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Intervenções urbanas...



















Na Paris do século XIX, posteriormente à revolução burguesa, ocorreu o projeto 
de modernização e embelezamento estratégico da cidade realizado pelo Barão 
de Haussmann, seu “artista demolidor”, que pretendia, além de tornar a cidade 
mais bela e imponente, cessar com as barricadas, insurreições e combates 
populares muito recorrentes na época e expulsaria seus antigos moradores 
centrais de classe trabalhadora, para a periferia, a partir da verdadeira 
demolição das ruas e construções antigas da cidade para uma nova organização 
geométrica de casas e comércios idênticos.



Qual o papel do Estado?



... é a expressão da classe dominante no plano das
instituições políticas?

... tem um papel de mediação?

... tem funções na esfera da produção e da reprodução?

... tem alto grau de autonomia e independência relativa da
burguesia?

... tem que se colocar como um Estado do Interesse Geral?

O Estado...













Política Habitacional e o papel dos governos

1. Política Habitacional e Habitacional e o papel dos governos: o que
diz nossa Constituição Federal

2. O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS)

3. Estruturas institucionais para a política habitacional no governo
federal, governo estadual e governo municipal da cidade do Rio de
Janeiro

4. Desafios para o PLHIS



1. Política Habitacional e Habitacional e o papel dos 
governos: o que diz nossa Constituição Federal

Moradia como um direito social a ser assegurado pelo Estado

Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição. (introdução do direito à moradia através de Emenda
Constitucional nº 26/2000)



1. Política Habitacional e Habitacional e o papel dos 
governos: o que diz nossa Constituição Federal

Art. 21. Compete à União

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação 
do território e de desenvolvimento econômico e social;

XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as 
calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transportes urbanos.



1. Política Habitacional e Habitacional e o papel dos 
governos: o que diz nossa Constituição Federal

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios:

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria 
das condições habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;



1. Política Habitacional e o papel dos governos: o que 
diz nossa Constituição Federal

Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 
coletivo, que tem caráter essencial;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada 
a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.



1. Política Habitacional e Habitacional e o papel dos 
governos: o que diz nossa Constituição Federal

CAPÍTULO II

DA POLÍTICA URBANA

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes.



1. Política Habitacional e o Estatuto  da Cidade

ESTATUTO DA CIDADE (Lei 10.257/2001)

Art. 3º Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana: 
I – legislar sobre normas gerais de direito urbanístico; 
II – legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio 
do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional;
III – promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico; 
IV – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 
saneamento básico e transportes urbanos; 
V – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e 
de desenvolvimento econômico e social.



1. Política Habitacional e o Estatuto  da Cidade

ESTATUTO DA CIDADE (Lei 10.257/2001)

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE 

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre 
outros, os seguintes instrumentos: 

I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 

II – debates, audiências e consultas públicas; 

III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual 
e municipal; 

IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano;



1. Política Habitacional e a Lei 11.124/2005

Lei 11.124/2005, que institui o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Conselho Gestor do FNHIS

Art. 2º Fica instituído o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, com
o objetivo de:
I – viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à 
habitação
digna e sustentável;
II – implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e
viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor renda; e
III – articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos 
que
desempenham funções no setor da habitação.

Art. 3º O SNHIS centralizará todos os programas e projetos destinados à habitação de
interesse social, observada a legislação específica.



1. Política Habitacional e a Lei 11.124/2005

Lei 11.124/2005, que institui o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Conselho Gestor do FNHIS

Art. 2º Fica instituído o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, com
o objetivo de:
I – viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à 
habitação
digna e sustentável;
II – implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e
viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor renda; e
III – articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos 
que
desempenham funções no setor da habitação.

Art. 3º O SNHIS centralizará todos os programas e projetos destinados à habitação de
interesse social, observada a legislação específica.



2. O Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social  (SNHIS)

É o instrumento para implementação da política nacional de habitação de 
interesse social

É composto de 2 subsistemas:

1. Subsistema de Habitação de Interesse Social. Famílias de até 3 SM e de 3 
a 5 SM.

2. Subsistema de Habitação de Mercado. Famílias de 5 a 10 SM e mais de 
10 SM.



2. O Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social  (SNHIS)



2. O Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social  (SNHIS)



2. O Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social  (SNHIS)

Estados e municípios tem que aderir ao SNHIS para acessar recursos do FNHIS. 
Deverão constituir e elaborar:

• A Política de Habitação

•O Plano de Habitação de Interesse Social

•Fundo de Habitação de Interesse Social

•O Conselho Gestor do FHIS

•Os Relatórios de Gestão dos FHIS

•O órgão para a execução da Política



2. O Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social  (SNHIS)

A Política Nacional de Habitação (componentes):

•Integração urbana de assent. precários

•Produção da habitação

•Aquisição de imóveis novos ou usados

•Repasse de recursos ao setor público

•Arrendamento residencial

•Locação social pública ou privada

•Reabilitação em áreas urbanas

•Melhorias habitacionais



2. O Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social  (SNHIS)

A Política Nacional de Habitação (componentes):

•Integração da política habitacional à política de desenvolvimento urbano

•Política fundiária e imobiliária

•Regularização fundiária

•Uso de terrenos e imóveis públicos para habitação

•Revisão da legislação federal de parcelamento do solo para habitação

•Mobilidade e transporte urbano

•Infra-estrutura urbana e saneamento ambiental



2. O Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social  (SNHIS)

Os Programas de Habitação de Interesse Social (governo federal)

•PAC
•Programa Minha Casa Minha Vida (empresarial e entidades/autogestão)
•Programa de Urbaniz., Regulariz e Integração de assentamentos precários (FNHIS)
•Ação Provisão Habitacional (FNHIS)
•Ação Provisão Habitacional – Assist. Técnica (FNHIS)
•Ação de Apoio à Produção de PHIS (FNHIS)
•Ação de Apoio à Produção Social da Moradia (FNHIS)
•Programa de Arrendamento Residencial (FAR)
•Programa Crédito Solidário (FDS)
•Carta de Crédito Individual (FGTS)
•Carta de Crédito Associativo (FGTS)



2. O Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social  (SNHIS)

SNHIS x Programa Minha Casa Minha Vida

?



3. Estruturas institucionais para a política habitacional 

Governo Federal
• Ministério das Cidades

http://www.cidades.gov.br

Secretaria Nacional de  Habitação

http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao

Governo Estadual
•Secretaria Estadual de Habitação do RJ

http://www.rj.gov.br/web/seh/principal

CEHAB (Companhia Estadual de Habitação do RJ)

http://www.cehab.rj.gov.br

ITERJ (Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro)

http:// www.iterj.rj.gov.br



3. Estruturas institucionais para a política habitacional 

Governo Municipal

•Secretaria Municipal de Habitação do RJ (SMH) http://www.rio.rj.gov.br/web/smh/

Rua Afonso Cavalcanti 455, 4º andar, prédio anexo, Cidade Nova, Estácio.
CEP: 20.211-110.

•Programa Minha Casa Minha Vida
Centro de Atendimento – Praça Pio X 119, térreo, Candelária, Centro.
Cep: 20.040-020.

Telefones: 2976-7434 ; 2976-7446.
E-mail: hcof@pcrj.rj.gov.br

•Morar Carioca

Coordenador de Planejamento e Projetos

Rua Afonso Cavalcanti 455, 4º andar, prédio anexo, Cidade Nova, Estácio.
CEP: 20.211-110.

http://www.rio.rj.gov.br/web/smh/
mailto:hcof@pcrj.rj.gov.br


3. Estruturas institucionais para a política habitacional 

•Programas Novas Alternativas
Praça Pio X 119, 2º andar, Candelária, Centro.
Cep: 20.040-020.
Telefones: 2976-7440 (telefax) e 2253-6438.
E-mail: alternativ@pcrj.rj.gov.br

•Gerência de Loteamentos
Praça Pio X 119,2º andar, Candelária – Centro.
Cep 20.040-020.
Telefones: 2516-3505 (telefax) e 2976-7445.
E-mail: morarlegal@pcrj.rj.gov.br

•Regularização Fundiária
Telefones: 2976-3699 e 2873-9595 (fax).
E-mail: fundiaria@pcrj.rj.gov.br

•Conselho Gestor do FMHIS
Rua Afonso Cavalcanti 455, 4º andar, prédio anexo, Cidade Nova, Estácio.
CEP: 20.211-110.
Telefone: 2293 7787.
E-mail: cgfmhis@pcrj.rj.gov.br

mailto:alternativ@pcrj.rj.gov.br
mailto:cgfmhis@pcrj.rj.gov.br


4. Alguns Desafios para o PLHIS do RJ...

•Produção da Habitação de Interesse Social em área infra-estruturada (cidade)
•Produção de HIS em áreas centrais
• Banco de terras públicas
•Fomento à organização social: programas de autogestão do governo municipal
•Assistência Técnica e jurídica para HIS
•Integração da política habitacional à política de desenvolvimento urbano

•Política fundiária
•Regularização fundiária
•Uso de terrenos e imóveis públicos para habitação
•Mobilidade e transporte urbano
•Infra-estrutura urbana e saneamento ambiental

•Gestão democrática da política habitacional e urbana com participação popular.



Obrigada!

Regina Fátima C. Ferreira

reginafatimaferreira@gmail.com

Observatório das Metrópoles
(http://web.observatoriodasmetropoles.net/)

Ação Urbana

mailto:reginafatimaferreira@gmail.com

