2.1.4. Programa de Implementação dos Instrumentos de Gestão da Política
Urbana

Este Programa visa consolidar e dotar de eficácia os instrumentos de gestão da Política
Urbana.

a. Justificativa / Objetivo
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A possibilidade de adotar a série de instrumentos de gestão da política urbana e
habitacional previstos no Estatuto da Cidade, tais como: parcelamento, edificação ou
utilização compulsória; IPTU progressivo no tempo; desapropriação com pagamento em
títulos da dívida pública; outorga onerosa do direito de construir (ODIR) e de alteração do
uso do solo (ONALT); transferência do direito de construir; operações urbanas consorciadas
e direito de preempção; só é introduzida na plenitude com o novo Plano Diretor de
Ordenamento Territorial (Lei Complementar n° 803 de 27 de abril de 2009).

Apenas dois instrumentos são historicamente adotados as ODIR e ONALT são alvo de
aplicação no Distrito Federal, que compõem o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito
Federal – FUNDURB.

Assim, hoje o Governo de Distrito Federal se depara com a necessidade de regulamentar os
outros instrumentos, bem como rever os que já estão consolidados, necessitando desta
maneira de normas específicas e da definição de procedimentos e métodos adequados para
operacionalizar os instrumentos que seriam autoaplicáveis.

Esta situação de pouca regulamentação dos instrumentos restringe o desenvolvimento
urbano pretendido pelo próprio PDOT e em alguns casos diminuindo a possibilidade de
arrecadação dos fundos (FUNDURB/FUNDHIS) da Política Habitacional.

Sendo assim, cabe ao Poder Público assegurar o acesso à cidade aos seus habitantes,
conforme expõe o próprio Plano Diretor, através do uso efetivo e apropriado dos
instrumentos urbanísticos, seja regulamentando-os, seja definindo procedimentos claros
para sua aplicação.

b. Detalhamento

Para a plena implementação dos instrumentos de política urbana no Distrito Federal propõese aqui a conclusão do trabalho que já vem sendo desenvolvido pela SUPLAN e SUCON a
partir de um Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Sedhab e o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, que está qualificando servidores, promovendo
debates e elaborando produtos que permitirão ao conjunto de técnicos desta Secretaria e do
GDF a aplicação e elaboração dos instrumentos de gestão da política urbana.
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Ainda no âmbito deste Programa, prevê-se a inclusão de metas para a obtenção de
recursos financeiros ou em bens imóveis a serem incorporados ao Fundhis, viabilizados por
meio da aplicação dos instrumentos de política urbana, como parcelamento compulsório e
dação em pagamento. Esses recursos deverão ser destinados à provisão habitacional, às
ações de regularização fundiária e outras que estejam em consonância às proposituras dos
programas do Plandhis.

c. Quadro Resumo dos Objetivos Específicos, Metas, Ações, Custo e Fontes de
Recurso
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES

METAS

Reverter
o
processo
de
segregação
sócioespacial
e
promover
a
regulação
do
espaço
urbano
através
da
implementação
dos instrumentos
do PDOT.

Termo
de
Cooperação
Técnica com o
IPEA já assinado.

Elaborar
as
propostas
de
regulamentação.

Estabelecer
rotinas,
procedimentos
fluxos
para
instrumentos
autoaplicáveis.

Promover
a
regulamentação
dos
instrumentos até
2013.

FONTE DE
RECURSO
FUNDURB

ESTIMATIVA DE CUSTOS
1° CICLO

2° CICLO

3° CICLO

4° CICLO

R$ 800 mil

----

----

----

R$ 0,00

----

----

---

Estabelecer
rotinas,
procedimentos,
fluxos para sua
aplicação
até
2013.

e
os

Elaborar
as
Minutas de Projeto
de Lei a serem
apresentadas
à
Câmara
Legislativa.
Promover
o
incremento
de
recursos
destinados
ao
FUNDHIS por meio
da implementação
de
instrumentos
de política urbana
do PDOT.

Regulamentar
a
destinação
de
recursos
obtidos
pela aplicação dos
instrumentos
de
política urbana ao
FUNDHIS.

Promover
a
arrecadação
de
recursos por meio
da aplicação dos
instrumentos
de
política urbana.

Incorporar
recursos
financeiros
ou
em bens imóveis
para
o
FUNDHIS
por
meio
da
aplicação
dos
instrumentos de
política urbana.

Sem custo direto

d. Referências Utilizadas para a Estimativa de Custos


O Termo de Cooperação Técnica assinado com o IPEA utiliza recursos do
FUNDURB. As demais ações previstas não possuem custo direto, uma vez que as
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atividades aqui compreendidas estão sendo executadas pela equipe técnica da
Suplan/Sedhab.

e. Agentes envolvidos


Subsecretaria de Planejamento da Secretaria de Habitação, Regularização e
Desenvolvimento Urbano: responsável pela execução e acompanhamento do Termo
de Cooperação Técnica;



Equipe técnica de Habitação: apoio técnico para análise e elaboração das propostas;



Câmara Legislativa: agente Legislativo.

f. Beneficiários


GDF, que terá embasamento legal para implementação dos Programas e Ações do
Plandhis.



População, beneficiária direta e indireta, que se dará por meio da efetivação das
ações viabilizadas pela adequação legislativa.

g. Critérios de Atendimento

Não aplicável.

2.1.5 Programa Morar Bem
Este programa prioriza a ampliação da oferta de solução de moradias de interesse social e a
amortização do déficit habitacional através da indução e apoio do Poder Público à produção
de novas habitações por agentes privados e sociais.

a. Justificativa/objetivo
Existe atualmente no Distrito Federal um número expressivo de famílias vivendo em
condições de precariedade habitacional. Pode-se dizer que esse fato se deve, de forma
geral, à incompatibilidade que se consolidou entre o valor de compra ou locação de uma
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moradia e a capacidade financeira das famílias, inviabilizando, para muitos, o acesso a esse
direito fundamental.

Registros contidos no Diagnóstico Habitacional do Plandhis apontam que, durante quase
duas décadas, a farta distribuição de lotes semi-urbanizados acentuou a desigualdade
social/urbanística provocando distorções e gerando um acúmulo de situações de
precariedade habitacional.

Com o MCMV verificou-se que há dificuldades em compatibilizar a valor dos
empreendimentos à capacidade financeira das famílias, criando uma situação que necessita
da intervenção do Poder Público para ser equacionada.

O governo Federal compreendeu esse problema e institui uma série de Programas
destinados à promoção de HIS, a partir da disposição de recursos, para viabilizar
empreendimentos para o público da chamada faixa 1. No entanto, sabe-se que o papel do
Distrito Federal é fundamental para que esses recursos cheguem até seu território. Sendo
assim, buscou-se aqui instituir um programa voltado a fortalecer o papel proativo do GDF,
tornando-o o principal articulador dos recursos e das demandas locais por HIS.

Em razão do atual cenário da Política Habitacional e das articulações recém-realizadas pelo
GDF nesse sentido, foi priorizada a criação de apenas um programa de produção
habitacional para o primeiro ciclo de implementação do Plandhis, tendo como meta a
assinatura de 100.000 (cem mil) Contratos de Novas Unidades Habitacionais e a entrega de
24.000 (vinte e quatro mil) Novas Unidades até 2014.

Uma vez realizado o Recenseamento Imobiliário e feita a readequação da estrutura
institucional responsável pela implementação do Plandhis, poderá mostrar-se adequado, na
ocasião de revisão do Plandhis prevista para 2015 a inclusão de outros programas de
provisão, voltados, por exemplo, à execução de loteamentos urbanos de interesse social ou
a promoção exclusivamente pública de HIS.

b. Detalhamento
Para a realização do Programa Morar Bem, faz-se necessário, primeiramente, fortalecer o
papel proativo do Poder Público, instituindo procedimentos para a proposição de parcerias e
para a mobilização da iniciativa privada e dos agentes sociais.
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O Programa deve priorizar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade e/ou
precariedade habitacional identificada pelo Programa de Cadastro e Gestão da Informação,
buscando criar alternativas habitacionais compatíveis ao perfil de sua demanda, tanto em
relação à localização quanto à tipologia construtiva.

O DF deverá instituir mecanismos para estimular a produção de HIS condizente as suas
prioridades de atendimento e a localização de sua demanda. Para isso, o Programa prevê a
criação de parcerias pública-privadas e a disponibilização de possíveis contrapartidas
distritais para a viabilização das habitações, as quais serão definidas conforme o perfil do
empreendimento e pré-aprovação do Conselho Distrital de Habitação, sendo prevista uma
possível participação do Distrito Federal para:


Disponibilização de área para implantação do empreendimento.



Execução parcial ou total da infraestrutura.



Aplicação de índices urbanísticos especiais previstos por legislação para HIS.

Todo o exposto na perseguição da meta de 100.000 (cem mil) Contratos de Novas Unidades
Habitacionais assinados e 24.000 (vinte e quatro mil) Novas Unidades entregues até 2014.

c. Quadro Resumo dos Objetivos Específicos, Metas, Ações, Custos e Fontes
de Recurso
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES

METAS

FONTE DE
RECURSO

Implantar novos
empreendimentos
habitacionais de
interesse social.

Realizar a análise
de
viabilidade
técnica, jurídica e
financeira para a
implantação
dos
empreendimentos.

Entregar 24.000
novas moradias
até 2014.

FUNDURB

FUNDHIS

PMCMV
Enquadrar
as
áreas em HIS ou
ZEIS.

Realizar tratativas
para a aquisição
das áreas e/ou
proposição
de
parcerias publicoprivada para a
viabilização
dos
empreendimentos
de interesse social.

ESTIMATIVA DE CUSTOS
1° CICLO
R$ 1,9
bilhão

2° CICLO
----

3° CICLO

4° CICLO

----

----
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Elaborar
os
projetos e aproválos
junto
aos
órgãos
competentes.

Executar as obras
e
implantar
a
infraestrutura.

Dispor de equipe
técnica-social para
o
acompanhamento
das
ações,
orientações e apoio
às
famílias,
inclusive durante o
pós-ocupação.

d. Referências Utilizadas para Estimativa de Custos

PRODUTOS/MACROAÇÕES

REFERÊNCIAS UTILIZADAS
Contratação

de

100

mil

unidades

habitacionais com a produção de 24 mil
novas moradias até 2014, tendo por base
as estimativas feitas pelo Diagnóstico
Habitacional
Produção habitacional

quanto

ao

déficit

por

habitação (262.126 U.H.).
Para o cálculo das unidades habitacionais
adotou-se os valores de R$ 57.000,00 para
casa e de R$ 66.000,00 para apartamento,
valor

médio

calculado

empreendimentos

já

a

partir

dos

contratados

pelo

programa Morar Bem.

e. Agentes envolvidos


Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano: responsável
pela condução geral das atividades e operacionalização do Programa.
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Conselho Distrital de Habitação: responsável pela deliberação das propostas e
aprovação das ações que serão realizadas com recursos do Fundo Distrital de
Habitação.



Agentes financeiros do Governo Federal: intermediadores dos repasses de recursos
disponibilizados pela união e pelo Estado aos agentes privados e sociais que
realizarão a produção dos empreendimentos habitacionais.



Agentes privados e sociais interessados em promover HIS: atuarão como parceiros
na produção habitacional, sendo responsáveis pela execução dos empreendimentos.



Codhab: executora da Política Habitacional do DF.

f. Beneficiários


Famílias cadastradas pelo novo cadastro de habitação do Governo do Distrito
Federal como demandantes de novas moradias.

g. Critérios de Atendimento


Critérios da política Habitacional do DF;



Prioridade ao atendimento de famílias com renda familiar enquadrada na faixa 1 do
PMCMV.

2.1.5.1 – Programa Morar Bem – Entidades
Este programa prioriza a ampliação da oferta de solução de moradias de interesse social por
meio de parcerias entre o movimento social organizado e o GDF visando à amortização do
déficit habitacional através da produção de novas habitações por agentes do movimento
social, especialmente na faixa 01 do MCMV.

a. Justificativa/objetivo
Promover PPP entre o GDF e o movimento social a fim de agilizar e acelerar a produção de
novas soluções de moradia para atendimento a faixa 01 do MCMV.
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Em razão do atual cenário da Política Habitacional e das articulações recém-realizadas pelo
GDF nesse sentido, será incentivada no Plandhis, a formalização de parcerias tendo como
meta a oferta de 100.000 (cem mil) Novas Unidades Habitacionais até 2014.

b. Detalhamento do Programa
Uma vez aprovada à parceria, propõe-se a realização de um Projeto Piloto que seria a
implementação das quadras 100 ímpares de Samambaia, cujo projeto, conhecido como
Subcentro Oeste, já realizou até audiências públicas tendo sido aprovado pela comunidade
local.

c. Quadro Resumo dos Objetivos Específicos, Metas, Ações, Custos e Fontes
de Recurso
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES

METAS

FONTE DE
RECURSO

Criar Grupo de
Trabalho
para
implementar
parceria

Montar
parceria
apontando áreas e
beneficiários

GT instalado até
janeiro de 2014.

Sem custo

----

Implantar novos
empreendimentos
habitacionais de
interesse social.

Realizar a análise
de
viabilidade
técnica, jurídica e
financeira para a
implantação
dos
empreendimentos.

Contratar 10.000
novas moradias
até 2014.

FUNDURB

R$ 615
milhões

FUNDHIS

PMCMV
Enquadrar
as
áreas em HIS ou
ZEIS.

Realizar tratativas
para a aquisição
das áreas e/ou
proposição
de
parcerias publicoprivada para a
viabilização
dos
empreendimentos
de interesse social.

Elaborar
os
projetos e aproválos
junto
aos
órgãos
competentes.

Executar as obras
e
implantar
a
infraestrutura.

ESTIMATIVA DE CUSTOS
1° CICLO

2° CICLO

3° CICLO

4° CICLO

----

----

----

----

----

----
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Dispor de equipe
técnica-social para
o
acompanhamento
das
ações,
orientações e apoio
às
famílias,
inclusive durante o
pós-ocupação.

d. Referências Utilizadas para Estimativa de Custos

PRODUTOS/MACROAÇÕES

REFERÊNCIAS UTILIZADAS
Contratação

de

10

mil

unidades

habitacionais até 2014.
Para o cálculo das unidades habitacionais
Produção habitacional

adotou-se os valores de R$ 57.000,00 para
casa e de R$ 66.000,00 para apartamento,
valor

médio

calculado

empreendimentos

já

a

partir

dos

contratados

pelo

programa Morar Bem.

e. Agentes envolvidos


Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano: responsável
pela condução geral das atividades e operacionalização do Programa.



Conselho Distrital de Habitação: responsável pela deliberação das propostas e
aprovação das ações que serão realizadas com recursos do Fundo Distrital de
Habitação.



Agentes financeiros do Governo Federal: intermediadores dos repasses de recursos
disponibilizados pela união e pelo Estado aos agentes privados e sociais que
realizarão a produção dos empreendimentos habitacionais.



Agentes privados e sociais interessados em promover HIS: atuarão como parceiros
na produção habitacional, sendo responsáveis pela execução dos empreendimentos.



Codhab: executora da Política Habitacional do DF.
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f. Beneficiários


Famílias cadastradas pelo novo cadastro de habitação do Governo do Distrito
Federal como demandantes de novas moradias.

g. Critérios de Atendimento


Critérios da política Habitacional do DF;



Prioridade ao atendimento de famílias com renda familiar enquadrada na faixa 1 do
PMCMV.

2.1.6 Programa de Regularização Fundiária – Regularizou, é Seu
Este programa destina-se à legalização dos assentamentos irregulares e cidades já
existentes no DF, por meio da implementação de ações voltadas à regularização fundiária e
à articulação com outros programas para a promoção da adequação urbanística e
habitacional desses parcelamentos.

a. Justificativa/Objetivo
Segundo dados apurados pelo Diagnóstico do Plandhis, o Distrito Federal possui 36
aglomerados subnormais e 30 núcleos Habitacionais de Interesse Social com processo de
regularização em andamento que ocupam áreas públicas e/ou particulares contabilizando
109.024 unidades habitacionais. Também foi verificado no Diagnóstico que 82.245 unidades
habitacionais estão localizadas em Regiões Administrativas consolidadas. Portanto, 191.269
unidades habitacionais necessitam de regularização fundiária que abrange um total de
707.695 pessoas.

Sendo assim, foi estruturado um Programa com objetivo de efetivar a regularização dessas
localidades, sendo previsto, para isso, o desenvolvimento de ações no âmbito jurídico, físico
e social. O Grupo de Trabalho reunido, durante os dias 23 e 30 de outubro, aprovou o
Projeto de Lei (vide Anexo II) que visa à aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº.
11.977/2009 no Distrito Federal. O referido projeto se encontra na Câmara Legislativa do DF
para apreciação onde recebeu o número 1.251/2012
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b. Detalhamento do Programa

O Programa visa atuar em três frentes: loteamentos (legais e ilegais), ocupações
consolidadas (grande rotatividade, área de risco ambiental e indefinição da propriedade da
terra) e cidades consolidadas oriundas do Programa de Assentamento realizado em gestões
passadas.

O programa também prevê que o GDF promoverá ações técnicas objetivando adequar a
situação de irregularidade às leis bem como normatizá-las, especialmente quanto à Lei
Federal nº 11.977/2009 que pela primeira vez instituiu marco legal para a regularização
fundiária de assentamentos urbanos irregulares no País. Até então a regularização de
assentamentos

consolidados

devia

obedecer

às

mesmas

regras

exigidas

para

parcelamentos a serem implantados. Essa lei prevê a regularização fundiária de
assentamentos irregulares ocupados predominantemente por população de baixa renda nos
casos em que a área esteja ocupada, de forma mansa e pacífica há pelo menos cinco anos,
em que os imóveis se situem em ZEIS ou em que as áreas ocupadas sejam declaradas pelo
Poder Público de interesse para implantação de projetos de regularização fundiária de
interesse social.

Também constituem as principais normas a serem consideradas:

- A Lei nº 8.666/93, que possibilita a dispensa de licitação para utilização de instrumentos de
regularização fundiária de imóveis destinados a residências, e de imóveis de uso comercial
local com área de até 250 m², no âmbito de programa de regularização fundiária de
interesse social;

- O Decreto-Lei 271/67, que instituiu a concessão de uso de terrenos públicos ou
particulares para, dentre outras finalidades, a regularização fundiária de interesse social;

- A MP nº 2.220/01 que assegura o direito à concessão especial de uso de imóveis públicos
para fins de moradia com área de até 250 m² que, em 30.06.2001, estejam ocupados
ininterruptamente e sem oposição, por cinco anos, e a garantia do direito a imóvel em outro
local no caso de a ocupação acarretar riscos aos moradores;
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- A Lei Federal 9.261/96, que autorizou a venda de imóveis públicos na bacia do São
Bartolomeu diretamente aos ocupantes, sem licitação. Esta lei foi objeto da ADI 2990,
proposta pelo MP. Ao decidir a respeito, o STF denegou o pedido de inconstitucionalidade
da lei e assentou que no caso havia inviabilidade de competição. pelo que o caso se
enquadrava no critério de inexigibilidade de licitação. A decisão do Supremo Tribunal
Federal entendeu que se tratava de hipótese de inexigibilidade de licitação. A amplitude da
interpretação dada pela Corte possibilitou a adoção de igual procedimento em outras
localidades, o que passou a ser defendido até pelo próprio MP na forma incluída no TAC
002/2007.

Para identificação daqueles que se enquadram nesses diplomas legais torna-se
indispensável à realização do Recenseamento Imobiliário.

As atividades serão desenvolvidas pela equipe técnica do Distrito Federal, por meio da
Subsecretaria de Regularização da Sedhab, que centralizará as ações da política de
regularização do Distrito Federal para as áreas de interesse social, e da Codhab.

O Distrito Federal também poderá receber apoio técnico e/ou financeiro para a promoção da
regularização fundiária, mediante acesso a programas federal, como no caso do Programa
Papel Passado, do Governo Federal.

c. Quadro de Resumo dos Objetivos Específicos, Metas, Ações, Custos e
Fontes de Recurso

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Identificar
as
irregularidades
incidentes e os
encaminhamentos
necessários
à
regularização para
cada
núcleo
a
regularizar.

AÇÕES

Realizar
levantamento
topográfico
áreas.

METAS

o
das

Levantar
informações
relativas
ao
domínio, situação
urbanística, origem
da
ocupação,
restrições
ambientais, ações
jurídicas, etc.

Identificar
as
desconformidades
e definir Plano de
Regularização para

Elaborar o Plano
de
Regularização
para
cada
núcleo até 2012.

FONTE DE
RECURSO
FUNDURB
FUNDHIS
Programa Papel
Passado
FNHIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS
1° CICLO
R$ 100 mil

2° CICLO
_____

3° CICLO

4° CICLO

_____

_____

175

cada núcleo.
Desenvolver ações
voltadas
à
contemplação do
parcelamento
irregular e apoio
social às famílias.

Realizar o cadastro
socioeconômico.
Promover
a
selagem das
habitações.
Realizar
o
acompanhamento
social às famílias.

Identificar
as
famílias
beneficiárias e
promover
a
selagem
de
todos
os
parcelamentos
irregulares até
2013.

Sem custo

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

_____

R$ 233 mil

R$ 542 mil

_____

_____

Implantar
rotinas
de
fiscalização
contra
novas
irregularidades.
Promover
regularização
fundiária.

a

Ações diversas que
podem envolver a
confecção
de
projetos,
elaboração
de
permissivos
legislativos,
obtenção
de
anuência, abertura
de
título,
retificação, etc.

Promover 30%
das
regularizações
fundiárias
até
2013 e 100%
até 2017.

d. Referência Utilizadas para a Estimativa de Custos

PRODUTOS/MACROAÇÕES
Identificação
definição

das
dos

irregularidades

REFERÊNCIAS UTILIZADAS
e

encaminhamentos

necessários à regularização.
Promoção da regularização dominial.

Adotou-se um valor médio por família
estimado em R$ 300.00, o qual contempla
basicamente despesas para pagamento de
emolumentos

relativos

ao

registro,

retificação, unificação, desmembramento e
abertura de títulos (aplicados conforme a
necessidade de cada caso, utilizando-se
dos benefícios instituídos pela Lei Estadual
nº

13.290/08),

como

também

gastos

eventuais para elaboração de Projetos de
Regularização e execução de laudos, que
ocasionalmente

não

possam

ser

desenvolvidos pelo GDF. Já a estimativa
de famílias que deverão ser beneficiadas
com a regularização baseia-se em dados
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do Diagnóstico Habitacional do PLANDHIS.

e. Beneficiários


Famílias cujas moradias demandem por Regularização Fundiária.

f. Critérios de Atendimento


Não ser proprietário de outro imóvel residencial no Distrito Federal.



Comprovar ocupação pacífica, sem oposição do Estado ou de outros, há 05 anos e
um dia.

2.1.7 Programa de Qualificação de Moradia

Com base na Lei Federal nº 11.888/2008, que trata de Assistência Técnica para habitação
de interesse social (trecho abaixo), combinada com a Lei Federal nº 11.977/2009, que
institui o Programa Minha Casa, Minha vida, este Programa destina-se a qualificação
habitacional através da prestação de serviços de assistência técnica e benefícios para
famílias de baixa renda, desde que atendidos alguns critérios.
o

§ 1

O direito à assistência técnica previsto

no caput deste artigo abrange todos os trabalhos
de projeto, acompanhamento e execução da obra
a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura,
urbanismo e engenharia necessários para a
edificação, reforma, ampliação ou regularização
fundiária da habitação.

a. Justificativa/Objetivo
Por meio das consultas populares promovidas para elaboração do Diagnóstico Habitacional
do Plandhis foi possível constatar o descontentamento das famílias que investiram suas
economias na construção de moradias executadas sem orientação técnica e hoje convivem
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com inúmeros problemas construtivos que comprometem a segurança e a condição de
salubridade desses imóveis, criando uma insatisfação geral para seus moradores.

Foi observado que, para muitas famílias, os recursos necessários à aquisição de serviços
técnicos em arquitetura e engenharia nem sempre são compatíveis com sua capacidade
financeira e ainda há situações em que falta dinheiro, também, para a contratação de mãode-obra qualificada e para compra dos materiais de construção, sendo frequente a atuação
de pessoas na obra sem experiência e o uso de materiais improvisados ou inadequados.

O Diagnóstico do Plandhis aponta também, que o Distrito Federal possui mais de 126.152
moradias em condições inadequadas de habitabilidade, em razão de problemas de
adensamento excessivo ou ausência de unidade sanitária, os quais poderiam ser
solucionados através da adequação construtiva dessas habitações.

Diante do exposto, mostra-se evidente a necessidade de instituir um Programa no âmbito do
Plandhis direcionado a auxiliar as famílias que estão construindo por conta própria e aquelas
que precisam melhorar a condição de habitabilidade de seus imóveis, oriundos do Programa
de Assentamentos oferecendo-lhes orientação técnica e acesso a materiais de construção
(vide Ficha de Vistoria Técnica no Anexo III).

b. Detalhamento do Programa

Para a obtenção dos resultados esperados para esse programa, promoveu-se sua
estruturação em três frentes de atuação, sendo a primeira delas destinadas a prestação de
assistência técnica em engenharia e arquitetura; a segunda voltada ao aperfeiçoamento
técnico para atuação das famílias na execução da obra; e a terceira dedicada à aquisição e
gestão de materiais de construção para auxiliar essas famílias na promoção das
intervenções habitacionais que pretendem realizar.

Para a viabilização de serviços técnicos é pretendida a obtenção de recursos junto ao
governo Federal e o estabelecimento de convênios ou termos de parceria com entidades
para a prestação dos serviços às famílias.

c. Quadro Resumo dos Objetivos Específicos, Metas, Ações, Custos e Fontes
de Recurso.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES

Dispor de serviço
de
assistência
técnica visando à
elaboração
de
projetos
e
acompanhamento
para a construção,
ampliação
ou
qualificação
habitacional.

Estabelecer
convênio ou termo
de parceria com
entidades para a
prestação
da
assistência técnica.

METAS

FONTE DE
RECURSO

ESTIMATIVA DE CUSTOS
1° CICLO

Oferecer
o
serviço
de
assistência
técnica gratuita
a 300 famílias
no primeiro ciclo
e mais 300 ao
ano a partir de
2014.

FUNDURB

Encaminhar
as
famílias
beneficiárias para
curso
de
capacitação
em
construção
civil
promovidos
em
parceria com a
SEDEST

Encaminhar os
beneficiários
para curso de
capacitação em
autoconstrução
e/ou autogestão.

Sem custo direto

Dispor
de
materiais
de
construção
para
atendimento
às
famílias
beneficiárias.

Oferecer
o
serviço
de
assistência
técnica gratuita
a 300 famílias
no primeiro ciclo
e mais 300 ao
ano a partir de
2014.

Doações

Promover
o
cadastramento das
famílias
demandantes por
meio
do
Recenseamento
Imobiliário.

2° CICLO

3° CICLO

4° CICLO

R$ 750 mil

R$ 3
milhões

R$ 3
milhões

R$ 3
milhões

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 900 mil

R$ 3,6
milhões

R$ 3,6
milhões

R$ 3,6
milhões

FUNDHIS

Prestar o serviço
de
assistência
técnica.

d. Referências Utilizadas para Estimativa de Custos

PRODUTOS/MACROAÇÕES
Serviço de assistência técnica.

REFERÊNCIAS UTILIZADAS
Foi adotado o valor de referência aplicado
pelo Ministério das Cidades em programas
de

assistência

técnica

para

melhoria

habitacional, de R$ 2.500,00 por família.
Disponibilização
construção.

de

materiais

de Foi adotado o valor de R$ 3.000,00 por
família para a disponibilização de material
de

construção.

corresponder

ao

Esse

montante

orçamento

(valor

deve
de

mercado) dos materiais de construção
adquiridos por meio de doação ou pela
compra a preço de custo.
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e. Agentes envolvidos


Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano: responsável
pela condução geral das atividades, pela identificação das demandas, pela
articulação com os demais órgãos envolvidos na execução das ações, e pelo
estabelecimento de convênios ou termos de parcerias com entidades para a
prestação de assistência técnica às famílias.



Secretaria de Trabalho e Renda: Responsável pela promoção dos cursos de
capacitação, a serem desenvolvidos em parceria com entidades profissionais e de
ensino.



Conselho Distrital de Habitação: responsável pela deliberação das propostas e
aprovação das ações que serão realizadas com recursos do Fundo Distrital de
Habitação.



Entidades profissionais de Engenharia e Arquitetura, e Instituições de Ensino e
Pesquisa: realizarão a prestação da assistência técnica às famílias, conforme
convênio ou termo de parceria a ser ficado com o Governo.

f. Beneficiários


Famílias cujas moradias demandem por qualificação.

g. Critérios de Atendimento


Renda familiar não superior a cinco salários mínimos para obtenção do benefício da
assistência técnica e encaminhamento à capacitação.



Não possuir outras propriedades além do imóvel de residência.



Atendimento prioritário às famílias em situação de adensamento excessivo e das que
não dispõe de unidade sanitária exclusiva (previsão de reserva de vagas para
atendimento dessa demanda, aplicável a partir do 2º ciclo do Plandhis, após
realização do Recenseamento Imobiliário).
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Uma vez que há previsão de convênio com órgãos financiadores, será necessário atender
critérios específicos determinados por esses órgãos, além dos que constam detalhados
neste item.
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3. CRONOGRAMA E INDICADORES

Visando facilitar o monitoramento dos Programas e ações, foram estabelecidos indicadores
que buscam retratar a evolução das atividades realizadas e, desta forma, permitem avaliar o
cumprimento das metas propostas pelo Plandhis e, por consequência, mensurar o
desempenho de cada programa.

A seguir, constam quadros de análise simplificada relativos aos programas, contendo a
identificação das metas, com respectivo cronograma e indicadores.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
CRONOGRAMA

METAS

1ºCICLO
2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2º CICLO
2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

3ºCICLO
2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

4º CICLO
2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

INDICADORES

2
0
2
7

Dispor, até 2013, de
equipe técnica conforme
novo organograma da
CODHAB.

2013- Quantidade de
técnicos disponíveis
ao trabalho em
relação ao previsto
pelo organograma.

Promover a capacitação
dos profissionais que
compõem
o
quadro
técnico de habitação até
90
dias
após
sua
inclusão na equipe.

2013- Quantidade de
técnicos capacitados
em relação ao total
incorporado a SH.

Promover eventos de
atualização profissional
a cada ano, a partir de
2013.

ANUAL- Relação dos
eventos realizados em
cada ano.

Disponibilizar
espaço
físico
adequado
e
equipamentos para a
realização
das
atividades da equipe de
habitação até 2013.

2013- Espaço físico
disponibilizado para a
implantação da SH.
2013- Equipamentos
disponibilizados em
relação ao que foi
originalmente previsto
pelo Programa
(estações de trabalho
e computadores para
cada técnico, mesa de
reuniões, multimídia,
impressora, máquinas
fotográficas, veículo e
materiais de uso geral
para escritório).
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PROGRAMA DE RECENSEAMENTO IMOBILIÁRIO
CRONOGRAMA

METAS

Realizar
Recenseamento
Imobiliário até 2013.

o

1ºCICLO

2º CICLO

2
0
1
2

2
0
1
6

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

3ºCICLO
2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

4º CICLO
2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

INDICADORES

2012- Recenseamento
Imobiliário iniciado.
2013- Recenseamento
Imobiliário finalizado.

Realizar
o
Censo
Habitacional Rural até
2013.

2013
Censo
Habitacional finalizado.

Levantar dados e base
de
informação
consideradas
relevantes
para
o
planejamento
habitacional até 2012.

2012Relação
das
bases de informações
complementares
ao
SCH.

Importar
os
dados
complementares
ao
SCH até 2013.

2013- Bases de dados
complementares
importadas ao SCH.

Implantar o Sistema de
Cadastro Habitacional
até 2013.

2013Sistema
de
Cadastro Habitacional
implantado.

Mapear, até 2013, as
áreas
públicas
e
particulares potenciais
para implantação de
HIS.

2012- Relatório parcial
das áreas mapeadas.

Utilizar o Sistema de
Cadastro Habitacional
para
instruir
a
demarcação de novas
ZEIS
de
provisão
habitacional em áreas
servidas
por
infraestrutura
e
equipamentos, a partir
de 2014.

2014/2017/2021/2027 Identificar as novas
áreas
a
serem
incorporadas
como
ZEIS.

Utilizar o Sistema de
Cadastro Habitacional
como instrumento de
gestão dos programas
de PLANDHIS, a partir
de 2014.

Anual a partir de 2014 Relatório com as ações
de gestão realizadas a
partir da utilização do
SCH.

2013- Mapa contendo
as áreas públicas e
particulares potenciais
para implantação de
HIS.
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PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL
APLICÁVEL
METAS

CRONOGRAMA
2º CICLO
3ºCICLO

1ºCICLO
2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

4º CICLO

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

INDICADORES

2
0
2
7

Promover a
revisão e
atualização de
legislação distrital
até 2013.

2012 - Projeto de Lei
que altera a Lei nº
3.877/2006 enviado a
CLDF.

2013 – Relação das
legislações revisadas e
atualizadas e
verificação quanto ao
saneamento das
questões que foram
apontadas pelo
Diagnóstico.
2013 – PPA, LDO e
LOA revisados.

Revisar o PPA,
LDO e LOA até
2013.

PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
URBANA
CRONOGRAMA
1ºCICLO

METAS

Promove a regulamentação
dos instrumentos até 2013.

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2º CICLO
2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

3ºCICLO
2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

4º CICLO
2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

INDICADORES

2012- Comissão para
análise e propositura
das regulamentações
instituídas.
2013Instrumentos
regulamentados
em
relação ao total que
constava pendente de
regulamentação.

Estabelecer
rotinas,
procedimentos, fluxos para
sua aplicação até 2013.

2013Relatório
contendo as rotinas,
procedimentos e fluxos
para aplicação dos
instrumentos de política
urbana.

Incorporar
recursos
financeiros ou em bens
imóveis para FUNDHIS por
meio da aplicação dos

2013/2017/2021/2025Montante
financeiro
correspondente
aos
recursos
ou
bens
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instrumentos de política
urbana (R$ 756 mil até
2013, e R$ 2,52 milhões a
cada ciclo do Plandhis a
partir de 2014).

imóveis adquiridos por
meio da aplicação dos
instrumentos de política
urbana em relação do
previsto originalmente
para o período.

PROGRAMA MORAR BEM
CRONOGRAMA
1ºCICLO

METAS

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2º CICLO
2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

3ºCICLO
2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

INDICADORES

4º CICLO
2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

24.000
(vinte
e
quatro mil) novas
Unidades
Habitacionais
até
2014

2012 – obras contratadas

24.000
(vinte
e
quatro mil) novas
Unidades
Habitacionais
até
2014

2014 – obras concluídas,
unidades
habitacionais
entregues.

76.000 (setenta e
seis
mil)
novas
Unidades
Habitacionais
a
partir de 2015.

2013/2014
–
Contratos
assinados para início das obras.

76.000 (setenta e
seis mil) novas
Unidades
Habitacionais a
partir de 2015.

2013/2014
–
Número
de
moradias entregues em relação
ao total previsto para o período.

Priorizar o
atendimento na
faixa 01.

2012/2015 – Números de
unidades destinadas à faixa 01.

PROGRAMA MORAR BEM - ENTIDADES
CRONOGRAMA
1ºCICLO

METAS

Criar
Grupo
de
Trabalho
para
implementar
parcerias com as
entidades.

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2º CICLO
2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

3ºCICLO
2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

INDICADORES

4º CICLO
2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7
2014 – Grupo criado
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2014 – Contratos assinados
para início das obras.

10.000 (dez mil)
novas
Unidades
Habitacionais
até
2014

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REGULARIZOU É SEU
CRONOGRAMA
1ºCICLO

METAS

Recenseamento
Imobiliário

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2º CICLO
2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

3ºCICLO
2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

4º CICLO
2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

INDICADORES

2013
–
Recenseamento
imobiliário realizado.

Elaborar o Plano
de
Regularização
para cada núcleo
até 2012.
Legalização dos
assentamentos
irregulares
e
cidades
já
existentes do DF

2012Planos
de
Regularização
elaborados
para cada núcleo.

Identificar as
famílias
beneficiárias e
promover a
selagem de
todos os
parcelamentos
irregulares até
2014.
Regularização
para todo aquele
que reside no
imóvel há 5 anos
e um dia sem
oposição do
estado ou de
terceiros.
Promover
30%
das
regularizações
fundiárias
até
2013 e 100% até
2017.

2013/2017 - Relação das
famílias beneficiárias com a
regularização em relação ao
total mapeado.
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PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE MORADIA
CRONOGRAMA
1ºCICLO

METAS

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2º CICLO
2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

3ºCICLO
2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

4º CICLO
2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

INDICADORES

2
0
2
7

Promover
o
cadastramento
das
famílias
demandantes por
meio
do
Recenseamento
Imobiliário.

2012 - Recenseamento
Imobiliário iniciado.

Oferecer o serviço
de
assistência
técnica gratuita a
300 famílias no
primeiro ciclo.

2012/2013
–
Estabelecer convênio
ou termo de parceria
com entidades para a
prestação
de
assistência técnica.

Oferecer o serviço
de
assistência
técnica
gratuita
1.000 famílias ao
ano a partir de
2014.

2014
–
Contratos
assinados
com
as
entidades prestadoras
de serviço.

Encaminhar
as
famílias
beneficiárias para
curso
de
capacitação
em
construção
civil
promovidos
em
parceria com a
SEDEST

2012/2013
Acompanhar
encaminhamento
beneficiários.

2013 - Recenseamento
Imobiliário finalizado.

.
–
o
dos
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4. MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO

A definição de uma rotina de monitoramento, avaliação e revisão para o Plandhis tem papel
fundamental para que o Poder Público e a Sociedade Civil possam acompanhar
adequadamente os resultados e o cumprimento das ações propostas pelo Plano,
subsidiando inclusive, eventuais adequações de conteúdo que se façam necessárias para
garantir sua eficácia.

O monitoramento deverá ser realizado de forma contínua pelos membros do Conselho
Distrital de Habitação e pelo GDF que terão a atribuição de acompanhar o andamento das
atividades propostas pelo Plano e o Cumprimento das metas estabelecidas.

Ao final de cada ano, o órgão responsável por assuntos habitacionais deverá produzir um
relatório de avaliação contendo os resultados dos Programas e Ações, a síntese dos
trabalhos realizados, além da descrição dos avanços e das falhas na resolução dos
problemas habitacionais, identificando, inclusive, eventuais conteúdos que necessitem de
adequação.

Após o encerramento de cada ciclo, haverá também a necessidade de promover a revisão
do Plano, a qual terá a finalidade de atualizar informações, corrigir eventuais
desconformidades, ou mesmo reavaliar os programas e ações propostos, de forma a
adequar o planejamento distrital e as novas realidades que se consolidem ao longo do
período de vigência do Plandhis. Esta ação deverá ser realizada pela SUHAB/DIHAB,
seguindo o cronograma apresentado no quadro 4. No caso DF, foi estipulado um horizonte
temporal para execução do Plano de 16 anos, prevendo-se o início de sua implementação a
partir de 2012, com término para execução até 2027.
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Os ciclos do Plandhis e a agenda de revisão dos conteúdos

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PLANDHIS

1º CICLO

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2025

2026 2027

4º CICLO

3º CICLO

2º CICLO

2024

Os resultados das ações de monitoramento e avaliação do Plandhis devem ser
apresentados à sociedade, de modo a dar publicidade aos trabalhos realizados no âmbito
da política habitacional. Para as ações de revisão do Plano, recomenda-se que seu
conteúdo seja pactuado não só com o Conselho Distrital de Habitação, mas também com a
população, por meio da realização de Audiência Pública.

4ª REVISÃO

2015

3ª REVISÃO

2014

2ª REVISÃO

2013

1ª REVISÃO

2012
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ANEXO I

Resolução do Conselho Gestor do Fundhis publicado no Diário Oficial do DF,
nº 212, seção I, página 22, do dia 18 de outubro de 2012.
FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
CONSELHO GESTOR
RESOLUÇÃO Nº 06, DE 16 DE OUTUBRO DE 2012.
O CONSELHO GESTOR DO FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, nos termos da Lei
Complementar nº 762, de 23 de maio de 2008, atuando como Comitê de Acompanhamento e Validação das
Etapas de Elaboração do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS, no âmbito da 3ª Reunião
Ordinária do Colegiado, realizada no dia 16/10/2012, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, por unanimidade, o documento referente às ESTRATÉGIAS DE AÇÃO do Plano Distrital de
Habitação de Interesse Social - PLANDHIS, em conformidade do a Metodologia aprovada pelo Colegiado por
meio da Resolução nº 3, no âmbito da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do FUNDHIS, realizada no dia
27 de março de 2012.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
RAFAEL OLIVEIRA
Presidente Substituto

Ata da terceira reunião ordinária do Conselho Gestor do Fundhis publicado no
Diário Oficial do DF, nº 234, seção I, páginas 4 e 5, do dia 20 de novembro de
2012.
FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
CONSELHO GESTOR
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
Às nove horas do dia dezesseis de outubro de dois mil e doze, na sala de reuniões do 2º andar do edifício sede
da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB, localizada no
Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco “A” Lotes 13/14, foi aberta a Terceira Reunião Ordinária do Conselho
Gestor do Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – CG/FUNDHIS, pelo senhor Secretário-Adjunto da
SEDHAB Rafael Oliveira, que, na qualidade de Presidente Substituto do Conselho, saudou a todas as
Conselheiras e Conselheiros presentes e logo passou ao encaminhamento dos seguintes assuntos: 1) Ordem do
dia 1.1 – Abertura dos trabalhos; Posse do Conselheiro Sebastião Melchior Pinheiro, Membro Suplente,
representante da Secretaria de Estado de Fazenda, em substituição a Jorge Ernani Marinho Santos; 2) Leitura
das Publicações no DODF dos assuntos relacionados ao Fundo. Em seguida o Presidente Substituto passou ao
item 3 da pauta, relativo à 3ª Etapa da elaboração do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social –
PLANDHIS, denominado ESTRATÉGIAS DE AÇÃO, cujo texto havia sido encaminhado aos Conselheiros e
Conselheiras em meio eletrônico para conhecimento prévio, e sobre o qual haveriam de discutir e deliberar,
enquanto Comitê de Avaliação e Aprovação do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social, conforme
aprovado na Metodologia para Elaboração do PLANDHIS. Preliminarmente, solicitou ao Diretor da Diretoria de
Planejamento Habitacional da Subsecretaria de Habitação da SEDHAB, senhor Paulo Valério Silva Lima, que
fizesse uma apresentação do conteúdo do documento que seria objeto de apreciação. O senhor Paulo Valério
discorreu sobre a proposta submetida ao Conselho, especialmente quanto às estratégias de ação inerentes ao
PLANDHIS. Inicialmente destacou a importância de se utilizar o FUNDURB e do FUNDHIS como instrumentos
financiadores da Política Habitacional do Distrito Federal. Discorreu sobre a proposta de reestruturação da
CODHAB como eixo de ação, visando adequá-la às diretrizes do novo Programa Habitacional definido no
PLANDHIS. Enfatizou a necessidade de dinamização dos Instrumentos da Política Urbana, conforme previsto no
Estatuto da Cidade. Explanou sobre a necessidade de se ampliar o leque de ações da Política Habitacional, de
modo a contemplar o atendimento às necessidades por novas habitações; à regularização das habitações já
entregues pelo governo; e a qualificação das moradias que necessitam de reformas e acréscimos. Outras
estratégias passam pela implementação do Programa de Recenseamento Imobiliário; a criação do Banco de
Terras para a Política Habitacional de Interesse Social, a ser gerido pela CODHAB; a revisão da legislação; a
Capacitação Técnica e a Criação do Sistema Distrital de Habitação. O Presidente Substituto, senhor Rafael
Oliveira, abriu o tema para discussão. O Conselheiro Luciano Queiroga ponderou sobre o papel do Conselho
Gestor do FUNDHIS, especificamente quanto à função de aprovar as etapas do PLANDHIS. No que concerne à
reestruturação da CODHAB, informou que está em andamento o procedimento licitatório para a contratação de
Pessoa Jurídica para elaborar uma proposta de reestruturação. Nesse caso, afirmou que a questão da
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reestruturação da CODHAB há que ser definida no âmbito do Conselho de Administração da Companhia, não
devendo ser definida no âmbito do PLANDHIS. De posse da palavra, o Conselheiro Francisco Dorion criticou o
produto 3 do PLANDHIS, ora apresentado ao Conselho para aprovação, utilizando como base para
argumentação a fala do Conselheiro Luciano Queiroga. Destacou ainda a preocupação quanto ao item que trata
da “revisão da legislação”, especialmente no que diz respeito à Lei 3.877, a qual garante 40% das unidades
habitacionais de Interesse Social para os movimentos sociais por habitação. O Conselheiro Cláudio Pereira dos
Santos discordou do Conselheiro Dorion, ao afirmar que as propostas de Reestruturação da CODHAB e de
revisão da legislação, orientadas pelo PLANDHIS, trariam a renovação necessária para a Política Habitacional
de Interesse Social do Governo do Distrito Federal. Retomando a palavra, o representante da Subsecretaria de
Habitação, senhor Paulo Valério esclareceu, em alusão às três intervenções anteriores, que o Plano Distrital de
Habitação de Interesse Social – PLANDHIS, não é um instrumento obrigatório, mas necessário para que os
agentes responsáveis pela implementação das Políticas Habitacionais tenham acesso a recursos oriundos da
esfera Federal de Governo. Quando à questão da CODHAB, informou que o PLANDHIS apresenta uma proposta
de estrutura organizacional que sugere a reestruturação da Companhia, de modo a adequá-la às diretrizes
estabelecidas no PLANDHIS, o que não inviabiliza a contratação de Pessoa Jurídica para desenvolver o projeto.
Ao contrário, as proposta do PLANDHIS poderá servir de referência para a elaboração contratada. Paulo Valério
agradeceu à contribuição do Conselheiro Cláudio e esclareceu ao Conselheiro Francisco Dorion que a questão
da revisão da legislação ainda seria tratada na oficina que ocorreria no próximo final de semana, composta por
delegados e representantes dos movimentos sociais por habitação, eleitos na Conferência Distrital da Cidade. A
Conselheira Fátima de Maria Silva Sousa solicitou a palavra e alertou para a necessidade de se manter uma
postura positiva em relação às ações que tem como escopo a possibilidade de mudança e melhoria da
persistente situação de morosidade e ceticismo que permeia as Políticas Públicas. Nesse sentido, enxergou nas
Estratégias de Ações do PLANDHIS, ora em debate, uma alternativa razoável para se promover uma nova
Política Habitacional. O Conselheiro recém-empossado Antonio Fernandes, parabenizou a equipe de elaboração
do PLANDHIS e manifestou apoio ao desenvolvimento da iniciativa em tela. Novamente de posse da palavra, o
Conselheiro Luciano Queiroga afirmou concordar com a 3ª etapa do PLANDHIS, mas destacou que a proposta
de reestruturação da CODHAB seria considerada pelo Colegiado da Companhia em um processo de
amadurecimento até se chegar à proposta final. O Conselheiro Altino José da Silva Filho manifestou
concordância ao documento apresentado e discorreu sobre a necessidade de observância de questões cruciais
como Acessibilidade e Meio Ambiente, as quais deverão ser tratados a nível de Política de Estado. O
Conselheiro Francisco Dorion reafirmou sua preocupação em relação à mudança da Lei 3.877, principalmente
quanto à possibilidade de retirada do percentual de 40% no âmbito da Câmara Legislativa do DF. Em réplica, o
Conselheiro Cláudio Pereira dos Santos afirmou que não vê problemas em alterar a lei 3.877, mesmo porque o
percentual não tem sido observado. Disse que questões importantes devem merecer destaques, como o
funcionamento do Banco de Terras e o tempo que levará a reestruturação da CODHAB. O Conselheiro Francisco
Erto Carvalho de Araújo afirmou ser favorável à reestruturação da CODHAB, mas, contrário à mudança na Lei
3.877. A Conselheira Teresa Ferreira manifestou sua preocupação em relação ao atendimento aos convocados
pela CODHAB. Sugeriu fosse adotado o sistema de atendimento descentralizado, por Região Administrativa.
Exauridas as inscrições para manifestação pelos Conselheiros e Conselheiras presentes, o Presidente Substituto
do Conselho Gestor do FUNDHIS, Rafael Oliveira, comentando as contribuições dadas pelos membros,
discorreu sobre a necessidade de se atentar para os princípios essenciais que devem orientar as Políticas
Públicas, sobre os quais deverá estar fundamentada a Política Habitacional do Distrito Federal, tornando-a uma
Política de Estado cujos resultados dos seus planos e programas ficarão como um legado para a coletividade,
independente dos ciclos político-eleitorais. Enfatizou que, nesse sentido, o Governo atual está atuando de forma
a promover a participação popular nos processos decisórios e de gestão da coisa pública. Encerrou afirmando
que “nenhum programa de governo é sustentável nos dias de hoje sem a participação social”. Colocou a matéria
em votação, qual seja, a proposta de Estratégias de Ação, item 3 de Metodologia de Elaboração do PLANDHIS,
a qual foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, já no âmbito do item 4 da pauta “Assuntos Gerais”, o
Presidente Substituto, senhor Rafael Oliveira passou a palavra ao Chefe da Unidade Gestora de Fundos da
SEDHAB, Gilmar Gonzaga, para que o mesmo apresentasse um resumo da situação orçamentária do FUNDHIS
em 2012. O senhor Gilmar informou que, com a extinção do FUNDHABI por meio da Lei nº 4.854, de 15 de junho
de 2012, o saldo existente na conta corrente daquele Fundo deverá passar para a conta corrente do FUNDHIS.
Informou que o FUNDHIS já conta com CNPJ e que foi formalizado o processo nº 390-000.498/2012, o qual foi
encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda para providenciar a transferência dos recursos. Não obstante,
informou aos Conselheiros e Conselheiras, que o FUNDHIS já conta com orçamento aprovado pela Secretaria
de Estado de Planejamento correspondente ao saldo existente na conta do FUNDHABI, no valor de R$
10.849.976,00, assim distribuído: R$ 8.037.217,00 no Programa de Trabalho “Execução de Infraestrutura em
Parcelamentos do Distrito Federal”; R$ 2.040.784,00 no Programa de Trabalho “Provimento de Unidades
Habitacionais no Distrito Federal” e R$ 771.975,00 no Programa de Trabalho “Elaboração de Projetos”.
concluída a apresentação, o Conselheiro Francisco Dorion indagou se esses recursos poderiam ser utilizados
para contratação de servidores para melhoria do atendimento aos convocados pela CODHAB. O senhor Rafael
Oliveira informou que esse tipo de despesa, qual seja, pagamento de pessoal, não pode ser feita com recursos
do Fundo. Não havendo mais que quisesse se manifestar, o Presidente Substituto do Conselho Gestor do
FUNDHIS, senhor Rafael Oliveira, agradeceu a todos e todas e deu por encerrada a 3ª Reunião Ordinária do
Conselho Gestor do Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – FUNDHIS e para referendá-la, lavrou-se
a presente Ata, firmada pelos seguintes Conselheiros e Conselheiras. O Presidente Substituto RAFAEL CARLOS
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DE OLIVEIRA, Conselheiro Suplente Representante da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - ANTONIO FERNANDES BARROS, Conselheiro Suplente
Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do Distrito Federal - ARIDES
ALMEIDA DE LIMA, Conselheiro Titular Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área de
Habitação do Distrito Federal - ALTINO JOSÉ DA SILVA FILHO, Conselheiro Suplente Representante de
Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do Distrito Federal - CLÁUDIO PEREIRA DOS
SANTOS, Conselheiro Titular Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do
Distrito Federal - FÁTIMA DE MARIA SILVA SOUSA, Conselheira Suplente Representante da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda - FRANCISCO DORION DE MORAIS, Conselheiro
Titular Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do Distrito Federal FRANCISCO ERTO CARVALHO DE ARAÚJO, Conselheiro Titular Representante de Entidades dos Movimentos
Populares da Área de Habitação do Distrito Federal - LUCIANO NÓBREGA QUEIROGA, Conselheiro Titular
Representante da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - TERESA FERREIRA DIAS,
Conselheira Suplente Representante de Entidades dos Movimentos Populares da Área de Habitação do Distrito
Federal - WAYNE JOSÉ PINHEIRO, Conselheiro Suplente Representante da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - SEBASTIÃO MELCHIOR PINHEIRO, Conselheiro Suplente Representante da
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.

Resolução do Conselho Gestor do Fundhis publicado no Diário Oficial do DF,
nº 244, seção I, página 47, do dia 05 de dezembro de 2012.
FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
CONSELHO GESTOR
RESOLUÇÃO Nº 07, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012.
O CONSELHO GESTOR DO FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, nos termos da Lei
Complementar nº 762, de 23 de maio de 2008, atuando como Comitê de Acompanhamento e Validação das
Etapas de Elaboração do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS, no âmbito da 4ª Reunião
Ordinária do Colegiado, realizada no dia 28/11/2012, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, por unanimidade, o documento referente às ESTRATÉGIAS DE AÇÃO – VERSÃO FINAL, do
Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS, em conformidade do a Metodologia aprovada pelo
Colegiado por meio da Resolução nº 3, no âmbito da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do FUNDHIS,
realizada no dia 27 de março de 2012.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
RAFAEL OLIVEIRA
Presidente Substituto
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ANEXO II

PROJETO DE LEI N.º

/2012

(Autoria: Poder Executivo)
Dispõe sobre a regularização
fundiária no Distrito Federal e dá
outras providências.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:

Art. 1º Aplicam-se ao Distrito Federal os dispositivos referentes à regularização
fundiária de assentamentos urbanos constantes da Lei Federal nº 11.977, de 07 de
julho de 2009, e alterações.
Art. 2º Para fins de regularização fundiária nas cidades consolidadas, oriundas de
Programas de Assentamento promovidos pelo Distrito Federal, fica autorizada a
doação dos imóveis do Distrito Federal aos atuais ocupantes nos casos em que a
ocupação for mansa e pacífica há pelo menos cinco anos e um dia na data da
publicação desta Lei.
Parágrafo único. O interessado, para o fim de contar o prazo exigido neste artigo,
pode acrescentar ao período de sua ocupação o de seus antecessores, contanto
que sejam contínuos.
Art. 3º Fica autorizada a regularização, por meio da doação, de imóveis do Distrito
Federal de até duzentos e cinquenta metros quadrados aos atuais ocupantes de
parcelamentos informais consolidados, previstos na Estratégia de Regularização
Fundiária de Interesse Social do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que
cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I – ter renda familiar de até cinco salários mínimos;
II – não ter sido beneficiado em Programas Habitacionais do Distrito Federal;
III – comprovar que reside no Distrito Federal nos últimos cinco anos, mesmo que
não seja no endereço a ser regularizado;
IV – não ser e nem ter sido proprietário, promitente comprador ou cessionário de
imóvel residencial no Distrito Federal;
V – não ocupar área com restrição urbanística e ambiental nos termos da legislação
vigente.
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Art. 4º Os ocupantes dos imóveis que não atenderem ao disposto nos arts. 2º e 3º
têm direito à regularização fundiária, mediante o pagamento de valor correspondente
à avaliação realizada com base em critérios específicos para fins de regularização e
nas condições definidas por ato do Poder Executivo, desde que não seja
proprietário, promitente comprador ou cessionário de outro imóvel no Distrito
Federal.
Art. 5º Para o ocupante que seja proprietário, promitente comprador ou cessionário
de outro imóvel no Distrito Federal é garantido o exercício do direito de preferência
quando da licitação do imóvel a ser regularizado.
Art. 6º Constitui obrigação do ocupante adotar as providências necessárias com
vistas à regularização fundiária nos termos desta Lei, sob pena de, não o fazendo, o
imóvel ser objeto de licitação, na forma da lei.
Art. 7º Para fazer jus aos benefícios desta Lei, o interessado deve apresentar o
requerimento de regularização, impreterivelmente, até 31 de dezembro de 2013.
Art. 8º O valor arrecadado com as alienações previstas nesta Lei destina-se ao
Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – FUNDHIS.
Art. 9º O Poder Executivo deve regulamentar esta Lei no prazo de trinta dias.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
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ANEXO III
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS OFICINAS
Audiência de apresentação da versão preliminar das Estratégias de Ação do Plandhis
Dia: 20/10/2012
Horário: 9h às 13h
Local: Auditório do Museu da República – Esplanada dos Ministérios
Fotos: Tony Winston e José Fernando Vilela
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