
Plano Local de Habitação de Interesse 
Social 

PLHIS RIO 

PROCESSO PARTICIPATIVO DO PLHIS



Processo 
Participativo



O Plano Local de Habitação de Interesse 

Social deverá ser construído com a 

participação da comunidade, com vistas a 

viabilizar o acesso regularizado a terra, 

habitação, infra-estrutura, equipamentos e 

serviços urbanos, promovendo condições 

dignas de moradia e o cumprimento da 

função social da propriedade.



Como vamos construir esse 

trabalho compartilhado?

Por meio de:

a.Divulgação das etapas de trabalho e comunicação 
para mobilização social;

b. Criação de um Fórum de acompanhamento do 
PLHIS;

c. Realização de Oficinas, reuniões, seminários;

d. Audiência Pública para pactuação de cada etapa;

e. Construção de Diagnóstico Participativo;

f. Capacitação para Monitoramento e Avaliação.

EM TODAS AS ETAPAS DE TRABALHO



 Etapa inicial: Capacitação

 1ª. Etapa: seminários por programa, com o objetivo de 
sistematizar as características básicas do problema a ser 
enfrentado, diretrizes gerais do programa e objetivos.

 2ª. Etapa: Oficinas por território (APs) que teriam uma 
apresentação geral e GTs específicos por problema habitacional 
existente na AP.

 3ª. Etapa: Seminários por programa para fechamento do 
desenho geral do programa (diretrizes, objetivos, metas, 
recursos)

 4ª. Etapa: Seminário final.

 Obs. Oficinas técnicas de temas específicos poderão ser 
realizadas a partir das demandas que surjam no processo

Processo Participativo



Instâncias de participação

As etapas da elaboração do plano serão debatidas com a 
sociedade civil a partir das seguintes instâncias: 

• Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social (CGFMHIS)

• Oficinas específicas (regionais, segmentos, temáticas)

e com o legislativo

• Fórum do Plano (CGFMHIS + representação regionais + 
entidades) 

• Conselhos com atribuições correlatas 

– (Política urbana e meio ambiente)

• Seminário municipal  



Metodologia do Processo 
Participativo



Diagnóstico do Setor 
Habitacional



Diagnóstico do Setor 
Habitacional



Oficinas regionais

• AP1- Centro                                          - 08.10.2011

• AP2- 2.1 Zona Sul                                      - 10.09.2011

2.2 Zona Norte

• AP3- 3.1 Subúrbio Central                        - 17.09.2011

3.2 Subúrbio Leopoldina 

3.3 Subúrbio Auxiliar

• AP4- Barra, Jacarepaguá e Recreio - 15.10.2011

• AP5- 5.1 Bangu, Realengo, Deodoro      - 01.10.2011

5.2 Campo Grande 

5.3 Santa Cruz



Oficinas com segmentos 
sociais

• Movimentos sociais

• Entidades empresariais

• Entidades acadêmicas e profissionais, 

ONG’s e movimento sindical



Oficinas por questão 
habitacional

• Favelas  

• Loteamentos precários 

• Moradias precárias de aluguel e de ocupação 

em áreas centrais

• Conjuntos habitacionais  



Oficinas técnicas

• Dimensionamento das necessidades  habitacionais

• Articulação com a política urbana (PD) e definição dos critérios 
para estabelecer as áreas aptas para habitação de interesse 
social 

• Projeções e cenários

• Questões sobre urbanização e regularização de assentamentos 
precários

• Questões sobre produção habitacional:
» Autoconstrução 

» Promoção privada

» Produção social de moradia

» Promoção pública

• Habitação em áreas centrais e consolidadas

• Quadro normativo relacionado com a produção habitacional



Pauta para Fórum do Plano

• Definição das diretrizes básicas e estratégias do 

plano

• Consolidação da leitura da questão habitacional

• Definição dos cenários

• Eixos estratégicos

• Áreas aptas para habitação

• Linhas programáticas e projetos prioritários

• Metas 

• Estratégia de implementação e monitoramento



Leitura Participativa

1. Espera-se que a PARTICIPAÇÃO dos setores 
organizados da Sociedade civil se dê durante todo o 
tempo de elaboração do Plano e também após sua 
conclusão, visando a sua IMPLEMENTAÇÃO.

2. Essa PARTICIPAÇÃO requer um esforço de 
COBRANÇA à prefeitura para que as recomendações, 
metas e diretrizes do plano sejam efetivamente 
implementadas.



A construção do PLHIS DEPENDE
principalmente de VOCÊ!!!

PARTICIPE!!!


