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INTRODUÇÃO 

A concepção da nova Política Nacional de Habitação trouxe o reconhecimento de 
novas necessidades e, por conseguinte, descortinou soluções institucionais e 
operacionais de diferentes naturezas. Cria-se um sistema que tem rebatimento nos 
Estados e Municípios para uma ação integrada na solução do déficit e da inadequação 
habitacionais. O Estado de Goiás, sensível a essa questão e com trajetória de atuação 
no campo, se prepara para superação dos novos desafios ao se decidir pela 
elaboração do seu Plano Estadual de Habitação de Interesse Social - PEHIS/GO.  

O diagnóstico habitacional realizado para o PEHIS/GO indica a necessidade de 
ampliar e diversificar os programas e ações no âmbito do Estado e a importância de 
aprimoramento contínuo do planejamento e da gestão habitacionais, atribuídos neste 
Governo à Secretaria das Cidades, sendo a Agência Goiana de Habitação – AGEHAB 
a instância executora. Na história da política habitacional, o Estado de Goiás buscou 
inovar e responder às pressões e demandas existentes.  

O Programa Morada Nova - Cheque Mais Moradia, instituído em 2001 e revisto 
recentemente, tem como principal instrumento o Cheque Moradia, um subsídio 
complementar aos beneficiários dos programas habitacionais realizados com a CAIXA, 
com o Banco do Brasil e outras instituições financeiras credenciadas pelo Ministério 
das Cidades, que é baseado em crédito outorgado do ICMS.  

Assim, atualmente, o Estado de Goiás implementa e fortalece dois programas: um 
dedicado à regularização fundiária - Programa Casa Legal - e outro na linha da 
construção, reforma e ampliação de unidades habitacionais - Programa Morada Nova. 
Ambos são iniciativas basilares para a solução dos problemas, mas que não 
abrangem todo o conjunto de ações necessárias ao tratamento da questão 
habitacional.  

O quadro a seguir apresenta um resumo das principais ações da AGEHAB e da 
Secretaria de Estado das Cidades, a partir de 2011: 

Cheque MAIS Moradia - encaminhamento da reformulação da Lei do Cheque Moradia - 
Cheque MAIS (em tramitação na casa legislativa) para garantir a contrapartida do tesouro 
estadual em todos os programas federais. Meta de investimento de R$ 1 bilhão para 
atendimento dos 246 municípios goianos na construção; 

Parceria OVG e AGEHAB - construção de 100 creches em 83 municípios goianos, totalizando 
investimento de R$ 23 milhões; 

Programa de Habitação Rural - foram construídas, reformadas e ampliadas 452 unidades 
habitacionais em 33 municípios goianos, num total de investimento de R$ 2,7 milhões do 
Estado e R$ 5,7 milhões do Governo Federal; 

Residencial Real Conquista - Goiânia - foram entregues 330 casas em 2011, no bairro que já 
possui mais de 2.000 moradias e até o final de 2012 totalizará 2.400 casas, significando o 
investimento de R$ 13,38 milhões do Estado e R$ 8,7 milhões do Governo Federal; 

Residencial João Paulo II - Goiânia - Construção de 626 casas (em construção com a 
retomada das obras paradas desde 2006), com recurso do Cheque Mais Moradia e FGTS - 
investimento total de mais de R$ 22 milhões; 

Conjunto Vera Cruz - Goiânia - construção de 5 mil apartamentos (obra em fase de licitação), 
com investimento total de R$ 320 milhões (somando recursos do Governo Estadual e Federal); 
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MCMV Sub-50 - 119 municípios com menos de 50 mil habitantes selecionados pelo Ministério 
das Cidades, contemplados com a construção de 4.885 unidades habitacionais e Convênio 
Caixa/FGTS Sub-20/Imóvel na Planta - 57 municípios com menos de 20 mil habitantes 
contemplados com a construção de 3.555 unidades habitacionais – ambos os projetos 
apoiados com a parceria em recursos do Governo estadual e o apoio da AGEHAB capacitando 
os municípios para fazer a inscrição e triagem das famílias beneficiárias do programa: 
treinamento em software específico (Palladium), processo alinhado às diretrizes da Caixa 
que tem por objetivo selecionar as famílias com o perfil para receber moradias de interesse 
social; 

Caravana da Renegociação - negociação de 52% da dívida da carteira imobiliária do Estado 
que totaliza 5.712 contratos em 37 municípios goianos: cerca de R$ 28,5 milhões foram 
renegociados; 

Casa Legal - meta de regularização de 90 mil imóveis até 2014; 

Programa Subsídio a Habitação de Interesse Social - PSH - construção de 598 unidades 
habitacionais em todo o Estado, por intermédio da Secretaria das Cidades em parceria com os 
Municípios, conforme lista a seguir. 

Obras executadas Obras em execução 
40 Unidades Habitacionais em Aragoiânia 
40 Unidades Habitacionais em Abadia de Goiás 
33 Unidades Habitacionais em Bonfinopolis 
31 Unidades Habitacionais em Hidrolandia 
30 Unidades Habitacionais em Bela Vista de  
Goiás 
50 Unidades Habitacionais em Neropolis 
60 Unidades Habitacionais em Jussara 
30 Unidades Habitacionais em Mairipotaba 

50 Unidades Habitacionais em Pirenopolis 
40 Unidades Habitacionais em Goianápolis 
50 Unidades Habitacionais em Curumbá de Goiás 
50 Unidades Habitacionais em Cidade Ocidental 
70 Unidades Habitacionais em Goianira 
64 Unidades Habitacionais em Aparecida de 
Goiânia 
50 Unidades Habitacionais em Pires do Rio 
184 Unidades Habitacionais em Bela Vista de 
Goiás 

 
Dessa forma, o  conjunto geral de programas propostos no PEHIS/GO, relacionados à 
provisão de moradia digna, incorpora ações já em curso implementadas pelo Estado 
de Goiás e apresenta novas linhas de ação, de modo a melhor apoiar a atuação 
governamental no enfrentamento das diferentes demandas e necessidades 
habitacionais verificadas. 

Para o enfrentamento das demandas que hoje se apresentam, e que tendem a 
aumentar em Goiás frente ao seu dinamismo econômico, a capacidade de gestão é 
identificada como um dos  principais desafios e prioridades no planejamento futuro do 
setor habitacional. 

Nesse sentido, e tendo em vista a recente reforma administrativa, é fundamental que o 
Estado de Goiás estabeleça uma programação para reorganização das funções e 
responsabilidades no âmbito da política habitacional, que priorize a integração dos 
diferentes órgãos de governo e o desenvolvimento administrativo e institucional, 
visando criar as condições adequadas para uma atuação efetiva e sustentável no 
setor. 

No âmbito do PEHIS/GO, as propostas para “Estruturação da Política Habitacional” 
cobrem um amplo espectro de iniciativas, que podem ser implementadas 
paulatinamente ao longo do tempo, sempre com o foco no aprimoramento da gestão. 

Isto não significa reduzir a importância quantitativa do problema habitacional, mas é 
necessário ressaltar que qualquer investimento será parcialmente efetivo se o 
enfrentamento da questão habitacional não conjugar uma abordagem qualitativa 
apropriada. 
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A ação pública do governo goiano deve, assim, incluir um conjunto de compromissos e 
ações que viabilizem a implementação de uma política habitacional integradora e 
sustentável, dentre os quais destacam-se: 

� disponibilização de terras inseridas na malha urbana, com acessibilidade e 
infraestrutura adequadas, caminhando-se na direção da constituição do banco de 
terras públicas, adequadas e disponíveis para HIS; 

� atuação junto aos municípios goianos para que adotem mecanismos e 
instrumentos de controle sobre os processos de valorização do solo, evitando-se 
que os investimentos para atendimento às necessidades habitacionais sejam 
apropriados privadamente através de processos especulativos; 

� planejamento de áreas de expansão urbana, em associação com as 
municipalidades, articulando as ações habitacionais com as políticas de 
desenvolvimento urbano (infraestrutura) e de serviços urbanos (saúde, educação, 
segurança, transportes, cultura etc.) e garantindo a sua adequação às diretrizes da 
política ambiental; 

� participação popular e controle social sobre planos, programas e ações, para que 
as iniciativas ganhem eficácia e atendam, de fato, às necessidades dos que mais 
precisam, além da garantia da transparência - considerada como um princípio em 
si –, constituindo espaços efetivamente participativos - não meramente consultivos 
–, que viabilizem a governança democrática da política habitacional; 

� construção e consolidação de um leque de programas e ações diversificados que 
permitam atender às diferentes necessidades e condições, pois, dificilmente, um 
programa ou um tipo de solução única irá atender às diferentes demandas e 
características das populações em cada região. 

Uma política efetiva precisa constituir-se por meio de diferentes alternativas de 
atuação, reunindo desde ações de urbanização, regularização e melhoramentos (para 
as moradias inadequadas), até programas de produção de novas oportunidades 
habitacionais, incluindo-se aí não apenas a produção pelo mercado, mas também a 
produção autogestionária, a assessoria técnica à autoconstrução, a produção de lotes 
urbanizados, o financiamento ou subsídio para aquisição de materiais de construção, a 
locação social, entre outras modalidades. 

É preciso ainda buscar a constituição de alternativas que possibilitem maior eficácia na 
utilização dos espaços da cidade, o que implica viabilizar a habitação nas áreas 
centrais e em áreas dotadas de infraestrutura, prioritariamente, e, secundariamente, 
quando estritamente necessário, a construção em áreas de expansão urbana.  

Nesse viés, vale destacar: 

� o planejamento cuidadoso das ações habitacionais, considerando as 
possibilidades de utilização de diferentes morfologias, tipologias, métodos e 
técnicas construtivas adequadas para as soluções de HIS, levando em conta não 
apenas o processo produtivo, mas também a pós-ocupação e as singularidades 
culturais das comunidades; 

� a criação de um sistema de informações para o planejamento habitacional, visando 
criar mecanismos permanentes de obtenção, produção e divulgação de 
informações necessárias para o monitoramento e a avaliação dos programas e 
ações. 

É nesse sentido, buscando a constituição de uma política habitacional efetiva que 
responda aos desafios anunciados, que o PEHIS/GO busca estabelecer um amplo 
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leque de alternativas de programas e ações para o Estado de Goiás agir no setor 
habitacional, tendo em vista a atuação na forma de apoio ao desenvolvimento 
institucional do próprio Governo Estadual, dos governos municipais e dos agentes 
sociais, além da atuação direta ou em associação com municípios, na provisão de 
bens e serviços. 

Eixos Estratégicos de Atuação 

Considerando a problemática habitacional descrita através do processo de elaboração 
de discussão do diagnóstico da situação habitacional no Estado de Goiás, foram 
identificados vários aspectos estruturais da política que requerem estratégias definidas 
para o enfrentamento das múltiplas questões implicadas. 

Com o intuito de superar os obstáculos que se impõem para a execução da política 
habitacional, neste tópico são detalhadas as estratégias de atuação do PEHIS/GO 
agrupadas em três grandes eixos: 

� Eixo Habitacional 

� Eixo Institucional 

� Eixo Transversal 

O Eixo Habitacional aborda o arcabouço programático que a AGEHAB deverá lançar 
mão para implementar a política habitacional estadual. Neste eixo são detalhados os 
programas, destacando os objetivos, público-alvo e procedimentos de cada ação.  

Tendo em vista a diversidade das realidades que os municípios goianos possuem e as 
particularidades territoriais, ambientais e socioeconômicas, caberá ao Governo do 
Estado de Goiás dispor de alternativas de ações a serem acessadas pelas prefeituras 
de acordo com suas necessidades.  

Este eixo está vinculado diretamente ao tratamento das questões habitacionais, 
referindo-se: (i) à melhoria das condições de habitabilidade das famílias residentes em 
áreas de risco e assentamentos precários, no meio urbano e rural; (ii) à redução do 
déficit habitacional voltado à moradia de interesse social, à regularização fundiária de 
conjuntos habitacionais e de moradias em assentamentos precários; e (iii) à 
assistência técnica a famílias em suas iniciativas, individuais ou coletivas, para a 
construção e melhoria de moradias. 

No Eixo Institucional estão pormenorizados os mecanismos de suporte às ações do 
poder público, estadual e municipal, para o planejamento e gestão da política 
habitacional. Constitui base e suporte para todos os eixos estratégicos. Visa à 
melhoria da capacidade de gestão do Governo do Estado e de seus municípios para o 
desenvolvimento de planos, programas e ações na área habitacional.  

Por último, o Eixo Transversal define parâmetros gerais da política no que tange às 
questões de projeto, de sustentabilidade ambiental e de emancipação social da 
população que será beneficiada com a política habitacional de interesse social. 
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I. ESTRATÉGIA HABITACIONAL 

A Estratégia Habitacional detalhada neste tópico seguirá as seguintes diretrizes: 

� tendo em vista a diminuição do déficit habitacional, ampliar o leque de linhas 
programáticas oferecidas pelo Governo do Estado, articuladas ao Programa 
Morada Nova e seu principal instrumento o Cheque Mais Moradia; 

� garantir o princípio da função social da propriedade, respeitando-se o direito da 
população de permanecer nas áreas ocupadas por assentamentos precários 
consolidados ou em áreas próximas, adequadas quanto à segurança, aos aspectos 
sociais e ambientais, preservando vínculos sociais de vizinhança e com o território 
e sua inserção no meio ambiente urbano ou rural; 

� promover um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, 
que visem à regularização das ocupações e à titulação de seus moradores, 
consolidando o Programa Casa Legal; 

� estimular a parceria com os setores público e privado, cooperativas habitacionais, 
associações e organizações não governamentais para ampliar a provisão de novas 
moradias para comunidades organizadas e famílias de maior vulnerabilidade social 
e menor renda; 

� estimular a produção, pelo mercado imobiliário, de habitação de interesse social, 
respeitando a prioridade estabelecida aos grupos familiares de atendimento; 

� ampliar a cobertura dos serviços de infraestrutura, saneamento básico, 
equipamentos sociais e transportes nos assentamentos precários consolidados, 
promovendo sua integração social, no meio urbano ou rural; 

� associar programas de urbanização de assentamentos aos programas de 
regularização fundiária e de educação ambiental e aos projetos sociais e de 
desenvolvimento econômico das famílias; 

� implementar programas de reabilitação física e ambiental em áreas de risco e de 
proteção ambiental, hoje impróprias para ocupação habitacional, sempre que 
cabível; 

� promover a melhoria das moradias em assentamentos precários consolidados, 
especialmente no que se refere às condições sanitárias, de acessibilidade, de 
conforto ambiental e de dimensionamento da unidade em conformidade com as 
características familiares, para assegurar condições de habitabilidade adequadas; 

� apoiar os municípios em ações que visem coibir a formação de novos 
assentamentos precários, a ampliação dos existentes e a ocupação de áreas de 
risco e ambientalmente impróprias, com medidas de caráter preventivo que 
ampliem as alternativas habitacionais regulares associadas a ações educativas; 

� apoiar ações de planejamento urbano dos municípios, estimulando a ampliação do 
conhecimento sobre o território; 

� estruturar, no âmbito da política habitacional, a prestação de assessoria jurídica, 
de engenharia e de arquitetura a grupos, entidades e movimentos voltados à 
promoção da habitação de interesse social, diretamente às famílias ou às 
cooperativas, associações de moradores ou outros grupos organizados que as 
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representem, dando efetividade à Lei Federal no 11.888/2008 (Lei de Assistência 
Técnica); 

� priorizar as iniciativas sob regime de mutirão e/ou autoconstrução assistida, em 
zonas declaradas como de especial interesse social pelos municípios; 

� atuar sempre que possível por intermédio de parceria com as prefeituras, 
integrando as ações, a fim de evitar sobreposições e otimizar resultados. 

Em que pese a nova gestão ter avançado nos processos direcionados para a 
consolidação de ações sistemáticas no campo habitacional, há lacunas quanto a 
iniciativas que deem conta das especificidades de cada componente apontado no 
diagnóstico das Necessidades Habitacionais do Estado de Goiás, permanecendo a 
necessidade do delineamento da política habitacional expressa em programas com 
objetivos, público-alvo e procedimentos claramente definidos. 

A Estratégia Habitacional detalhada a seguir delimita o arcabouço dos programas 
que nortearão a política habitacional, organizados em dois grupos. O grupo que trata 
dos programas habitacionais para provisão de moradia digna está articulado ao 
Programa Morada Nova e ao Programa Casa Legal; o outro grupo congrega um 
conjunto de programas e ações que estruturam a política habitacional no Estado de 
Goiás.  

Vale lembrar que o Programa Morada Nova foi revisto e atualizado através da Lei 
Estadual 17.827, de 29 de setembro de 2012, que, gerido pela AGEHAB, prevê um 
amplo conjunto de obras e ações voltadas para o atendimento das necessidades 
habitacionais da população de menor renda, e dará respaldo e se articulará com o 
elenco de programas habitacionais proposto. 

O primeiro grupo, relacionado à provisão de moradia digna, compõe-se dos seguintes 
programas: 

� Programas de Mitigação do Déficit Habitacional – serão programas destinados 
(i) ao incremento do estoque de habitação de interesse social a partir da 
construção de novas unidades, (ii) ao estabelecimento de programas de aluguel 
social e (iii) à abertura de linhas de financiamento para acesso a unidades 
habitacionais de interesse social ofertadas pelo mercado. Estes programas serão 
executados pela AGEHAB, havendo ainda a possibilidade de consórcio imobiliário 
realizado entre AGEHAB, Prefeituras ou Associações Comunitárias.  

� Programas de Mitigação da Inadequação Habitacional – são programas que 
visam à recuperação do ambiente construído para proporcionar parâmetros 
mínimos de habitabilidade para famílias em condição de precariedade habitacional. 
Estes programas envolvem ações de urbanização de assentamentos precários, 
regularização fundiária e melhoria habitacionais. 

1. Programas de Mitigação do Déficit Habitacional 

1.1. Programa de Provisão de Habitação de Interesse Social 

O Programa de Provisão de Habitação de Interesse Social é a modalidade 
programática dedicada à construção de unidades e conjuntos habitacionais ofertados 
a famílias com baixa renda. O objetivo é promover a construção de unidades 
habitacionais novas, aumentando o estoque de domicílios nos municípios. Estas 
unidades habitacionais serão disponibilizadas às famílias com renda até três salários 
mínimos. Dessa forma, podemos definir que este programa é adequado ao 
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atendimento das seguintes demandas: 

� demanda voluntária identificada pelos municípios (cadastro de demandantes); 

� reassentamento de famílias advindas de área de risco; 

� famílias reassentadas por estarem morando em áreas onde serão executadas 
obras públicas e onde não haja possibilidade técnica de manter o imóvel para a 
conclusão das obras; 

� famílias ocupantes de terrenos de propriedade privada aptas a regularizar situação 
através da usucapião coletiva ou do auto de demarcação1. 

Como destacado acima, o Programa de Provisão de Habitação de Interesse Social 
pode ser acessado por diversos públicos e estará disposto em duas modalidades: 
Habitação de Interesse Social Urbana e Rural. 

1.1.1. Ação de Provisão de Habitação de Interesse Social Urbana  

A modalidade urbana envolve a implantação de projetos de conjuntos habitacionais 
em forma de loteamento ou em condomínio2.  

Produção conjunta: Prefeituras - AGEHAB 

As prefeituras poderão acessar o programa na Ação de Provisão de Habitação de 
Interesse Social a partir do seguinte fluxograma: 

                                                

1 Detalhamento realizado no item 3.3.1 que trata da Ação de Assistência Técnica para Regularização 
Fundiária para terrenos privados. 
2 A modalidade condomínio só poderá ser permitida em projetos destinados a famílias com renda acima 
de dois salários mínimos, de forma a não comprometer a sua sustentabilidade econômica. 
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Fluxograma do Programa de Provisão de Habitação de Interesse Social - Produção conjunta: 
Prefeituras - AGEHAB 

 

As prefeituras com intenção de prover habitação através da construção de um 
conjunto habitacional em seu município poderão acessar o Programa de Provisão de 
Habitação de Interesse Social Urbana estabelecendo um Consórcio Imobiliário com a 
AGEHAB. 

� Terreno: o terreno apresentado como contrapartida ao projeto deverá estar com 
documentação regularizada. Em relação às condições físicas do terreno, 
destacamos as seguintes exigências: 

� não estar situado em área alagável ou em terreno impróprio para ocupação; 

� estar a pelo menos 200m de área com rede de abastecimento de água instalada; 

� possuir equipamento educacional no entorno que possa absorver o acréscimo de 
demanda; caso contrário, o projeto deverá prever este equipamento ou a 
ampliação do existente; 

� contar com transporte público acessível ou vias em boas condições que levem ao 
centro comercial da cidade; 

� em caso de reassentamento de comunidades em área de risco, ocupações ou 
aquelas impactadas por obras de infraestrutura, o terreno deverá estar situado em 
vazio urbano mais próximo do local de origem das famílias. 

A prefeitura também deverá informar os parâmetros construtivos do terreno, com base 
no Plano Diretor da cidade, para que a equipe da AGEHAB proceda à elaboração do 
projeto. 

� Perfil do público-alvo: é de responsabilidade da prefeitura apresentar listagem e 
caracterização das famílias para as quais o empreendimento será destinado. Esta 
caracterização auxiliará na elaboração do projeto social e arquitetônico. Desta 
forma, para descrição das famílias cadastradas, a prefeitura deverá apresentar à 
AGEHAB as seguintes informações:  

� número de filhos de cada família; 

� número de chefes de família mulheres; 
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� número de famílias com idosos; 

� número de famílias com integrantes portadores de deficiência; 

� quantidade de crianças em idade escolar e número de estudantes por série que irá 
impactar nos equipamentos educacionais previstos; 

� perfil econômico da família (faixa de renda salarial, número de desempregados 
etc.). 

Produção conjunta Associação de Moradores - AGEHAB 

Outra possibilidade de provisão de habitação de interesse social que pode vir a ser 
realizada pela AGEHAB é através da associação com comunidades em condições 
precárias de habitação que conquistaram a propriedade da terra pelo processo de 
usucapião coletiva. 

Em algumas comunidades, o terreno, apesar de completamente ocupado, não utiliza 
todo o potencial construtivo que o zoneamento permite. A pouca verticalização 
existente na maioria dos casos e o grande número de famílias inseridas no terreno 
provocam a constituição de espaços sem ventilação, com becos estreitos, onde o 
esgotamento sanitário corre a céu aberto.  

Nestes casos, há a possibilidade de uma completa remodelagem do espaço a partir da 
execução de novas edificações e do remanejamento temporário de parte das famílias 
até a conclusão do projeto. 

Existindo o interesse da comunidade, esta pode efetuar Consórcio Imobiliário com a 
AGEHAB oferecendo o terreno como contrapartida. Em troca da reconstrução das 
unidades habitacionais para as famílias, o FEHIS se apropriaria do diferencial utilizado 
pelas famílias e o limite da taxa de ocupação do terreno, transformado em ativo 
imobiliário as unidades habitacionais construídas até o limite construtivo do terreno3. 

As novas unidades poderiam ser destinadas ao Programa de Aluguel Social (no caso, 
Ação de Arrendamento Residencial) ou à Ação de Financiamento Habitacional de 
Interesse Social. Poderiam ainda ser concedidas através da Concessão de Direito 
Real de Uso – CDRU às famílias cadastradas no cadastro de demandantes. 

O procedimento para execução deste tipo de ação é similar ao procedimento adotado 
na parceria entre Prefeitura-AGEHAB descrito anteriormente. 

Produção autônoma AGEHAB 

Da mesma forma que as prefeituras podem iniciar um projeto de provisão de habitação 
social, a AGEHAB tem autonomia para identificar uma demanda e elaborar projeto de 
empreendimento habitacional autonomamente. Para isto, o Fundo Estadual de 
Habitação de Interesse Social – FEHIS poderá constituir um instrumento 
potencializador para a formação do Banco Terras4 próprio para execução de seus 
projetos. Terrenos de propriedade do Governo do Estado propícios à implantação de 

                                                
3 Esta ação estaria submetida a estudo de viabilidade econômica. Contudo, caso não seja viável o 
Consórcio Imobiliário, a comunidade poderá acessar o Programa de Melhoria Habitacional – Cheque 
Morar Mais na modalidade coletiva.  
4 Vide proposta de criação do Fundo de Investimento Imobiliário de Habitação de Interesse Social - FIIHIS 
no item 1.2.2. 
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projetos de Habitação de Interesse Social devem ser transformados em ativo do 
FEHIS.  

Neste sentido, os procedimentos de atividades na AGEHAB seguem o seguinte 
fluxograma: 

Fluxograma Programa de Provisão de Habitação de Interesse Social - Produção autônoma 
AGEHAB 

 

1.1.2. Ação de Provisão de Habitação de Interesse Social Rural  

A Ação de Provisão de Habitação de Interesse Social Rural deve ser realizada 
complementarmente às ações desenvolvidas pela Gerência de Regularização 
Fundiária no que tange à resolução de conflitos fundiários e à regularização. Neste 
sentido, após a regularização fundiária do lote, com devida averbação no Registro 
Geral Imobiliário, a família terá a possibilidade de receber recursos para construção de 
novo imóvel ou melhorar o domicílio que já possui. Para isto, cada família terá acesso 
aos instrumentos do Cheque Morar Mais pelo Programa de Melhoria Habitacional-
Individual, ou o grupo de famílias assentadas poderá acessar diretamente recursos 
para construção do assentamento rural.  

Todavia, considerando que a Caixa Econômica Federal já possui programa de crédito 
para habitação rural, as prefeituras poderão organizar a demanda de agricultores que 
já possuam a propriedade do terreno para acessar crédito para reforma e ampliação 
da unidade habitacional existente através desta linha de crédito. 

Para implementação da Ação de Provisão de Habitação de Interesse Social Rural, 
deve-se seguir o seguinte processo: 
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Fluxograma Programa de Provisão de Habitação de Interesse Social - Ação de Provisão de 
Habitação de Interesse Social Rural 

 

1.2. Programa de Financiamento Habitacional 

Ao observar os fatores históricos relativos à gênese da problemática habitacional, 
podemos destacar que alguns deles estão relacionados às questões econômicas que 
abrangem a remuneração da classe trabalhadora e o processo de valorização do solo 
urbano e seus efeitos na majoração do preço da moradia.  

Grande parte dos trabalhadores que não consegue acessar o mercado de trabalho 
formal ou que, quando acessa, não consegue renda suficiente para acesso à moradia 
no mercado formal é levada a morar em assentamentos precários.  

Por ser uma mercadoria de caráter especial, com grande valor agregado, a habitação 
necessita de um sistema de financiamento, tanto para o setor produtivo quanto para os 
consumidores. Por seu longo ciclo de produção e longo período de quitação das 
parcelas junto aos agentes financiadores, as crises econômicas conseguem afetar 
sensivelmente o mercado residencial, sendo necessário o estabelecimento de regras 
rígidas para acesso ao crédito.  

A maioria da população com renda de até três salários mínimos não consegue acessar 
linhas de financiamento devido à falta de comprovação de renda formal ou a algum 
impedimento junto ao Serviço de Proteção ao Crédito - SPC. Além disto, por ser 
considerada uma clientela de alto risco, os juros oferecidos aos que se encontram 
nesta situação são maiores do que para as famílias com maior renda, penalizando 
duplamente o mutuário de baixa renda. 

Em virtude dos fatores acima listados, observa-se a necessidade de estabelecimento 
de mecanismos para que parte da demanda habitacional de baixa renda, disposta a 
acessar crédito, consiga melhores condições de contrair financiamentos com o apoio 
do Estado. Neste sentido, o FEHIS poderá dispor de Programa de Financiamento 
Habitacional que será operacionalizado através de três tipos de modalidades a seguir 
detalhadas: 
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1.2.1. Ação de Financiamento Habitacional Especial aos Servidores5 

O Governo do Estado possui grande contingente de servidores que ganham até seis 
salários mínimos e que enfrentam dificuldades de acesso ao crédito. A vantagem ora 
oferecida é a de facilitar o acesso ao Programa Carta de Crédito, financiado pelo 
FGTS mediante convênio a ser firmado entre AGEHAB, Secretaria Estadual de 
Administração e Caixa Econômica Federal, com aporte de recursos do FEHIS6. O 
programa visa suspender as restrições junto ao SPC e diminuir os juros das 
prestações, já que o risco de inadimplência é reduzido acentuadamente mediante 
mecanismo de débito direto da folha de pagamento. 

Neste caso, poderiam participar do Programa os servidores públicos estaduais 
estatutários do Poder Executivo que não possuíssem imóvel residencial próprio, 
independente de estar quitado ou financiado, estejam em atividade, tenham mais de 
dois anos de serviço e renda apurada de até seis salários mínimos. 

O cálculo do crédito deverá se realizado com base nos três últimos contracheques do 
servidor, correspondendo normalmente a um valor intermediário entre o bruto e o 
líquido constantes dos contracheques. Só será permitido comprometer no máximo 
30% da renda apurada do servidor com a prestação imobiliária7. 

No caso de desligamento do servidor do quadro de funcionários, o mesmo deixaria de 
dispor do subsídio gerado através do rebaixamento dos juros do programa, passando 
a pagar juros ofertados pelo mercado. 

1.2.2. Ação de Financiamento Habitacional de Interesse Social8 

Este programa é destinado às famílias que foram contempladas com uma unidade 
habitacional sob o regime de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU, concedido 
pela AGEHAB, e que demonstram interesse em adquirir o imóvel.  

Esta modalidade representa um mecanismo contábil, de transformação de um ativo 
imobiliário, pertencente ao Estado, em um ativo financeiro.  

Considerando a proposta de que o estoque de habitações de interesse social, 
pertencente ao Estado, passe a constituir ativo imobiliário do Fundo de Investimento 
Imobiliário de Habitação de Interesse Social – FIIHIS, as famílias poderiam, através 
desta ação, solicitar um financiamento ao Governo Estadual e comprar o imóvel do 
próprio Estado. Dessa forma, o imóvel ficaria alienado ao FIIHIS até a quitação das 
parcelas. 

                                                
5 A proposta apresentada é baseada em programas semelhantes existentes pelos Governos de 
Pernambuco, Bahia, São Paulo e do Município de Porto Alegre. 
6 O aporte de recursos do FEHIS na composição do financiamento proporciona mecanismo para 
rebaixamento dos juros definido pelo parceiro financeiro, além de garantir um retorno e rentabilidade à 
parte dos ativos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS. A administração da 
carteira estadual pela Caixa Econômica Federal facilitaria ainda mais a implantação deste programa no 
Estado de Goiás. 
7 Programas semelhantes estão sendo executados por outros estados no Brasil, a exemplo de São Paulo, 
Bahia e Recife. 
8 A argumentação para existência deste tipo de programa está expressa no item II – 3, referente às fontes 
de recursos para habitação de interesse social. 
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1.2.3. Ação de Financiamento à Compra Assistida 

A Ação de Financiamento à Compra Assistida oferece solução intermediária para o 
caso de remoções, em que a família não aceita morar na unidade habitacional 
construída pelo poder público.  

Geralmente, em grandes projetos viários e de infraestrutura, é necessário o 
reassentamento de famílias que se localizam na área do projeto. Neste caso, o poder 
público deve considerar a construção de unidades habitacionais para as famílias que 
serão reassentadas, em terreno próximo à intervenção. Contudo, em muitos casos, o 
poder público não consegue identificar vazio urbano ou terreno livre adjacente para 
assentar as famílias afetadas, acabando por construir o conjunto na periferia da 
cidade, causando grande impacto social nas famílias ao romper as relações de 
vizinhança e, via de regra, prejudicando o acesso ao emprego. 

O custo social de reassentamento de uma comunidade para uma área periférica pode 
causar processos de empobrecimento urbano, apesar do benefício de uma unidade 
habitacional nova. Por isso, muitas famílias não aceitam o novo imóvel restando a 
opção por indenização, com risco de perpetuar o círculo vicioso. 

Todavia, grande parte das indenizações realizadas em assentamentos precários não 
possibilita a compra de outro imóvel no mercado formal e a família acaba por adquirir 
uma casa em outro assentamento precário. Neste caso, a indenização não resolveu o 
problema de habitação daquela família, apenas promoveu sua mudança para outro 
ambiente precário. 

A compra assistida seria a modalidade na qual a família poderia procurar no mercado 
um imóvel no valor estabelecido pelo Programa de Financiamento Habitacional. Neste 
caso, o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social de Goiás – FEHIS/GO 
adquiriria o imóvel dando a concessão à família e a opção de adquirir o imóvel através 
do Financiamento Habitacional. Assim, o valor da indenização prevista para a família 
seria abatido do valor do imóvel alienado ao FEHIS. 

1.3. Programa de Aluguel Social 

O Programa de Aluguel Social representa importante alternativa habitacional para 
grande parte das novas famílias que estão sendo formadas pela dinâmica 
demográfica, além de importante instrumento de controle de preços do mercado de 
aluguel de imóveis no padrão econômico. 

No contexto estadual, este programa responde melhor aos municípios com grande 
dinâmica imobiliária e àqueles com movimentos migratórios sazonais, como os 
municípios das regiões com atividades sucroalcooleiras, visto que lança mão do 
suporte do estoque local de imóveis destinados ao mercado rentista.  

1.3.1. Ação de Arrendamento Residencial 

Esta ação é destinada a famílias com renda de um a três salários mínimos que 
comprovem ônus excessivo com pagamento de aluguel ou que não conseguem 
acessar o mercado formal, por não possuírem os requisitos mínimos de garantia 
exigidos pelo mercado rentista (renda, fiador etc.). Enquadram-se famílias que 
pretendam adquirir uma moradia futuramente. Nesta modalidade, o Estado produziria 
unidades habitacionais a serem arrendadas a preços abaixo dos praticados pelo 
mercado e proporcionais à renda da família.  
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Contudo, o imóvel se constituiria como ativo do FIIHIS e os recursos obtidos pelo 
pagamento das mensalidades seriam convertidos ao fundo para construção de novas 
unidades habitacionais.  

Para os beneficiários da Ação de Arrendamento Residencial seria facultada a 
aquisição do imóvel, após 10 anos de uso e com ausência de inadimplência por três 
meses consecutivos, sendo abatido o valor das mensalidades já pagas. Esta 
modalidade pode representar um mecanismo importante de controle do preço dos 
aluguéis. 

1.3.2. Ação de Aporte Social ao Aluguel 

Esta ação é destinada para cidades que possuem atividades econômicas sazonais 
que geram fluxos migratórios cíclicos e, portanto, necessidades habitacionais 
relacionadas a estas atividades econômicas, ou para famílias que moram de aluguel e 
que passam por dificuldades temporárias, para arcar com todo o custo do aluguel. 
Caracteriza-se por ser um benefício por tempo limitado e propõe aproveitar o estoque 
de unidades habitacionais para aluguel existentes.  

Parte do custo com aluguel seria assumida pelo FEHIS e a outra metade pelo 
beneficiário/empresa durante um determinado período de tempo. Assim, a parcela 
assumida pelo poder público teria valor regressivo até o inquilino assumir todo o custo.  

Para efetivação deste programa é imprescindível a criação de um recurso reservado 
ao custo com a inadimplência. Além disto, deverá ser estabelecido um patamar 
mínimo sobre o padrão do imóvel a ser alugado e o valor máximo de benefício. Esta 
ação também tem como objetivo tornar mais acessível o mercado rentista do 
município, para que a modalidade aluguel não seja inviabilizada como solução para as 
faixas de renda mais baixas.  

A operacionalização desta ação seguirá o seguinte processo: 

Fluxograma Programa de Aluguel Social - Ação de Aporte Social ao Aluguel 
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1.3.3. Ação de Aluguel Social Emergencial 

Esta ação se efetiva na existência de recursos disponíveis para o pagamento de 
aluguel em regime temporário e emergencial para famílias atingidas por sinistro ou que 
serão realocadas em decorrência de obras de urbanização de assentamentos 
precários, enquanto não são beneficiadas com uma unidade habitacional. 

O valor do aluguel social emergencial deve garantir o aluguel de uma moradia para a 
família e esta deverá ter prioridade no Programa de Provisão de Habitação de 
Interesse Social. Municípios que possuírem estoque cadastrado na Ação de Aporte 
Social ao Aluguel podem acessar esses imóveis que deverão ter o valor de locação 
equivalente ao Aluguel Emergencial. 

2. Programas de Mitigação da Inadequação Habitacional 

2.1. Programa de Urbanização de Assentamentos Precários 

O Programa de Urbanização de Assentamentos Precários destina-se à melhoria das 
condições de vida das famílias residentes em assentamentos habitacionais precários 
consolidados e não consolidados, localizados em grotões, várzeas, beira de rios e 
lagoas, entre outras situações, visando à sua inserção à cidade ou ao meio rural em 
que se encontra. Pretende, ainda, que as benfeitorias implementadas em conjunto 
com ações transversais e complementares à habitação promovam o desenvolvimento 
socioeconômico das famílias e contribuam para a melhoria dos indicadores sociais. 

Nos assentamentos consolidados, as ações desenvolvidas referem-se a: abertura de 
vias e melhoria dos acessos, drenagem, pavimentação, execução de redes de água, 
abertura de poços artesianos, extensão de redes de esgotamento sanitário, execução 
de fossas sépticas, elevatórias, redes de energia elétrica, iluminação pública, sistema 
de coleta de lixo, obras de contenção, instalação de telefones públicos e 
equipamentos públicos tais como escolas, creches, postos de saúde, centros 
comunitários, postos policiais, pontos de ônibus e melhoria do sistema de transportes 
e de mobilidade da população.  

A urbanização de assentamentos precários levará em consideração a retirada de 
famílias da condição de risco, seja pela ação de obras de contenção, seja pelo 
reassentamento das famílias em área próxima à intervenção. Tem, ainda, como meta 
buscar a regularização fundiária do assentamento e a recuperação de unidades 
habitacionais precárias. Domicílios cuja melhoria não consiga estabelecer padrão 
mínimo de habitabilidade deverão ser suprimidos e os moradores realocados para 
novas unidades em área próxima. 

Para implantação do Programa de Urbanização de Assentamentos Precários, será 
seguido o seguinte processo: 
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Fluxograma Programa de Urbanização de Assentamentos Precários 

 

2.2. Programa de Regularização Fundiária – Casa Legal 

O Governo do Estado de Goiás, buscando resolver um passivo histórico, identificado 
não só em Goiás, mas no Brasil, relacionado à regularização da propriedade, 
estruturou o Programa Casa Legal. Este programa tem como compromisso atender a 
mais de 90 mil famílias residentes em imóveis construídos em terras do Estado. 

2.2.1. Ação de Regularização Fundiária em Terrenos do Estado  

Esta ação tem seu fundamento na Lei 17.545, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe 
sobre a regularização de ocupação de imóveis urbanos de domínio do Estado de 
Goiás e que define um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 
sociais para trato da questão. 

Esta ação tem como objetivo regularizar a situação fundiária de interesse social, 
voltada para famílias com renda de até três salários mínimos que vivem em terras 
públicas9. A regularização fundiária deve ser aplicada nos seguintes casos: 

a) Conjuntos habitacionais ou assentamentos de pessoas carentes consolidadas pelo 
Estado como de especial interesse social. 

b) Áreas declaradas de interesse para implantação de projetos de regularização; 

c) Áreas desapropriadas pelo Estado para fins de regularização; 

d) Áreas definidas pelo Plano Diretor ou legislação municipal complementar a este. 

                                                
9 Para famílias acima deste patamar deverá ser estabelecido o pagamento de aforamento ou processo de 
compra a preço de mercado.  
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A prioridade estabelecida para implementação desta ação são as áreas que estão sob 
influência de grandes investimentos, provocando aumento do preço da terra e, 
consequentemente, conflitos fundiários. Da mesma forma, a população quilombola e 
as comunidades tradicionais deverão ser prioridade nos processos de regularização 
fundiária em terrenos públicos. 

Esta ação pressupõe a integração dos diferentes níveis de governo, a realização de 
capacitação técnica – para que os municípios repliquem a ação e promovam a 
regularização fundiária em próprios municipais –, o apoio técnico e financeiro às 
famílias beneficiadas com a regularização fundiária para realizarem melhorias em suas 
unidades habitacionais. 

Fluxograma Programa de Regularização Fundiária - Casa Legal - Ação de Regularização 
Fundiária em Terrenos do Estado 

 

2.2.2. Ação de Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em áreas de 
terceiros 

Favelas, ocupações, loteamentos clandestinos ou irregulares e cortiços 
invariavelmente acarretam baixa qualidade de vida aos seus moradores e trazem a 
insegurança da posse, o que inibe iniciativas dos moradores em busca de melhorias.  

As cidades convivem com áreas de urbanização precária e baixa qualidade de vida. É 
preciso ter, no âmbito do Estado, o registro destas ocupações irregulares e um 
cadastro de comunidades inscritas que buscam a regularização da propriedade. A 
prioridade deverá ser atender às ocupações mais antigas. 

Nestes casos, o poder público estadual deverá apoiar tecnicamente as prefeituras, 
para mapear e identificar precisamente estas áreas. Deve-se realizar pesquisa 
fundiária para identificar a propriedade, a existência de áreas frágeis ambientalmente e 
áreas de risco, realizar o levantamento do histórico da ocupação, promover o cadastro 
socioeconômico dos moradores, elaborando um diagnóstico da ocupação. 

De posse destas informações e do diagnóstico, será possível indicar o caminho mais 
adequado para os moradores alcançarem a titularidade da propriedade. Caberá ao 
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Estado e ao Município o apoio jurídico para o pleito da usucapião coletiva, bem como 
a indicação da área como de especial interesse social, seguida de desapropriação 
para a viabilização da titulação. 

Nesta linha de ação é importante contar, em âmbito estadual, com uma consultoria 
jurídica especializada no tema e especialmente constituída para apoiar as ações de 
regularização fundiária em terras de terceiros. Também é imprescindível entender que 
a regularização fundiária deve ser acompanhada, obrigatoriamente, da regularização 
urbanística, garantindo efetiva melhoria da qualidade de vida. 

2.3. Programa de Melhoria Habitacional e Assessoria  Técnica  

O Programa de Melhoria Habitacional e Assessoria Técnica objetiva melhorar as 
condições de moradia no Estado provocadas pela inadequação e disponibilizar 
recursos para reforma, ampliação e recuperação de domicílios urbanos e rurais, 
visando ao atendimento ao déficit habitacional qualitativo no meio urbano e rural. O 
principal instrumento para implantação do Programa de Melhoria Habitacional e 
Assessoria Técnica será o Cheque Morar Mais. 

Este programa tem como público-alvo famílias com renda de até três salários mínimos 
residentes em casas construídas com materiais precários, em condições sanitárias 
inadequadas (unidades sem banheiro) ou casas que abriguem mais de três pessoas 
dormindo em um mesmo cômodo.  

2.3.1. Ação de Melhoria Habitacional e Assessoria Técnica – INDIVIDUAL 

Esta modalidade é destinada à demanda pulverizada de famílias que necessitam de 
melhorias habitacionais. Neste caso, a prefeitura seria o principal interlocutor na 
implantação do projeto, ficando responsável pela elaboração dos projetos de reforma e 
orçamento e assistência técnica no acompanhamento das obras. 

Esta modalidade também pode aportar recursos a um grupo de famílias dispostas a 
participar de projeto executado em regime de mutirão. O objetivo é beneficiar famílias 
que receberam lotes urbanizados de programas municipais e que não possuem 
condições de edificar suas casas seguindo os padrões mínimos estabelecidos pela 
legislação urbana. 

Contudo, é obrigatório o estabelecimento de uma equipe de assistência técnica da 
prefeitura para implantação, para que os recursos públicos sejam aplicados em ações 
de melhoria habitacional nos casos de precariedade e informalidade de fato. Para 
implantação da Ação de Melhoria Habitacional e Assessoria Técnica – INDIVIDUAL 
deve-se seguir o seguinte procedimento: 
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Fluxograma Programa de Melhoria Habitacional e Assessoria Técnica - Ação de Melhoria 
Habitacional e Assessoria Técnica – INDIVIDUAL 

 

2.3.2. Ação de Melhoria Habitacional e Assessoria Técnica – COLETIVA 

Esta ação tem como objetivo apoiar associações comunitárias ou cooperativas que 
estejam promovendo provisão de habitação sob o regime de autogestão, mutirão de 
infraestrutura ou mutirão habitacional em terreno público. Nestes casos, o recurso 
repassado à Associação de Moradores para contrapartida da ação seria referente ao 
somatório dos recursos destinados a todas as famílias do grupo de beneficiados. 

Este tipo de apoio incentivaria a captação de recursos pelos movimentos sociais 
através do Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades, aportando novas unidades 
habitacionais para baixa renda no Estado de Goiás. Esta modalidade está associada à 
Ação de Assistência Técnica para Elaboração de Projetos e Acompanhamento de 
Canteiro de Obras do Programa de Apoio às Organizações Sociais. 

Para acesso aos recursos, o grupo de famílias deve estar organizado em torno de uma 
Associação Comunitária ou Cooperativa Habitacional que o representará junto à 
Prefeitura e à AGEHAB. Este grupo, dentro de sua organização, poderá identificar 
terreno de interesse e realizar a compra, podendo nesta etapa acessar diretamente o 
Programa de Apoio às Organizações Sociais, no que tange a Ação de Assistência 
Técnica para Elaboração de Projetos e Acompanhamento de Canteiro de Obras.  

Outra possibilidade seria a edificação de unidades habitacionais em terreno cedido 
pela Prefeitura, que auxiliaria a Associação Comunitária na identificação da demanda.  

Contudo, esta modalidade também se destina a comunidades com precariedade de 
infraestrutura e que se organizam para participar de mutirão de infraestrutura10.  

                                                
10 Neste caso, os trabalhadores que participarem do mutirão deverão receber remuneração pelos serviços, visto 
que infraestrutura é um bem coletivo, de utilização difusa e de responsabilidade de provisão pelo Estado. Quando 
acessado neste caráter, a Ação de Melhoria Habitacional e Assessoria Técnica – COLETIVA deve ser entendida 
como um programa de capacitação profissional e geração de renda. 
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Fluxograma Programa de Melhoria Habitacional e Assessoria Técnica - Ação de Melhoria 
Habitacional e Assessoria Técnica – COLETIVA 

 

O segundo grupo de programas e ações está voltado para a Estruturação da Política 
Habitacional no Estado de Goiás, apresentado no item a seguir. São programas 
destinados à  capacitação do corpo técnico local para o planejamento e gestão da 
política habitacional, além do apoio à estrutura administrativa dos municípios na 
implantação da célula local do Sistema de Informações Habitacionais – SIH. Estes 
programas visam dotar o município de autonomia para desenvolvimento de suas 
próprias políticas e incluem o apoio de equipes técnicas11 para elaboração de projetos, 
permitindo assim o acesso direto do município às linhas de financiamento 
habitacionais existentes. 

3. Estruturação da Política Habitacional no Estado de Goiás 

3.1. Programa Estadual de Apoio à Capacidade Institucional dos Municípios 

Este programa tem como objetivo dar continuidade ao suporte que vem sendo 
oferecido nos últimos anos pelo Governo do Estado aos municípios goianos, no 
tocante ao fortalecimento das capacidades de planejamento e gestão locais. No 
cumprimento de seu papel federativo no campo das políticas urbanas, as iniciativas 
foram inauguradas no marco da campanha nacional pelos Planos Diretores 
Participativos, com o Programa Cidade prá Gente, e desdobradas em ações ora em 
execução, que contemplam um ciclo de capacitação para a elaboração de planos 
municipais de habitação de interesse social e a realização do presente PEHIS.  

Com o intuito de elevar o patamar das condições de gestão pública municipal no 
Estado, a proposta visa promover maior aderência e efetividade às ações estaduais, 
especialmente àquelas que requerem a adesão e parceria dos municípios, como é o 
caso da implementação dos PMHIS e do PEHIS.  

O programa proposto poderá se organizar em desenho modulado, de forma a suprir a 

                                                
11 Do próprio corpo da AGEHAB ou equipes contratadas. 
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demanda gerada pelos diversos níveis de desenvolvimento institucional apresentados 
pelos municípios, conferindo maior flexibilidade às iniciativas estaduais em prol da 
capacitação contínua e progressiva dos quadros locais.  

Com base no acúmulo dos programas anteriormente citados, pode-se adotar como 
ponto de partida a oferta inicial de dois módulos básicos de capacitação: 

 

 

 

Note-se que o sistema de informações em HIS, tratado no segundo módulo, constitui 
um dos pilares dos sistemas de planejamento em geral, juntamente com a 
responsabilização das instâncias gestoras, o instituto da representação democrática 
por intermédio dos conselhos e o da transparência, via sistemas de informações.  

Dessa forma, entende-se que um sistema de informações em HIS é parte de um 
sistema maior de informações estaduais e, no caso dos municípios, de um cadastro 
multifinalitário, atualmente conformado em uma base geográfica única manipulada em 
plataforma georreferenciada - SIG. 

3.1.1. Ação de Capacitação em Processos de Planejamento e Gestão da Política 
Local de Habitação de Interesse Social 

O primeiro módulo abrange municípios com menor nível de desenvolvimento 
institucional, que necessitam de qualificação sobre processos de planejamento e 
gestão da política habitacional e, por motivos diversos: i) ainda não ingressaram no 
Programa Moradia Digna, na ação de capacitação dos municípios goianos nos Planos 
Municipais de Habitação de Interesse Social - PMHIS da AGEHAB; ii) precisam de 
reforço técnico-conceitual de suas equipes; iii) ou, ainda, estão por inaugurar seus 
processos de gestão habitacional. A continuidade, a expansão e a oferta regular dessa 
ação de capacitação têm o mérito de estreitar ainda mais a relação do Governo 
Estadual com as municipalidades no campo habitacional.12 

3.1.2. Ação de Apoio à Implantação do Sistema Municipal de Informação 
Habitacional 

O segundo módulo representa ação estratégica para os municípios e para a gestão da 
Política Estadual de Habitação de Interesse Social de Goiás. A qualidade dos 
Sistemas Municipais de Informação Habitacional em níveis metodológicos e 

                                                

12 A título de contribuição, o Anexo deste documento apresenta proposta de conteúdo dos módulos 1 e 2 
aqui indicados. 
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conceituais permitirá a alimentação confiável dos dados e informações do Sistema 
Estadual de Informação Habitacional.13  

No âmbito da Secretaria de Estado das Cidades, a gestão do SIH requererá a 
articulação tanto com a AGEHAB quanto com o recém-criado Instituto Mauro Borges – 
IMB14, cuja função é gerir e difundir informações estaduais, segundo denota a sua 
missão: 

“Tornar-se um centro de referência na produção de estudos, pesquisas, análises e 
estatísticas socioeconômicas, demográficas e territoriais para o Estado de Goiás, em 
linha com os mais recentes avanços técnicos e metodológicos.” 

Dessa forma, o SIH contribuirá para um sistema estadual de informações mais amplo, 
cabendo à AGEHAB, como operadora da política habitacional, alimentá-lo com as 
informações advindas dos programas que implantar. 

De outro lado, a Ação de Apoio à Implantação do Sistema Municipal de Informação 
Habitacional é destinada a municípios que buscam gerar subsídio para posterior 
elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse Social, ou ainda àqueles que 
pretendam implantar o sistema de forma a atualizar os PMHIS já elaborados, cabendo 
ao Governo do Estado organizar as condições técnicas e tecnológicas sobre as quais 
será mantido o sistema estadual. 

As ações deste módulo envolvem a capacitação do corpo técnico dos municípios 
goianos para a identificação das demandas habitacionais locais. Vale ressaltar que os 
municípios goianos possuem patamares diferenciados para a gestão habitacional, 
havendo aqueles que possuem planos locais e aqueles que se encontram no nível 
embrionário de preparação para a gestão da política habitacional. Dessa forma, esta 
ação requer a definição de parâmetros de identificação destas demandas a partir do 
esclarecimento de conceitos relativos a: 

� risco ambiental; 

� precariedade habitacional e de infraestrutura; 

� instrumentos de controle do uso do solo (instrumentos do Estatuto da Cidade); 

� irregularidade fundiária etc. 

Além da etapa de conceituação, e diante das dificuldades locais para a montagem de 
projetos e captação de recursos, esta ação requer o apoio estadual para provisão de 
recursos na aquisição de equipamentos, tendo em vista incrementar a condição 
operacional para instalação dos sistemas municipais de informações habitacionais. 

Será necessário ainda, após a implantação, habilitar as equipes locais a alimentar o 
sistema e gerar os dados a partir de treinamento prático. Os dados gerados serão 
utilizados pelo gestor no processo de planejamento da política habitacional no 
município, cabendo a este concluir as atividades iniciadas no processo de 
capacitação. A alimentação do sistema seguirá os processos descritos no anexo deste 
documento. 

                                                
13 Ver Estratégia Institucional, item referente ao Sistema Estadual de Informação Habitacional.  

14 Criado pela Lei n. 17.688 de junho de 2012, o Instituto Mauro Borges abriga as funções da antiga 
SEPIN – Superintendência de Estatísticas, Pesquisa e Informações Socioeconômicas, órgão da 
SEGPLAN – Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento. 
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O programa poderá permanecer sob a gestão da equipe da Gerência de Apoio a 
Gestão e Cooperação Técnica15 da AGEHAB, que já acompanha os níveis de 
desenvolvimento institucional dos municípios do Estado de Goiás, cabendo ainda a 
esta a responsabilidade pela sensibilização de prefeituras com precariedade 
institucional no setor habitacional para o acesso a este tipo de capacitação. 

Ressalta-se que uma ação mais ampla da parte do Estado, de iniciativa conjunta entre 
a Secretaria das Cidades de Goiás, a SEGPLAN e o IMB, na direção da conformação 
de um programa de apoio aos municípios para implementação de cadastros 
multifinalitários georreferenciados, traria inestimáveis ganhos, seja na formação da 
base informacional dos diversos sistemas de informações estaduais, seja na 
articulação com o setor habitacional. 

3.2. Programa Estadual de Assessoria Técnica aos Municípios 

Considerando a precariedade institucional do setor habitacional existente na maioria 
das prefeituras do Estado de Goiás, verifica-se que estas não conseguem estabelecer 
fluxo de caixa suficiente para contratação de equipes para elaboração de projetos 
(arquitetura/engenharia, social e de regularização fundiária) exigidos pelos agentes 
financiadores do setor habitacional. Neste sentido, o Programa Estadual de Assessoria 
Técnica aos Municípios tem como objetivo suprir as necessidades imediatas das 
prefeituras para acessar diretamente as linhas de financiamento habitacionais. 

O objetivo do Programa não é somente dispor de recursos humanos na elaboração de 
projetos para contratação junto aos agentes financeiros. Também terá como finalidade 
a capacitação dos técnicos municipais sobre os procedimentos não só para o 
planejamento da política, mas para a elaboração de projetos, contratação e gestão das 
obras.  Neste caso, podemos destacar duas modalidades de Assessoria Técnica aos 
Municípios: 

3.2.1. Ação de Assessoria Técnica ao Planejamento Municipal 

Esta ação tem como objetivo a alocação de recursos para contratação de equipes 
técnicas que venham a assessorar a elaboração de Planos Municipais de Habitação 
de Interesse Social – PMHIS em parceria com os municípios, definindo as 
contrapartidas necessárias.   

3.2.2. Ação de Assessoria Técnica para Elaboração de Projetos 

Esta modalidade visa à contratação de equipes para municípios sem corpo técnico 
responsável pela política habitacional e que necessitam elaborar projetos para 
atendimento imediato da demanda existente frente aos critérios de elegibilidade dos 
Programas Federais. Esta modalidade será executada mediante convênio 
estabelecido entre a AGEHAB e as prefeituras municipais interessadas. A elaboração 
dos projetos é apenas um meio de formar as equipes locais e dar oportunidade para 
que elas obtenham autonomia administrativa durante o processo de produção 
habitacional. Desta forma, a operacionalização do programa segue o procedimento 
disposto a seguir: 

 

 

                                                
15 Ver organograma da AGEHAB. 
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Fluxograma de atividades para execução conjunta de projetos 

AGEHAB–Prefeituras 

 

3.3. Programa de Apoio às Organizações Sociais 

Este programa busca valorizar as iniciativas comunitárias sob regime de mutirão e/ou 
autoconstrução assistida, além de ampliar a parceria entre o Governo do Estado, 
cooperativas e movimentos sociais, aumentando o potencial de ações de promoção de 
habitação de interesse social no Estado de Goiás. As ações de determinados 
programas podem ser associadas a outros a depender do contexto social existente no 
município ou comunidade.  

O Programa de Apoio às Organizações Sociais se divide em duas modalidades abaixo 
descritas. 

3.3.1. Ação de Assistência Técnica para Regularização Fundiária em Terrenos 
Privados 

Esta modalidade visa garantir a segurança da posse da terra por parte das famílias 
que já podem acessar o mecanismo da usucapião coletiva, sendo estas as que 
possuírem, como sua área urbana, até 250 metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, 
desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Contudo, o 
procedimento aqui descrito utilizará a ferramenta do Auto de Demarcação, só 
utilizando a usucapião coletiva em caso de judicialização do processo. 

Para acesso à Assistência Técnica para Regularização Fundiária em Terrenos 
Privados, as famílias devem estar organizadas em forma de Associação de Moradores 
para solicitação de inclusão no programas. A partir daí a ação seguirá o seguinte 
procedimento: 
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Fluxograma de atividades para Assistência Técnica para Regularização Fundiária em Terrenos 
Privados 

AGEHAB–Prefeituras 

 

3.3.2. Ação de Assistência Técnica para Elaboração de Projetos e 
Acompanhamento de Canteiro de Obras 

Cabe a esta modalidade atender a população urbana ou rural, com renda de até três 
salários mínimos, organizada em cooperativas ou associações, que apresentem 
projetos de empreendimentos por autogestão para a implantação de conjuntos 
habitacionais de pequeno e médio porte, preferencialmente integrados à cidade ou a 
uma rede de atendimento às necessidades do campo, em forma de loteamento ou vila.  

A autogestão tem como finalidade atender ao déficit habitacional, evitando que 
assentamentos precários e irregulares sejam criados. Por esta modalidade de 
produção habitacional pode-se atender a diferentes soluções físico-espaciais de 
empreendimentos habitacionais, cabendo analisar também a possibilidade de uso 
desta forma de gestão em programas de urbanização de favelas e melhorias 
habitacionais.  

Esta ação tem como objetivo a oferta de assistência técnica para associações de 
moradores e cooperativas que buscam acessar financiamentos para promoção de 
habitação de interesse social por regime de mutirão e/ou autogestão junto às linhas de 
financiamento federal. 

O grupo organizado deve apresentar a proposta de aquisição do terreno e cadastro 
das famílias que se organizaram para executar a ação. Para a solicitação, a 
associação ou cooperativa deverá apresentar a promessa de compra e venda do 
terreno ou o compromisso de cessão do terreno, caso este seja de propriedade 
pública. 
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Tal como no Programa de Provisão de Habitação de Interesse Social, o terreno deverá 
estar com sua documentação regularizada e atender a determinadas exigências.16 

Após análise da viabilidade do empreendimento, a AGEHAB realizará convênio com a 
Associação Comunitária ou Cooperativa. Através deste convênio, será realizada a 
contratação de uma equipe técnica para elaboração dos projetos executivos 
necessários para as aprovações em órgãos competentes, assim como para que a 
entidade possa concorrer na modalidade MCMV-Entidades. 

Neste sentido, a Ação de Assistência Técnica para Elaboração de Projetos e 
Acompanhamento de Canteiro de Obras deverá dispor de recursos para a contratação 
de  assessorias, tais como:  

para os projetos – A partir das informações referentes aos parâmetros construtivos, 
número de famílias e perfil socioeconômico destas, a assessoria técnica responsável 
pela elaboração do projeto básico irá definir o partido arquitetônico. Para isto 
recomenda-se, tal como nos programas de provisão habitacional: 

� que o projeto apresente diversidade de tipologias adequadas ao perfil das famílias 
cadastradas, prevendo unidades habitacionais de um, dois ou três quartos, além 
de edificações uni e multifamiliares, quando for o caso; 

� quando for possível, especialmente nos empreendimentos de maior porte, sua 
associação a outros destinados às famílias nas faixas de três a seis salários 
mínimos de forma a incentivar um mix social. Estas unidades acrescidas poderão 
ser adquiridas por meio do Programa de Financiamento Habitacional detalhado 
anteriormente; 

� que o projeto se adeque aos parâmetros estabelecidos pelo Programa Minha Casa 
Minha Vida - Entidades no que diz respeito a soluções energéticas e ambientais; 

� que o projeto seja discutido e decidido com os moradores, bem como o 
planejamento da obra. 

para os aspectos sociais – A assessoria social dos programas de autogestão é 
fundamental para auxiliar os grupos em todo o processo, inclusive, em alguns casos, 
na própria constituição das cooperativas ou associações. No caso da autogestão, a 
assessoria social pode ser demandada de forma menos intensa à medida que os 
grupos forem assumindo sua própria dinâmica de organização, mas acompanhará o 
processo até a ocupação do empreendimento. A assessoria social pode ser também 
uma mediadora entre os moradores e a assessoria arquitetônico-urbanística, de modo 
a diminuir o hermetismo dos jargões técnicos. 

para os aspectos jurídicos – Assim como a assessoria social, a jurídica é 
fundamental para a orientação dos cooperativados desde o processo de aquisição do 
terreno até a entrega das chaves, além de orientar as outras assessorias em 
pendências jurídicas que porventura possam ocorrer ao longo de todas as etapas do 
empreendimento. Incluirá os procedimentos de registro imobiliário das unidades 
habitacionais. 

Após captar recursos com agentes financiadores, a associação comunitária ou 
cooperativa também poderá solicitar, através da realização de convênio, recursos para 
contratação de assistência técnica para acompanhamento de obras, que poderá 

                                                
16 Ver no item 1.1.1. Exigências quanto a terreno e público-alvo.  
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realizar capacitações aos mutirantes durante o período de construção do 
empreendimento. 

4. Ação de Apoio a Estudos Técnicos 

Esta ação tem como objetivo financiar, com recursos do Fundo Estadual de Habitação 
de Interesse Social de Goiás - FEHIS/GO, estudos técnicos que envolvam o setor 
habitacional com vistas a balizar as decisões políticas de condução do Plano Estadual 
de Habitação de Interesse Social de Goiás - PEHIS/GO. Os temas a serem 
pesquisados deverão ser pautados pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual de 
Habitação de Interesse Social de Goiás - CGFEHIS/GO. Dentre os estudos técnicos 
que poderão ser realizados propõem-se: 

� utilização de novas tecnologias para Habitação de Interesse Social; 

� avaliação pós-ocupação de conjuntos habitacionais; 

� estudos da evolução do déficit habitacional no Estado de Goiás. 

5. Formação de Banco de Terras e de Imóveis Adequados para Uso 
Habitacional 

É um instrumento essencial para a estruturação da Política Fundiária no Estado de 
Goiás. Com este instrumento busca-se a reserva antecipada de terras em processo de 
valorização, bem como a disponibilização destas terras para a produção de habitação 
de interesse social.  

O Banco de Terras deve ser composto de áreas inseridas na malha urbana, com 
acessibilidade e infraestrutura adequadas, aptas para utilização na produção de 
habitação de interesse social. 

Este Banco de Terras prevê: 

� identificação e cadastro dos próprios federais, estaduais e municipais, em parceria 
com a União e os municípios;  

� transferência para o Banco de Terras dos próprios estaduais adequados para 
moradia para apoiar o desenvolvimento de programas habitacionais; 

� identificação, mapeamento e cadastramento de vazios urbanos, em parceria com 
os municípios; 

� identificação de imóveis ociosos, em áreas centrais e históricas, adequados para 
uso habitacional; 

� mapeamento, em parceria com a Secretaria de Patrimônio da União, de terras e 
imóveis próprios para HIS; 

� mapeamento de áreas com potencial de valorização e de interesse para a política 
habitacional de Goiás para indicar a aplicação dos instrumentos do Estatuto das 
Cidades.  

As informações do Banco de Terras deverão também compor o Sistema de 
Informações Habitacionais, tornando-as assim de fácil acesso a todos os municípios, o 
que facilita a construção de uma política habitacional – Estado e Municípios – 
integrada e parceira. 

É importante a atuação junto aos municípios para que adotem mecanismos e 
instrumentos de controle sobre os processos de valorização do solo, evitando-se que 
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os investimentos para atendimento às necessidades habitacionais sejam apropriados 
privadamente através de processos de valorização do solo. Os municípios devem 
ainda ser apoiados para identificação das terras de titularidade dos governos 
municipais e criação de mecanismos que permitam a sua ágil disponibilização, quando 
couber, para habitação de interesse social. 

Deve-se ainda promover o planejamento de áreas de expansão urbana, em 
associação com as municipalidades, articulando as ações habitacionais com as 
políticas de desenvolvimento urbano (infraestrutura) e de serviços urbanos (saúde, 
educação, segurança, transportes, cultura etc.) e garantindo a sua adequação às 
diretrizes da política ambiental. 
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Fluxograma dos Programas e Ações propostos no PEHIS/GO
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II. ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 

Considerando todos os programas estruturantes e executores da Política Habitacional 
até aqui propostos para compor o leque de possibilidade de intervenções do Governo 
do Estado no setor habitacional, a seguir serão detalhadas as estratégias institucionais 
que terão como objetivos: 

� instituir, organizar e implantar uma estrutura específica no âmbito da administração 
pública estadual para o trato das questões habitacionais e para a implementação 
do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social - PEHIS/GO; 

� criar e estruturar o Sistema de Informações Habitacionais - SIH, para subsidiar a 
formulação, implementação, acompanhamento e controle de ações do PEHIS/GO, 
incluindo o cadastro estadual de famílias atendidas por programas e projetos 
habitacionais e beneficiários da política de subsídios; 

� integrar o Sistema de Informações Habitacionais - SIH em rede com os municípios 
e órgãos da administração estadual afins; 

� apoiar a realização de estudos e pesquisas voltados ao conhecimento das 
necessidades habitacionais no Estado e ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
métodos de gestão e novas tecnologias para a melhoria da qualidade, redução de 
custos e adequação socioambiental das moradias, visando à produção e à 
requalificação de espaços e habitações social e ambientalmente saudáveis; 

� promover a articulação no âmbito do território estadual das políticas, planos e 
programas habitacionais federais, estaduais e municipais entre si, visando à 
otimização dos recursos disponíveis; 

� promover a interação da política habitacional com as demais políticas setoriais 
urbanas e ambientais e com as políticas sociais (saúde, educação, assistência 
social, cultura e geração de trabalho e renda); 

� ampliar a captação de recursos em instituições públicas, privadas e organizações 
não governamentais, nacionais e internacionais, por meio de parcerias, contratos e 
convênios, para utilização em programas e projetos habitacionais e de 
desenvolvimento institucional do setor; 

� assegurar recursos ao FEHIS para a realização de programas e projetos 
habitacionais; 

� assegurar recursos ao FEHIS para promover o desenvolvimento institucional, a 
serem empregados na reorganização administrativa do setor no Estado e na 
capacitação e assistência técnica aos Municípios. 

A partir destes objetivos, a Estratégia Institucional será formada pelos seguintes 
componentes: 

1. Sistema de Informações Habitacionais – SIH; 

2. Estrutura Administrativa; 

3. Fontes de Recursos; 

4. Aparato Legal e Normativo. 

5. Sistema de Divulgação da Informação. 
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1. Sistema de Informações Habitacionais - SIH 

O Sistema de Informações Habitacionais - SIH constitui mecanismo importante de 
planejamento e gestão da política habitacional estadual e deverá buscar os seguintes 
objetivos: 

� criar uma plataforma única de informações relativas à demanda e à produção 
habitacional para Estado e municípios; 

� socializar, entre os diversos setores responsáveis pela elaboração de projetos, os 
dados necessários para execução da política habitacional estadual; 

� prover mecanismos de controle de metas, através de difusão e acesso ampliados 
das ações promovidas pelo Governo do Estado no setor habitacional; 

� prover mecanismo de controle de benefícios habitacionais; 

� dar publicidade e disponibilizar para a sociedade goiana em geral dados e 
informações do SIH, de modo a possibilitar o acompanhamento da implementação 
do PEHIS/GO; 

� fornecer os meios necessários, financeiros, organizacionais, de suporte técnico e 
de informação, para a plena operação do Conselho Gestor do Fundo Estadual de 
Habitação de Interesse Social de Goiás - CGFEHIS/GO, de forma a garantir a 
participação da sociedade civil no processo de formulação, implementação, 
acompanhamento e controle dos programas e ações habitacionais, prevendo ainda 
conferências, audiências e consultas públicas; 

� estabelecer ferramenta de balanço contábil do FEHIS a partir de relatórios 
atualizados; 

� dar publicidade à lista dos conselheiros, tanto no nível estadual como no municipal; 

� integrar o SIH à base de informações da Secretaria de Planejamento do Estado de 
Goiás. 

Para a construção do Sistema de Informações Habitacionais – SIH, faz-se necessária 
a definição do papel de cada agente na geração de dados primários para alimentação 
do sistema proposto.  

A necessidade do desenvolvimento de um sistema de informação integrado nas 
diversas esferas configura-se como um eixo principal no processo de planejamento 
das políticas públicas de habitação.  

Contudo, cabe ao Governo do Estado construir e manter a plataforma de dados 
unificada, estimulando os municípios, já que, para a maioria, há dificuldades para 
obtenção dos recursos financeiros ou humanos, exigindo um esforço de modernização 
do setor público municipal. 

Como alimentadora do sistema, a AGEHAB poderá manter equipe própria de 
manutenção do SIH, alocada na Gerência de Tecnologia da Informação. Por outro 
lado, caberá aos municípios coletar e sistematizar as informações referentes à sua 
área de atuação para alimentação do banco de dados do SIH, como demonstrado no 
esquema a seguir. 
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Esquema de manutenção e alimentação do SIH 

 

Para que a alimentação de um sistema de informações por parte do Governo de Goiás 
em parceria com prefeituras alcance os resultados desejados, são fundamentais a 
capacitação das equipes locais e o aparelhamento destes órgãos. O papel estratégico 
do Governo de Goiás na condução deste processo reflete seu caráter de suporte aos 
municípios, incentivando a descentralização das políticas de moradia para o âmbito 
municipal. Recursos do PNAF-M poderão ser utilizados pelos municípios neste tipo de 
ação modernizadora. 

A organização das informações e o dimensionamento da demanda por parte de cada 
município são fundamentais para o planejamento das ações públicas e para a 
instituição de programas e processos com vistas à mitigação dos problemas 
habitacionais no Estado. Sem um sistema de dados que possibilite a delimitação do 
problema habitacional, não há como medir a eficácia das políticas adotadas, nem 
como checar se a capacidade institucional está de acordo com o tamanho do 
problema, ou mesmo se existem programas que respondam às necessidades da 
população. 

Nesse sentido, estimular e apoiar a adesão dos municípios aos programas federais 
relacionados com a implementação de Cadastros Técnicos Multifinalitários constitui 
ação proativa do Estado em direção à construção do SIH. 

Nessa linha, desde 2008, o Ministério das Cidades hospeda o SNIC - Sistema 
Nacional de Informações das Cidades que, a exemplo dos demais sistemas nacionais 
de informações, tem como objetivo o planejamento e alimentação das políticas sob 
sua guarda. Para alimentação dos dados pelas prefeituras o Ministério promove, 
concomitantemente, a capacitação das municipalidades, seja nos aspectos 
tecnológicos do sistema seja visando estimular o planejamento e a articulação das 
políticas locais.  
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A seguir é apresentado o Diagrama Preliminar da Estrutura das Informações do Sistema de Informações Habitacionais. 
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2. Estrutura Administrativa AGEHAB 

Como destacado em diversos trechos do Diagnóstico do Setor Habitacional, a 
estrutura administrativa deve ser alvo de modificações para se adequar ao novo 
arcabouço de programas e procedimentos do PEHIS/GO. Para que o Plano Estadual 
de Habitação de Interesse Social de Goiás se estabeleça, é necessário que a 
Secretaria das Cidades seja fortalecida e reestruturada no que diz respeito ao setor 
habitacional.  

No processo de construção do PEHIS/GO, verificou-se no Estado um acúmulo de 
atividades concentradas sob a responsabilidade da Agência Goiana de Habitação – 
AGEHAB. Nesse sentido, é importante destacar a mudança na definição das 
atribuições relacionadas à formulação de política, monitoramento, avaliação de 
resultados, controle e distribuição de informações, assim como das atribuições de 
execução dos programas.  

Entende-se que a AGEHAB, uma empresa de economia mista vinculada à Secretaria 
das Cidades, deva ocupar-se principalmente da execução da política habitacional no 
Estado de Goiás. Neste contexto, são tarefas da AGEHAB as ações relacionadas a 
mensuração, identificação, qualificação e atendimento da demanda e do déficit 
habitacional no Estado, a execução das ações relativas a regularização fundiária, 
atividades de assistência técnica a grupos organizados que pleiteiam recursos do 
Minha Casa Minha Vida - Entidades e o trabalho social complementar às ações 
habitacionais voltadas ao atendimento da população de menor renda. 

A Secretaria Estadual das Cidades, responsável pela formulação da política estadual 
de habitação, de mobilidade urbana/trânsito, de saneamento básico e ambiental e de 
desenvolvimento urbano, deverá ocupar-se do planejamento de ações integradas para 
a produção de cidades, com a preocupação de antecipar-se à demanda habitacional e 
atender ao déficit habitacional, nas suas diferentes formas. 

Assim, à Secretaria das Cidades, que coordena quatro Superintendências, dentre elas 
a de Política Habitacional, cabe a atribuição da construção e manutenção do Sistema 
Estadual de Informações Habitacionais; do planejamento e controle da dinâmica de 
investimentos nos municípios; do planejamento dos investimentos estaduais 
relacionados à produção de cidades; da captação de recursos na esfera federal para 
realização das obras de infraestrutura das cidades; da gestão financeira do Fundo 
Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS/GO; das ações de apoio ao 
desenvolvimento institucional e assistência técnica aos municípios; da integração das 
ações das superintendências sob sua jurisdição, de forma a universalizar o 
abastecimento de água potável às cidades e o serviço de coleta e tratamento de 
esgotos, a oferta regular de transportes e a conciliação entre a produção das cidades 
e a preservação ambiental. 

É necessário fortalecer e reestruturar a Secretaria das Cidades com definição de 
atribuições relacionadas à formulação de política, monitoramento e avaliação de 
resultados, controle e distribuição de informações, sistemas de planejamento e 
assistência técnica aos municípios. 

Neste sentido, no contexto do plano de ação do PEHIS/GO, podem ser identificadas 
atividades distintas, mas complementares, para as duas instituições, que hoje, na sua 
maior parte, ainda estão sendo executadas pela AGEHAB. 
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Caberia à Secretaria das Cidades: 

� criar as condições técnicas e operacionais para que os municípios possam 
executar sua política habitacional; 

� promover o planejamento integrado para urbanização das cidades do Estado, 
buscando garantir as condições ideais para o assentamento da população de 
menor renda; 

� identificar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente, que se refere a 
planejamento urbano e produção de cidades sustentáveis e democráticas, no 
âmbito da realização da política habitacional; 

� capacitar os técnicos dos municípios para gestão da questão urbana e 
habitacional, estimulando a constituição de equipes permanentes para o trabalho 
com a questão habitacional; 

� apoiar tecnicamente às prefeituras na confecção e aplicação de seus instrumentos 
de planejamento: Plano Diretor, Plano Local de Habitação de Interesse Social, 
Cadastro Técnico Multifinalitário, Planta de Valores Genérica para estruturação da 
cobrança de IPTU; 

� prover de infraestrutura, em especial saneamento básico, as cidades e as áreas 
destinadas para habitação de interesse social; 

� atuar como intermediador das relações entre o Governo Federal e os municípios e 
agir como captador de recursos; 

� responsabilizar-se pela construção e manutenção do Sistema Estadual de 
Informações para Gestão de Cidades e Produção de Habitação de Interesse 
Social; 

� participar do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse 
Social, oferecendo apoio técnico operacional para seu bom desempenho; 

� gerir e controlar financeiramente o Fundo Estadual de Habitação de Interesse 
Social; 

� criar as condições jurídicas operacionais e financeiras para instalar um programa 
estadual de regularização fundiária; 

� articular com as demais secretarias políticas transversais complementares da 
produção habitacional de interesse social, buscando a emancipação 
socioeconômica dos cidadãos de menor renda; 

� criar, no âmbito da Secretaria das Cidades, superintendência encarregada de 
captação de recursos; 

� criar diretoria para controle da captação e aplicação dos recursos do FEHIS; 

� revisar o escopo de atribuições da AGEHAB, tornando-a mais operacional; 

� criar escola de habitação para capacitação de servidores públicos estaduais e 
municipais e representantes de movimentos sociais. 

Caberia à AGEHAB: 

� atuar para a redução do déficit e o atendimento à demanda, trabalhando na 
produção habitacional, urbanização de assentamentos precários, regularização 
fundiária e assistência técnica; 
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� oferecer assistência técnica aos municípios para a elaboração de planos e projetos 
habitacionais; 

� elaborar cadastro e mapeamento de assentamentos espontâneos e precários para 
atuar com regularização fundiária e urbanística; 

� elaborar mapeamento de áreas de risco e áreas de preservação ambiental 
ocupadas, de forma a desocupá-las, oferecendo solução habitacional para seus 
moradores;  

� centralizar e organizar o cadastro de interessados e de necessitados para o 
acesso à casa própria; 

� centralizar o banco de informações sobre os cadastros de beneficiários de 
programas habitacionais; 

� alimentar o Sistema Estadual de Informações para Gestão de Cidades e Produção 
Habitacional de Interesse Social com os dados relativos a déficit, demanda e oferta 
habitacional; 

� criar um Banco de Terras e estabelecer uma política de desmobilização dos 
próprios estaduais em favor do desenvolvimento de projetos habitacionais; 

� apoiar técnica e juridicamente as ações de regularização fundiária; 

� oferecer assistência técnica a grupos/entidades interessados em acessar recursos 
no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida; 

� atuar na elaboração de projetos sociais complementares à produção de habitação 
de interesse social; 

� atuar na eliminação gradativa das construções insalubres ou inseguras de áreas 
urbanas e rurais; 

� atuar na eliminação das situações de risco; 

� promover a regularização fundiária de conjuntos habitacionais e de loteamentos 
irregulares, bem como de assentamentos espontâneos, neste caso, atuando 
concomitantemente com a regularização urbanística; 

� gerir os recursos do Cheque Mais. 

Considerando o consenso na distinção entre as atribuições da Secretaria das Cidades 
e da AGEHAB na atual gestão, pode-se destacar o papel da Superintendência de 
Políticas Habitacionais, qual seja, o de planejar as atividades que a AGEHAB irá 
executar. 

Como núcleo de planejamento da política, recomenda-se que a Gerência de Projetos e 
Fiscalização e a de Cooperação Técnica e Gestão Habitacional incorporem as 
atividades normativas e de orientação dos atores da política habitacional, bem como a 
tarefa de prospecção e captação de recursos. 
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A partir da nova realidade da AGEHAB como órgão executor da política e do escopo 
do PEHIS/GO descrito no item que trata da Estratégia Habitacional, indicamos que a 
Gerência de Tecnologia da Informação se ocupe também da interlocução com a 
SEGPLAN e o Instituto Mauro Borges para apoio ao Sistema de Informações 
Habitacionais. 

Contudo, para pleno funcionamento dos programas propostos no PEHIS/GO, é 
necessário que a Gerência de Cooperação Técnica e Gestão Habitacional incorpore 
também a atividade de capacitação do corpo técnico. Além disso, esta equipe estaria 
responsável por realizar ou demandar a elaboração de estudos que venham a 
contribuir com a inovação no campo de HIS ou a subsidiar decisões políticas. 
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3. Fonte de Recursos 

Considerando o arcabouço de Programas Habitacionais proposto para delineamento 
do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social de Goiás – PEHIS-GO, será 
necessária a reestruturação da engenharia de provisão de recursos para o Setor 
Habitacional no Estado de Goiás.  

No âmbito do Governo Federal podemos listar as seguintes fontes de recursos para 
HIS as quais poderão financiar os programas estaduais aqui propostos: 

FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social: 

� Programa de Desenvolvimento Institucional – DI; 

� Programa de urbanização, regularização e integração de assentamentos 
precários – UAS (PAC – Programa de Aceleração ao Crescimento); 

� Programa de Provisão de Habitacional de Interesse Social. 

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço: 

� Carta de Crédito Individual (Programa Minha Casa Minha Vida 3-10 Salários 
Mínimos); 

� Carta de Crédito Associativo (Programa Minha Casa Minha Vida); 

� Programa de Atendimento Habitacional através do poder público – Pró-
Moradia (PAC – Programa de Aceleração ao Crescimento). 
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Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT 

� Projetos Multissetoriais Integrados – PMI (PAC – Programa de Aceleração ao 
Crescimento). 

Orçamento Geral da União 

� Projetos Prioritários de Investimentos – PPI (PAC – Programa de Aceleração 
ao Crescimento); 

� Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H; 

� Programa de Subsídio Habitacional – PSH (Programa Minha Casa Minha Vida 
para Municípios com menos de 50 mil habitantes); 

� Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR; 

� Fundo de Arrendamento Residencial – FAR: 

o Programa Minha Casa Minha Vida – 0 a 3 Salários Mínimos; 

� Fundo de Desenvolvimento Social – FDS: 

o Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades (0 a 3 Salários Mínimos); 

Além disso, estão disponíveis: 

FUNASA – Fundação Nacional de Saúde: 

� Recursos para ações de saneamento ambiental, em municípios de pequeno 
porte. 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

� FINEM – Financiamento a Empreendimentos – Financiamento, de valor 
superior a R$ 10 milhões, a projetos de implantação, expansão e 
modernização de empreendimentos. A atuação do BNDES, no âmbito do 
FINEM, para o desenvolvimento social e urbano é realizada através das 
seguintes linhas de financiamento:  

o apoio a projetos de saneamento ambiental e recursos hídricos – Linha 
destinada a investimentos que busquem a universalização do acesso aos 
serviços de saneamento básico; 

o apoio a projetos estruturadores de transporte urbano – Linha destinada a 
investimentos no setor de transporte público, abrangendo a qualificação do 
espaço urbano no entorno do empreendimento; 

� BNDES Estados – apoio à formulação e implantação de programas de 
desenvolvimento integrado; 

� BNDES PMAT – apoio à modernização da administração tributária e melhoria 
da qualidade do gasto público na administração municipal; 

� PMAE – apoio à modernização da administração das receitas e da gestão 
fiscal, financeira e patrimonial das administrações estaduais; 

� PMI – apoio a investimentos multissetoriais integrados urbanos – Linha 
destinada a projetos que integram o planejamento e as ações dos agentes 
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municipais em diversos setores para minimizar problemas estruturais dos 
centros urbanos; 

� projetos de eficiência energética – apoio a projetos de eficiência energética 
que contribuam para a economia de energia, aumentem a eficiência global do 
sistema energético ou promovam a substituição de combustíveis de origem 
fóssil por fontes renováveis. 

Banco Mundial, BID etc. 

Considerando as linhas de financiamento descritas, podemos identificar a linha de 
financiamento para cada programa habitacional estadual a partir do esquema a seguir: 

 

 

Na Esfera Estadual, a implantação dos programas propostos e a sustentabilidade 
financeira das ações planejadas dependerão de uma reestruturação dos mecanismos 
de financiamento e outros tipos de recursos a serem aportados no Setor Habitacional. 
Para isto, os principais instrumentos de financiamento da Política Habitacional do 
Estado de Goiás serão: 

� Cheque Mais Moradia  

� Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS/GO 
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� Fundo de Investimento Imobiliário de Habitação de Interesse Social – FIIHIS 

O Cheque Mais Moradia, anteriormente denominado Cheque Moradia, é o principal 
recurso atualmente disponível pelo Governo do Estado de Goiás para implementação 
de sua política habitacional. Neste novo contexto não deixará de ter grande 
importância como instrumento de financiamento em obras de infraestrutura, 
construção de novas unidades em parceria com as prefeituras e melhorias 
habitacionais.  

Nesta proposta, o Cheque Moradia estará associado a procedimentos de assistência 
técnica especializada de forma a ter mais controle e qualidade na utilização do 
recurso. Esta fonte de recurso será central na implementação do Programa Cheque 
Mais Moradia – Melhoria Habitacional e Assessoria Técnica, do Programa de 
Financiamento Habitacional, do Programa de Apoio Comunitário e da Ação de 
Desenvolvimento Social das Comunidades. 

O Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS/GO, como descrito no 
Diagnóstico do Setor Habitacional, apresenta grandes fragilidades, uma vez que não 
possui fonte de recursos contínuos.  

Para a implantação do PEHIS/GO, o FEHIS/GO assume maior relevância visto que ele 
constituirá fonte de recursos para todos os programas habitacionais propostos. Assim, 
é fundamental que seja instituído percentual mínimo no orçamento a ser investido no 
FEHIS/GO para que este possa atuar em todo o leque de programas, potencializando 
a captação de recursos junto ao Governo Federal através das contrapartidas do 
Estado. 

Associado ao FEHIS/GO, propõe-se uma adaptação da Instrução 472/08 da CVM que 
dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento, a oferta pública de 
distribuição de cotas e a divulgação de informações dos Fundos de Investimento 
Imobiliário – FII à lógica da Política de Habitação Estadual. Para isto, seria criado o 
Fundo de Investimento Imobiliário de Habitação de Interesse Social - FIIHIS. 

Um dos grandes obstáculos para provisão de moradia (além do fluxo contínuo de 
recursos) é o problema relativo ao estoque de terras para HIS. Após a produção das 
unidades habitacionais, o poder público também se depara com a dificuldade de 
cobrança das prestações e de controle do patrimônio construído. A ideia de 
constituição de um Fundo Imobiliário Público estabelece uma estrutura de gestão do 
patrimônio imobiliário construído e do estoque imobiliário (seja em terra, seja em 
unidades habitacionais construídas). Este patrimônio seria gerido por um 
administrador (no caso, uma instituição bancária) que faria as cobranças e emitiria 
relatórios relativos à situação do patrimônio imobiliário incorporado ao FIIHIS. 

O FIIHIS seria constituído pelos imóveis dos conjuntos habitacionais construídos pelo 
Estado17, pelos terrenos de propriedade do Governo do Estado destinados à HIS, por 
terrenos comprados pelos recursos do FEHIS/GO para novos empreendimentos, além 
dos empreendimentos construídos pelo Programa de Aluguel Social destinados ao 
arrendamento. 

Os imóveis cedidos através da CDRU não trariam rendimentos ao FIIHIS18, porém, 
recursos provenientes de pagamento de prestações de mutuários e das parcelas de 

                                                
17 Desde que regularizados e registrados em Cartório de Registro de Imóveis. 
18 A não ser em caso de compra do imóvel. 
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arrendamento constituiriam caixa financeiro neste tipo de estrutura. Os terrenos 
disponíveis poderiam ser transformados em novas unidades habitacionais a partir do 
investimento do FEHIS/GO em novos projetos e assim iniciar novo ciclo de 
retroalimentação do sistema de financiamento habitacional, aumentando o estoque de 
imóveis. 

Para melhor entendimento, no universo de programas habitacionais que compõem o 
leque de alternativas de ação, podemos ilustrar o aporte de cada mecanismo de fonte 
de recursos aos seguintes programas: 

 

Como já destacamos anteriormente, um dos principais pressupostos para uma política 
habitacional plena é a garantia de um fluxo contínuo de recursos. Tendo em vista que 
muitos dos recursos destinados a Habitação e Desenvolvimento Urbano são recursos 
voluntários (discricionários), a estrutura de financiamento habitacional deve prever 
mecanismos de retroalimentação para dar uma sustentabilidade econômica ao modelo 
adotado. 

Dentro da lógica na qual a obrigação do poder público é garantir o direito à moradia, o 
estoque produzido pelo Estado deve permanecer como patrimônio público, sendo 
apenas cedido ao beneficiário através de Concessão de Direito Real de Uso - CDRU. 
Apesar do instrumento de doação de unidades habitacionais ser frequentemente 
utilizado, necessita-se de um esforço do poder público no intuito de transformar a 
cultura de privatização de imóveis públicos. Neste sentido, é desejável que se adote a 
CDRU como instrumento de garantia de posse e de direito à moradia e que o estoque 
seja controlado pelo FIIHIS. Contudo, deverá o Estado garantir sempre mecanismos 
para que o beneficiário possa adquirir o imóvel público no qual reside. 

Dentre os programas habitacionais financiados pelo Estado, alguns deles 
proporcionam a possibilidade de os recursos retornarem aos Fundos de Habitação, 
seja pela compra do imóvel, seja pelo pagamento de seu arrendamento. Dentre os 
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programas propostos, quatro deles possuem ações que permitem a retroalimentação 
das fontes de recursos: Programa de Provisão de Habitação de Interesse Social, 
Programa de Financiamento Habitacional, Programa de Aluguel Social e Programa de 
Regularização Fundiária - Casa Legal. 

Neste caso, o esquema de retroalimentação das fontes de recursos propostas segue a 
seguinte estrutura. 

 

O Programa de Provisão de Habitação de Interesse Social gerará um estoque de 
imóveis que será ativo financeiro do Fundo de Investimento Imobiliário de Habitação 
de Interesse Social. Neste caso, os mutuários poderão comprar as unidades a 
qualquer tempo, podendo ainda acessar o Programa de Financiamento Habitacional.  

O Programa de Aluguel Social também terá seu estoque como ativo do Fundo de 
Investimento Imobiliário de Habitação de Interesse Social. Neste caso, o pagamento 
das prestações de arrendamento retornará ao FIIHIS, gerando recursos para compra 
de novos terrenos. 

O Programa de Financiamento Habitacional por essência já garante um retorno ao 
FEHIS, visto que ele é essencialmente um programa de crédito. Contudo, ele pode ser 
utilizado por famílias detentoras de CDRU para aquisição do imóvel em que residem.  

Considerando que os conjuntos habitacionais do Estado sejam integrados aos ativos 
imobiliários do FIIHIS, o recurso gerado pelo Programa Casa Legal, na Ação de 
Regularização Fundiária de Conjuntos Habitacionais, também geraria fluxo de caixa a 
partir da renegociação das dívidas dos mutuários. 

A proposta aqui apresentada sugere que o estoque de HIS produzido pelo Governo do 
Estado de Goiás constitua um fundo imobiliário e que seja estabelecido um maior 
controle sobre os benefícios concedidos. Contudo, a intenção é facilitar a aquisição 
dos imóveis pelas famílias. Para isto, devem ser estabelecidos subsídios, e o preço do 
imóvel deve ser o preço de custo da unidade habitacional corrigido. 

4. Aparato Legal e Normativo 

Os Estados-membros da Federação detêm a atribuição de desenvolver política 
habitacional própria, de acordo com sua realidade.  

Por outro prisma, o direito social à moradia requer organização e atuação públicas 
consistentes voltadas para garantir o mínimo existencial. Há um dever de agir de 
forma sistemática atribuído à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
brasileiros de modo a propiciar a melhoria social necessária. 
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Em respeito ao princípio da eficiência, deve o Estado estruturar sua política 
habitacional de modo a ter o melhor resultado possível, examinando as frentes em que 
pode atuar, a partir da realidade em que se encontra a população e dos meios de que 
dispõe. Em suma, os investimentos públicos e os esforços administrativos devem ser 
canalizados para viabilizar o maior lastro de atuação estadual, com o melhor resultado 
possível.  

É imprescindível que atue de modo a divulgar os direitos à população, prestando 
inclusive esclarecimentos técnicos, sobretudo se relacionados ao alcance dos direitos 
sociais. Vale lembrar inclusive que a Carta Constitucional atribui ao Estado essa 
incumbência, quando a pessoa interessada demonstrar a insuficiência de recursos 
para arcar com as despesas para constituir advogado (art. 5º, LXXIV). Não resta 
dúvida que a referência ao Estado, ali, é genérica, como entidade que detém (e 
representa) o Poder Público.  

Mas a própria Lei Maior elege, para ter papel destacado no cumprimento dessa 
obrigação estatal, a Defensoria Pública, a ser organizada em nível federal e estadual, 
dentro de condições especiais (art. 134). Esse é um órgão que pode e deve ter uma 
atuação primordial na promoção da habitação de interesse social, seja na esfera da 
representação da população junto aos órgãos públicos, seja no tocante à 
representação judicial, promovendo ações de usucapião ou de concessão de uso 
especial para fins de moradia.  

Nada impede que, em caráter complementar, sejam celebrados convênios com a 
Defensoria Pública, com Universidades, com a Ordem dos Advogados, com 
organizações não governamentais e com as instâncias do Poder Judiciário, 
objetivando o melhor desenvolvimento dos processos judiciais relacionados ao acesso 
à terra, tudo em conformidade com o direito social à moradia. Inclusive, algumas 
normas procedimentais, em relação ao Poder Judiciário, podem ser redefinidas para 
simplificar tanto as ações como as questões relacionadas ao registro imobiliário.  

Cumpre, por fim, registrar que para respeitar os fundamentos e atingir os objetivos de 
nossa República, toda política pública precisa ser promovida para a emancipação do 
indivíduo, dotando-o da capacidade para autodeterminar-se em suas relações sociais, 
observando, sempre, a legislação aplicável. Só assim se assegura o primado da 
dignidade da pessoa humana e se busca construir uma sociedade livre e justa, para 
ficarmos apenas nas determinações de nosso ordenamento jurídico que mais 
visivelmente requerem a perspectiva emancipatória.  

Tamanho é o hiato entre o plano desejado e as condições sociais hoje presentes, que 
a prática de medidas compensatórias e parciais se tornam aceitáveis, desde que o agir 
estatal claramente caminhe rumo à transformação do quadro, progressivamente.  

Tudo isso leva à compreensão de que a política habitacional não deve ser apenas 
pensada como a concessão de casa a cada família necessitada, mas precisa estar 
associada a uma nova forma de inclusão social daquele núcleo familiar. Do contrário, 
não só os objetivos fundamentais não serão alcançados, como também haverá clara 
violação do princípio da eficiência. 

Inegavelmente o desafio é imenso, desde buscar a compreensão das causas que 
atuam para compor o quadro atual da habitação até a elaboração e implementação da 
política habitacional. A complexidade para o Poder Público aumenta porque as 
questões macroeconômicas que influenciam brutalmente a questão habitacional (e 
todo o contexto econômico e social) não são definidas no âmbito regional, e só em 
circunstâncias muito excepcionais podem ser significativamente minimizados os 
efeitos nocivos (desemprego, baixa renda etc.). Isso não exime o Estado de suas 
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responsabilidades constitucionais: cumpre-lhe, inequivocamente, atuar na medida de 
suas capacidades, e até mesmo buscar ampliá-las, para efetivar o direito 
constitucional à moradia, servindo de modo orgânico e sistemático aos propósitos e 
fundamentos da República Federativa do Brasil. 

4.1. Análise da legislação estadual 

Ao abordarmos a questão habitacional a partir da análise das normas jurídicas 
vigentes, constata-se a necessidade de efetivar uma interpretação sistemática, 
consubstanciada nos princípios fundamentais insculpidos na Carta Constitucional em 
consonância com a Política Nacional de Habitação de Interesse Social. 

No que tange, especificamente, às Leis Estaduais 17.545/12 e 17.155/10, ao cotejá-
las com a legislação federal, percebe-se incongruências, a seguir expostas. 

4.1.1. Da Lei Estadual nº 17.545/12 – Dispõe sobre a regularização de ocupação 
de imóveis urbanos de domínio do Estado de Goiás 

Inicialmente, cumpre observar que em linhas gerais a lei em comento se encontra 
adequada às diretrizes traçadas pela Lei Federal 11.977/09 que institui o Programa 
Nacional de Habitação Urbana e traça as diretrizes gerais acerca da questão da 
regularização fundiária. Não obstante, da análise deste diploma pode-se apontar o 
seguinte. 

O inciso VI de seu art. 3º, ao dispor que o respectivo título será concedido ao homem 
ou à mulher, não se coaduna com o disposto no art. 48, V, da Lei Federal 11.977/09, 
que dispõe expressamente que o titulo será concedido, preferencialmente, à mulher. 
Ressalte-se que, na hipótese, a regra do art. 183, parágrafo 1º, da CRFB, não se 
aplica, sequer por analogia, eis que versa sobre situação jurídica diversa, a saber, 
concessão de título de domínio e concessão de uso oriundos de procedimento de 
usucapião especial urbana e, especificamente quanto a este aspecto, prevê que estes 
títulos serão concedidos ao homem ou à mulher indistintamente. 

Por oportuno, cumpre mencionar, por fim, que o referido dispositivo da lei estadual em 
comento, não aborda, em sua completude, os requisitos mínimos previstos nos arts. 
51 e 53 da Lei Federal 11.977/09, a serem observados no procedimento de 
regularização fundiária, inclusive no que atine às especificidades apontadas pelos 
parágrafos 1º e 3º do art. 53 e do art. 54 da Lei 11.977/09. 

4.1.2. Da Lei Estadual nº 17.155/10 – Cria o Fundo Estadual de Habitação 
Municipal e institui o seu Conselho Gestor 

No que atine à composição do Conselho Gestor, a citada lei estadual, no art. 7º, caput, 
IV-VIII, prevê disposição normativa de forma lacônica. Neste sentido, note-se que a 
forma de indicação dos membros da sociedade civil não está definida na lei estadual 
ou, aparentemente, regulamentada.  

Mostra-se relevante o preenchimento desta lacuna normativa,  uma vez que, para 
receber recursos do FNHIS, a lei estadual que cria o conselho deve prever ou delegar 
ao regulamento, a exemplo do que consta do art. 10, §3º da Lei 11.124/05, 
mecanismos que garantam o princípio democrático de escolha dos representantes da 
sociedade civil, nos exatos termos em que estabelece o inciso II do art. 12 desta 
mesma lei federal. 

Diante do exposto, dadas as complexidade e magnitude da demanda por habitação no 
país, cuja resolutividade é de longo prazo, a política habitacional ganha a importância 
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de uma política de Estado, ultrapassando a ação de determinado Governo. Nesse 
sentido, é importante que a atual gestão prepare o arcabouço jurídico estadual, 
especialmente no atual momento de transformação do setor, em perfeita aderência à 
legislação federal. Assim, os ajustes identificados na análise servirão para completar o 
conteúdo da legislação estadual vigente, de forma a não restar dúvida, para os 
próximos gestores e a sociedade, sobre os aspectos em que identifica ser necessária 
complementação, quais sejam: 

� Lei Estadual nº 17.545/12 – concessão do título preferencialmente para a mulher e 
complementação dos requisitos exigíveis para os projetos de regularização 
fundiária; e 

� Lei Estadual nº 17.155/10 – forma de indicação dos membros do CGFEHIS, 
inclusive com base na experiência recente da própria AGEHAB quando da 
discussão sobre os termos do Regimento Interno do Conselho. 

5. Sistema de Divulgação da Informação 

Para subsidiar o controle social por parte da sociedade civil organizada e da sociedade 
goiana em geral, bem como facilitar o intercâmbio de informações com os municípios, 
potencializando os programas de capacitação e assistência técnica para a gestão 
municipal, faz-se necessária a institucionalização de sistema de divulgação de 
informações. 

O sistema deverá ser construído com base em informações selecionadas e de 
interesse para os objetivos propostos, tais como: dados sistematizados do Sistema 
Estadual de Informações; informações  sobre programas e recursos disponíveis; 
legislação federal e estadual que tenha repercussão na produção habitacional; 
orientações gerais para regularização fundiária; bibliografia sobre o tema; experiências 
exitosas e projetos exemplares; cultura e hábitos de morar goianos; relatórios de 
gestão; e resoluções do Conselho Gestor do FEHIS, incluindo publicidade das formas 
e critérios de acesso aos programas. 

Destacando-se que as práticas de governo eletrônico hoje têm impacto positivo nas 
relações governo/cidadão (além das transações governo/governo), sugere-se a 
criação do Portal da Habitação, a ser hospedado no portal do órgão responsável pela 
habitação no Estado. Este deve ser continuamente alimentado, representando meio 
para a democratização e para melhoria da eficácia e da qualidade dos serviços 
prestados. 

Para uma divulgação ainda mais ampla, devem ser utilizados outros recursos como 
cartilhas, devidamente adequadas à linguagem do público-alvo, além de publicações 
periódicas. 

Com a disponibilização regular de dados e informações, a participação social e a 
transparência serão potencializadas, uma vez que a sociedade civil poderá atuar e 
exercer melhor o controle sobre a implementação do Plano. Da mesma forma, os 
municípios goianos, em sua maioria com capacidade técnica e administrativa limitada, 
contarão com suporte informacional decisivo para desenvolverem suas ações no 
campo habitacional. 

O sistema de cadastro de família para atendimento habitacional deverá ser 
disponibilizado para a população, bem como os critérios de seleção e de prioridade 
para atendimento aos candidatos. 
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III. ESTRATÉGIA TRANSVERSAL 

O Eixo Transversal abrange todos os programas e ações do Eixo Habitacional, com o 
objetivo de complementar as intervenções físicas dos programas habitacionais, de 
forma a promover a emancipação social das famílias e comunidades, o fortalecimento 
da economia familiar, a qualificação socioambiental, o desenvolvimento social e 
cultural, e a participação social, no atendimento aos beneficiados, tendo como 
pressupostos: 

� a inclusão social e a integração socioeconômica das famílias e das comunidades; 

� o fortalecimento da economia familiar, para a melhor inserção no mercado de trabalho; 

� a qualificação socioambiental, para uma melhoria efetiva das condições de vida das 
populações beneficiadas; 

� a participação social, para a integração da sociedade civil nos processos de formulação, 
implementação, acompanhamento e controle dos programas e ações habitacionais. 

Os programas transversais propostos visam à sustentabilidade das benfeitorias 
realizadas no meio ambiente urbano e rural e ao desenvolvimento social, econômico e 
cultural da população beneficiada. Pretendem, ainda, que as melhorias promovidas 
nas habitações e no ambiente coletivo permaneçam no tempo. A promoção dessas 
ações exige a articulação do setor habitacional com os diversos setores promotores 
das políticas sociais, econômicas e ambientais.  Assim, são ações propostas do 
PEHIS/GO para o Eixo Transversal: 

1. Desenvolvimento Social das Comunidades 

É importante produzir a solução habitacional voltada para também propiciar o 
desenvolvimento social, respeitando e valorizando atitudes, hábitos e potencialidades. 

São diretrizes para o desenvolvimento social: 

� promover ações voltadas para o desenvolvimento de atividades sociais e comunitárias nos 
empreendimentos habitacionais; 

� apoiar ações de mobilização para promoção da organização comunitária de famílias 
residentes em assentamentos, loteamentos e conjuntos residenciais; 

� atender prioritariamente às famílias em situação de risco da moradia, mantendo-as 
próximas ao seu lugar de sustento; 

� adotar soluções em projeto que atendam às necessidades dos deficientes físicos e 
idosos; 

� adotar tratamento diferenciado para projetos desenvolvidos em comunidades 
quilombolas e indígenas, respeitando suas especificidades sociais e culturais; 

� adotar medidas e ações que propiciem a preservação da identidade social e cultural das 
comunidades, especialmente no que se refere aos quilombolas e indígenas; 

� apoiar a formação de lideranças para acompanhamento de projetos e para administração 
de conjuntos habitacionais; 

� buscar a integração de projetos educacionais, culturais e de lazer voltados para crianças, 
jovens e idosos, mediante a realização de parcerias; 

� apoiar e orientar a implantação de condomínios quando da entrega dos conjuntos 
residenciais e ao final do processo de regularização fundiária, quando for o caso. 
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2. Emancipação Social 

As ações na área habitacional precisam contar com um projeto de emancipação social 
que proporcione aos beneficiados sustentabilidade socioeconômica e cidadania plena, 
devendo ser identificadas as principais características culturais, sociais e econômicas 
da comunidade e as condições de assistência social, de atendimento educacional, de 
saúde e segurança pública, de forma a buscar a integração entre os diversos setores.  

São diretrizes para emancipação social: 

� fortalecer e ampliar a parceria com a SECTEC – Secretaria Estadual de Ciência e 
Tecnologia para, através da UDEP – Unidade Descentralizada de Educação 
Profissional, oferecer oficinas digitais e cursos de capacitação de mão de obra aos 
moradores dos empreendimentos realizados pela AGEHAB; 

� direcionar o atendimento para famílias com renda mensal de até três salários 
mínimos, residentes em áreas urbanas ou rurais, nos termos da Lei Federal nº 
11.888, de 24 de dezembro de 2008; 

� promover a participação social das comunidades no processo de formulação e 
acompanhamento de programas e projetos; 

� formalizar a titularidade dos imóveis, prioritariamente, em favor das mulheres 
chefes de família; 

� associar os empreendimentos habitacionais a programas sociais no pós-ocupação; 
� incentivar e fomentar a implantação de espaços culturais e de desenvolvimento artístico 

nas comunidades atendidas por programas habitacionais, no meio urbano e rural; 

� desenvolver ações voltadas para o resgate da identidade social e cultural de 
comunidade, em especial em projetos desenvolvidos em comunidades rurais, 
quilombolas e indígenas; 

� promover o desenvolvimento de atividades sociais comunitárias; 

� incentivar a participação da comunidade por meio de atividades sociais, de lazer e 
culturais;  

� oferecer capacitação e formação de lideranças para a participação e gestão; 

� promover atividades de lazer e ocupacionais para jovens e idosos em parceria com 
a Secretaria de Ação Social do Estado e com as municipalidades; 

� apoiar a implantação de espaços culturais e de desenvolvimento artístico nas 
comunidades atendidas por programas habitacionais; 

� incentivar a realização de atividades e projetos culturais em comunidades urbanas 
e rurais. 

3. Fortalecimento da Economia Familiar 

Os programas habitacionais terão garantida sua sustentabilidade se ações voltadas ao 
fortalecimento da economia familiar forem realizadas concomitantemente. As 
potencialidades de desenvolvimento econômico local precisam ser identificadas, para 
que possam ser fomentadas e ampliadas. 

Devem ser firmadas parcerias com órgãos públicos e privados, instituições de ensino e 
com o Sistema “S”, visando à qualificação para o trabalho e à geração de renda. 

As principais atividades deste programa referem-se a: 

� qualificação profissional; 
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� apoio ao Programa de Arranjos Produtivos Locais; 

� orientação e apoio à formação de cooperativas de produção; 

� promoção da inserção das famílias, em especial das mulheres chefes de família e 
dos jovens, no mercado de trabalho; 

� capacitação e treinamento de mão de obra para a construção civil; 

� capacitação de pessoal para o trabalho em atividades econômicas de interesse 
local; 

� constituição de parcerias com empresas, ONGs e instituições de ensino, voltadas à 
capacitação para o trabalho; 

� desenvolvimento de projetos de geração de trabalho e renda nas comunidades 
beneficiadas por projetos habitacionais e no seu entorno. 

4. Sustentabilidade Socioambiental 

Os programas habitacionais também terão melhores condições de sustentabilidade se 
se fizerem acompanhar por um programa de qualificação ambiental. As ações deste 
programa, a seguir apresentadas, encontram amparo no art. 225, VI da Constituição 
Federal, que inclui a educação ambiental dentro do dever do Poder Público e da 
coletividade de proteger e preservar o meio ambiente. 

A educação ambiental refere-se à recuperação, preservação e conservação de áreas 
ambientalmente degradadas (nos assentamentos consolidados) ou que foram 
desocupadas com a retirada de famílias (áreas de risco ou de preservação ambiental).  

As áreas recuperadas devem receber projetos de engenharia ambiental, para 
abrigarem parques, áreas de lazer, projetos comunitários (hortas comunitárias), ou 
simplesmente tornarem-se áreas verdes de preservação ambiental.  

Essas áreas devem ser monitoradas com apoio da própria população para que não 
voltem a ser novamente ocupadas. Os projetos de engenharia ambiental devem estar 
associados a ações de educação sanitária e ambiental junto à população beneficiada, 
para que os investimentos realizados e os benefícios alcançados tenham 
sustentabilidade no tempo. 

São diretrizes para ações voltadas para a sustentabilidade ambiental: 

� buscar alternativas que permitam, através de soluções inovadoras e criativas, 
reduzir custos, combater o desperdício e utilizar materiais regionais; 

� promover a integração dos programas habitacionais à cidade, dotando-os de 
infraestrutura, saneamento ambiental, acessibilidade e transportes públicos, 
acesso aos equipamentos sociais de educação, saúde, lazer e cultura; 

� associar programas habitacionais a programas de desenvolvimento 
socioeconômico, ampliando a inserção das famílias ao mercado de trabalho; 

� imprimir qualidade aos projetos habitacionais, respeitando características físicas 
locais e aspectos culturais, e observando as necessidades das famílias; 

� respeitar as características ambientais locais e particularidades culturais das 
populações residentes em áreas rurais e de comunidades quilombolas e indígenas; 

� buscar soluções tecnológicas que viabilizem a instalação de saneamento básico 
em projetos habitacionais de interesse social; 
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� avaliar previamente as condições das moradias em taipa, para substituição ou não 
do material e para a realização de melhoria nas casas, em parceria com a 
FUNASA; 

� utilizar soluções de projeto diferenciadas, respeitando aspectos sociais e culturais 
das comunidades atendidas, no meio urbano ou rural; 

� utilizar nos projetos de urbanização e pavimentação das vias materiais que não 
impactem negativamente nas condições ambientais locais e preservem a 
permeabilidade do solo; 

� aproveitar e requalificar imóveis ociosos do patrimônio histórico, localizados nas 
áreas centrais, para viabilizar projetos de habitação de interesse social; 

� adotar nos projetos soluções que atendam às necessidades dos portadores de 
deficiência física e idosos; 

� conscientizar a população para a utilização, conservação e manutenção dos 
espaços públicos, privados e das áreas de interesse ambiental; 

� implantar projetos de educação ambiental em comunidades localizadas em áreas 
de proteção ambiental, grotas, margens de rios e lagoas; 

� orientar os moradores sobre o tratamento, aproveitamento e reciclagem de 
resíduos sólidos. 

5. Participação Social 

A participação da sociedade no processo de promoção, acompanhamento e gestão 
dos programas e projetos habitacionais é condição fundamental e um dos princípios 
do PEHIS/GO. Nesse sentido, devem ser fornecidos os meios necessários para que 
as famílias possam participar efetivamente de todas as etapas do processo de 
promoção e produção de planos e projetos habitacionais, desde o acesso aos 
diagnósticos e estudos de viabilidade.  

Os projetos devem ser desenvolvidos em parceria com a comunidade e muitas vezes 
com a participação também das comunidades vizinhas. Deve ser facilitado ainda o 
acompanhamento das obras por intermédio de uma comissão devidamente constituída 
e representativa. 

São diretrizes para ações voltadas para participação social: 

� identificação de lideranças, associações de moradores e representantes de 
comunidades; 

� capacitação de lideranças para a participação social qualificada; 

� apoio à mobilização e à organização comunitária; 

� implantação ou ampliação dos canais de divulgação da informação na 
comunidade; 

� divulgação dos meios de comunicação e de fornecimento da informação 
disponibilizados pelo Governo do Estado de Goiás; 

� divulgação de eventos, seminários e fóruns de interesse às comunidades, para 
incentivar a participação; 

� resgate da identidade social e cultural da comunidade. 
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IV. IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E METAS 

Para implementação do PEHIS/GO, propõe-se cronograma dividido em três etapas de 
ações descritas a seguir. 

 

Ações Prioritárias 

Referem-se ao período necessário para discussão e regulamentação da normativa 
básica que proporcione autonomia do Poder Público estadual para desenvolver seus 
próprios projetos e captar recursos nas outras esferas de poder.  

As ações prioritárias serão aquelas que possibilitarão o desenvolvimento pleno dos 
programas propostos no PEHIS/GO, ampliando a variedade de opções ofertadas pelo 
Estado de Goiás aos municípios para resolução dos problemas gerados pelas 
especificidades locais.  

A execução de todas as atividades previstas nas ações prioritárias permitirá à 
Secretaria de Estado das Cidades e à AGEHAB manter as atividades existentes e 
implantar os novos processos de gestão da política habitacional sistematizada neste 
Plano, lançando novos programas e fomentando ou reestruturando os programas 
existentes. 

As ações prioritárias têm por objetivo prover ao Governo do Estado de Goiás 
condições de promover uma política habitacional mais ampla e autônoma, ao efetivar 
a regulamentação da engenharia financeira proposta.  

 

Ações Sequenciais 

Referem-se ao período de ajuste da rotina organizacional aos novos arcabouços 
programáticos para consolidação da política habitacional estadual. As ações que 
compreendem este período devem ser submetidas a avaliações para que se realizem 
adaptações de procedimentos e melhoramentos no atendimento às demandas da 
população.  

 

Ações de Rotina 

Completando o circuito das etapas para implementação do PEHIS/GO, as ações de 
rotina serão estabelecidas no futuro pelas instâncias estaduais responsáveis pelo 
setor habitacional. 

Referem-se ao período no qual as rotinas administrativas já estejam consolidadas e 
seja constituída uma cultura institucional em torno da gestão da política habitacional 
no Estado de Goiás.  

Os programas já deverão estar funcionando continuamente, além da engenharia 
financeira estar integralmente implantada. Neste sentido, a política habitacional, que 
possui longo ciclo de implantação, estará menos sujeita a interrupções ou a impactos 
resultantes da troca de gestões. 

Considerando que as atividades de implantação devem ser combinadas e seguir um 
ritmo de implantação, foi considerado um cronograma tentativo de atividades para 
encaminhamento das tarefas necessárias. 
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1. Metas Físicas e Financeiras 

As metas correspondem à quantidade de produto a ser ofertado por programa e ação 
num determinado período de tempo. Constituem-se no resultado intermediário que 
contribui para o alcance dos objetivos, visto que o resultado pleno da política deve ser 
medido a partir de avaliações qualitativas, de forma a identificar se a ação política 
causou variações positivas na renda real da população beneficiada. 

A definição de metas do PEHIS/GO levará em consideração os dados das 
necessidades habitacionais apontados no Diagnóstico Habitacional e as metas 
previstas pelo Plano Plurianual. As metas físicas e financeiras para o período das 
Ações Prioritárias estarão balizadas pelo PPA 2012-2015, considerando ainda os 
valores unitários de serviços dispostos no PPA.  

Com os dados do PPA 2012-2015, serão subtraídas do quantitativo obtido pelo cálculo 
do déficit habitacional e demanda futura para o Estado de Goiás as metas atingidas no 
período relativo às Ações Prioritárias. As necessidades habitacionais calculadas a 
partir disto serão então distribuídas ao longo do período reservado às Ações 
Sequenciais (2016-2019) e às Ações de Rotina (2020-2023). 

A partir da análise das metas físicas e financeiras apresentadas pelo PPA 2012-2015, 
verificou-se que várias rubricas apresentavam valor unitário incompatível com a 
realidade de custos das ações em habitação a serem executadas, com risco de 
comprometer o alcance das metas definidas no documento.  

Para os períodos que envolvem as Ações Sequenciais (2016-2019) e as Ações de 
Rotina (2020-2023), foram utilizados valores unitários atualizados a partir de médias 
de contratação de serviços em outros estados da Federação.  

Para basear as previsões orçamentárias futuras, são apresentadas a seguir as 
planilhas contendo metas físicas e financeiras para cada componente da Política 
Habitacional proposta pelo PEHIS/GO. 
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METAS FÍSICAS 
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METAS FINANCEIRAS (QUADRO GERAL) 
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METAS FINANCEIRAS (QUADRO PARCIAL) 
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METAS FINANCEIRAS (QUADRO PARCIAL) 
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V. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

O monitoramento da política habitacional é fundamental no processo de planejamento 
e gestão, sendo etapa importante de qualificação dos programas executados. 
Gestores públicos necessitam regularmente ter acesso aos dados da produção 
habitacional para a tomada de decisão e condução das atividades cotidianas do órgão.  

Neste sentido, o Sistema de Informação Habitacional – SIH se destaca como peça 
importante no processo de Planejamento e Gestão das políticas habitacionais.  

Informações que envolvam as dimensões territorial, econômica e social dos 
assentamentos precários, a velocidade de execução dos projetos e o fluxo de 
investimentos por município fornecem aos agentes públicos panorama para 
identificação de gargalos institucionais e de prioridades no atendimento da demanda. 

Sem um sistema que forneça relatórios sistemáticos de demanda e de investimentos 
realizados, os planejadores e executores da política habitacional ficam desprovidos de 
mecanismos de avaliação da política. 

Para proporcionar ambiente de transparência das ações governamentais, relatórios 
atualizados, a partir dos dados do SIH devem estar disponíveis a qualquer cidadão, de 
forma a garantir plena participação dos cidadãos na dinâmica política.  

A divulgação dos dados ao público também incentiva o desenvolvimento de estudos 
por parte de pesquisadores e instituições da sociedade civil, que podem contribuir para 
a melhoria da política habitacional no Estado de Goiás. Esta será uma das principais 
contribuições no acesso universal aos dados sistematizados construídos pelo Sistema 
de Informações Habitacionais.  

O estabelecimento de metas também se comporta como um instrumento que permite 
o monitoramento das ações do poder público. O Governo do Estado de Goiás, através 
da articulação com outros setores, deve incentivar a elaboração de estudos sobre o 
setor habitacional, bem como promover e apoiar o debate sobre temas afins. 

Além da fase de monitoramento das ações, a avaliação da política habitacional deve ser 
feita regularmente tanto pelo Conselho das Cidades quanto pelos gestores setoriais 
(SecCidades e AGEHAB), com intuito de promover reflexão sobre os procedimentos 
adotados na implantação da política habitacional e conduzir possíveis ajustes. Este 
processo pode recorrer à elaboração de estudos específicos sobre determinados 
aspectos, a exemplo da realização de Avaliações Pós-ocupação – APO dos 
empreendimentos entregues e do acompanhamento das metas definidas para o período. 

É importante que existam esferas de debate sobre a questão habitacional para 
subsidiar o Governo do Estado na adoção de mudanças nos procedimentos e nos 
parâmetros relativos aos programas implantados, assim como uma rotina institucional 
de avaliação realizada internamente pelos próprios técnicos da AGEHAB, de forma a 
socializar com os diretores responsáveis pelo planejamento os obstáculos 
encontrados, buscando assim soluções aos problemas. 

1. Indicadores de Avaliação e Monitoramento 

O processo de monitoramento da política habitacional é basilar para o planejamento e 
gestão e para a qualificação dos programas, como afirmado anteriormente. Além 
disso, o estabelecimento de metas também se comporta como um instrumento que 
permite o monitoramento das ações do poder público. 
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A avaliação e o monitoramento requerem o uso de indicadores. Indicador é um fator 
ou um conjunto de fatores que sinalizam ou demonstram a evolução, o avanço, o 
desenvolvimento rumo aos objetivos e às metas do projeto. Uma das características 
fundamentais dos indicadores é que eles, necessariamente, estabelecem certo padrão 
normativo, a partir do qual: 

� avalia-se o estado social da realidade em que se quer intervir, construindo-se um 
diagnóstico que sirva de referência para o processo de definição de estratégias e 
prioridades e/ou; 

� avalia-se o desempenho das ações, medindo-se o grau em que seus objetivos 
foram alcançados (eficácia), o nível de utilização de recursos (eficiência) ou as 
mudanças operadas no estado social da população-alvo (impacto). 

O PEHIS/GO estabelece um conjunto inicial de indicadores para a avaliação e o 
monitoramento da política habitacional, propiciando o acompanhamento das metas 
físicas e financeiras estabelecidas. Tais indicadores podem ser acrescidos de outros, 
na medida em que se tornem importantes e/ou necessários, tendo em vista a dinâmica 
de implementação da política habitacional ao longo do tempo. 

Considerando-se as três formas clássicas de avaliação, cabem algumas precisões 
conceituais, conforme o estabelecido a seguir: 

Eficiência Nível de utilização dos recursos. 

 Eficiência Instrumental Definida pela relação estrita entre custos econômicos e 
benefícios que são em geral tangíveis e divisíveis. 

Eficiência Política Definida pela relação entre os ‘custos’ sociais e políticos e 
os benefícios dele decorrentes. 

Eficácia Grau em que os objetivos foram alcançados. 

 Eficácia Funcional Busca avaliar se a política está sendo (ou foi) 
implementada de acordo com as diretrizes concebidas 
para sua execução. Avalia se os meios e a metodologia de 
implantação de programa estão de acordo com as 
estratégias previamente definidas. 

Eficácia Objetiva Busca avaliar se o produto atingirá (ou atingiu) as metas 
desejadas. Avalia o sucesso ou o fracasso do programa ou 
projeto, através da comparação entre as metas atingidas e 
as metas propostas inicialmente. 

Efetividade / 
Impacto 

Mudanças operadas no estado social da população-alvo. 

 Efetividade Objetiva Está associada à análise e avaliação das transformações 
ou impactos objetivos (mudanças quantitativas) 
decorrentes da implementação de uma determinada 
política pública ou programa governamental nas condições 
de vida da população. 

Efetividade Substantiva Está associada à análise e avaliação das transformações 
ou impactos qualitativos (mudanças de valores e práticas 
dos atores envolvidos) decorrentes da implementação de 
uma determinada política pública ou programa 
governamental nas condições de vida da população. 
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2. Indicadores de Desempenho 

São aqueles ligados diretamente ao desempenho das ações e que balizam os critérios 
de avaliação da política habitacional. 

Indicadores de Eficiência: 

� percentual de execução orçamentária dos itens pertinentes à política habitacional 
no Estado de Goiás; 

� número de unidades com regularização fundiária concluída; 

� número de unidades construídas em relação às necessidades habitacionais; 

� número de famílias beneficiadas por programas de HIS; 

� resultados de Estudos e Avaliação Pós-Ocupação dos empreendimentos 
construídos. 

Indicadores de Eficácia: 

� sistema estadual de informações habitacionais implantado; 

� adequação administrativa do órgão de gestão da política habitacional; 

� nível de capacitação do quadro técnico mínimo composto; 

� volume de estoque de terras para HIS; 

� instrumentos de gestão da política habitacional regulamentados na esfera dos 
municípios (ZEIS, IPTU Progressivo, Fundo de Terras, Fundo Rotativo etc.). 

Indicadores de Efetividade: 

� loteamentos novos e percentuais destinados à produção de HIS (de 10% a 5%); 

� assentamentos subnormais urbanizados; 

� AEIS implantadas; 

� unidades habitacionais regularizadas nos municípios; 

� unidades habitacionais licenciadas nos municípios (tipologia, público-alvo, preço, 
demanda atendida); 

� investimentos em provisão de infraestrutura urbana (quantidade, tipo e valor dos 
investimentos); 

� DES – Demanda por equipamentos e serviços sociais, urbanos e comunitários. 

3. Indicadores das Necessidades Habitacionais 

Permitem acompanhar a evolução das necessidades habitacionais da população, de 
forma a avaliar em que medida a política habitacional terá contribuído para a melhoria 
das condições de vida da população.  

O déficit habitacional quantitativo e qualitativo a ser aferido das seguintes maneiras: 

� no universo dos assentamentos precários, com atualização anual, mas com 
alteração imediata de dados e informações no Sistema Estadual de Informações 
Habitacionais – SIH quando houver alteração a partir de intervenções dos 
programas habitacionais; 
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� no universo externo aos assentamentos precários, quando da publicação dos 
dados do Censo Demográfico de 2020 e quando da finalização da Pesquisa 
Amostral; 

� no universo de todo o Estado de Goiás, quando da publicação dos dados do 
Censo de 2020, devendo ocorrer para isso compatibilização da metodologia do 
IBGE com a metodologia empregada pelo Estado de Goiás; 

� domicílios, famílias e população residente em assentamentos precários; 

� domicílios, famílias e população residente em áreas de risco. 

4. Indicadores de Monitoramento dos Aspectos Social e Econômico 

Há outros aspectos que, embora não diretamente ligados à execução da política 
habitacional, desempenham importante papel na formação do “ambiente” social e 
econômico no qual a política habitacional se desenvolve. Assim, podemos indicar: 

� comportamento dos preços fundiários e imobiliários nas várias regiões da cidade; 

� estudos específicos sobre o impacto das Zonas de Especial Interesse Social; 

� redução do número de habitações em áreas de risco; 

� dinâmica dos lançamentos imobiliários nas várias regiões do Estado de Goiás; 

� número de empreendimentos, coordenados por movimentos sociais; 

� movimento de licenciamento e habite-se residencial e de loteamentos nos 
municípios do Estado; 

� evolução dos recursos captados a partir da outorga onerosa do direito de construir 
nos municípios. 
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Anexo 1: Indicações de encaminhamento para a operacionalização de 
Programas Habitacionais 

 

Neste anexo são apresentadas as operacionalizações de alguns programas propostos, 
que, por sua natureza ou complexidade, julga-se necessário maior detalhamento.  

Estes programas estão organizados observando a mesma itemização com que são 
apresentados no corpo do documento do Plano de Ação. 

 

1. Programas de Mitigação do Déficit Habitacional 

1.1. Programa de Provisão de Habitação de Interesse Social 

1.1.1. Ação de Provisão de Habitação de Interesse Social Urbana 

Fluxograma da Provisão de Habitação de Interesse Social Urbana 

Produção conjunta: Prefeituras – AGEHAB 

 

 

Passo 1 – A constituição de um consórcio imobiliário implicará a divisão das unidades 
habitacionais entre Estado e município compondo ativos do FEHIS-GO e do FMHIS da 
prefeitura parceira. Esta proposta visa fortalecer o caráter contábil dos Fundos de 
Habitação de Interesse Social19. 

Para protocolar pedido de inserção no programa, o município deve apresentar o 
terreno e o perfil do público beneficiado. 

As prefeituras também poderão solicitar inclusão no programa já portando projeto 
arquitetônico básico, projeto social e jurídico, contando apenas com o aporte de 

                                                
19 Para melhor entendimento, vide item que trata da Fonte de Recursos. 
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recursos disponíveis do FEHIS para contratação20. Contudo, os projetos passarão por 
avaliação da equipe da AGEHAB para enquadramento do empreendimento nas 
normas do programa. 

Passo 2 – Após o protocolo de solicitação realizado pelo município, a AGEHAB 
elaborará os projetos necessários para execução do empreendimento, sendo estes: 

Projeto Básico – a partir das informações referentes aos parâmetros construtivos, 
número de famílias e perfil socioeconômico destas, a equipe técnica responsável pela 
elaboração do projeto básico irá definir o partido arquitetônico. Para isto recomenda-
se: 

� que o projeto apresente diversidade de tipologias adequadas ao perfil das famílias 
cadastradas, prevendo unidades habitacionais de um, dois ou três quartos; 

� dependendo da dimensão do terreno, pode-se acrescentar ao projeto unidades 
habitacionais para famílias nas faixas de três a seis salários mínimos de forma a 
incentivar um mix social na área de abrangência do projeto. Estas unidades 
acrescidas serão adquiridas por meio do Programa de Financiamento 
Habitacional; 

� o projeto deverá se adequar aos parâmetros estabelecidos pelo Programa Minha 
Casa Minha Vida no que diz respeito a soluções energéticas e ambientais. 

Projeto Social – o projeto social será composto de plano de trabalho de assistência 
técnica para implantação, monitoramento e ocupação do empreendimento. Projeto de 
Trabalho Técnico Social (PTTS) terá que prever ações estruturadas em três eixos: 
Mobilização comunitária, Geração de trabalho e renda e Educação sanitária, ambiental 
e patrimonial. 

Projeto Jurídico – o projeto jurídico irá descrever os procedimentos adotados para 
regularização do empreendimento. O projeto incluirá os procedimentos de registro 
imobiliário de cada unidade habitacional. 

Passo 3 – O consórcio imobiliário realizado entre Prefeitura e AGEHAB definirá 
responsabilidades de cada parte na execução da obra e realização do trabalho social. 
Serão ainda definidos o percentual de unidades habitacionais do empreendimento que 
será incorporado aos ativos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social e o 
percentual que será incorporado ao patrimônio da prefeitura consorciada21. 

As unidades habitacionais objeto da intervenção serão concedidas mediante o 
instrumento de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU coerente com a premissa 
que considera habitação social um serviço público, não cabendo ao poder público 
distribuir bens e sim promover o direito à moradia adequada. Contudo, após cinco 
anos de utilização do imóvel, facultará a família beneficiada a aquisição do imóvel 
mediante compra, podendo para isso solicitar inclusão no Programa de 
Financiamento Habitacional nas condições detalhadas naquele item. 

                                                
20 Este aporte será referente à contrapartida exigida para acesso aos recursos do Governo Federal. 
Contudo, a depender da disponibilidade de recursos do FEHIS, o aporte também poderá ser pleno. 
21 Para melhor entendimento, vide Estrutura Financeira. 
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Em caso de reassentamento, todas as famílias terão o valor estimado da indenização 
do domicílio anterior registrado em seu cadastro, podendo este valor ser abatido no 
processo de aquisição do novo imóvel22.  

O consócio definirá a AGEHAB como controladora da operação, cabendo a esta a 
responsabilidade de contratação com a Caixa Econômica Federal, caso acesse 
recursos federais operados por este banco. 

Passo 4 – Após a realização do consórcio imobiliário, a AGEHAB realizará 
contratação com a Caixa Econômica Federal para acesso aos recursos de programas 
federais compatíveis com o formato do Programa de Provisão de Habitação Urbana. 
Os recursos federais a serem aportados neste programa estão detalhados no item 
referente à Estratégia Institucional que trata das Fontes de Recursos para Habitação 
de Interesse Social. A AGEHAB assumirá contrapartidas realizadas a partir de 
recursos do FEHIS ou do instrumento Cheque Moradia. 

Passo 5 – Será de responsabilidade da AGEHAB a realização de licitação da obra. 

Passo 6 – Após a licitação e contratação do empreendimento, a AGEHAB realizará a 
fiscalização da obra em parceria com a prefeitura municipal. Durante o período de 
execução do projeto, caberá à equipe social da prefeitura municipal a realização das 
atividades constantes no projeto social acordado, da mesma forma que caberá à 
equipe da AGEHAB a execução do projeto jurídico. 

Passo 7 – Como descrito no projeto jurídico, as unidades habitacionais serão 
registradas e incorporadas ao patrimônio tanto da prefeitura consorciada quanto do 
FEHIS, cabendo a cada um dos entes consorciados realizar a entrega dos imóveis 
através do instrumento da CDRU.  

Independente da forma de concessão do benefício, todos os beneficiários serão 
registrados no cadastro de beneficiários, não podendo, posteriormente, a mesma 
família ser contemplada em outro programa de habitação de interesse social, exceto o 
Programa de Melhoria Habitacional. 

 

                                                
22 Este procedimento segue a lógica detalhada na Ação de Financiamento à Compra Assistida. 
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1.1.2. Ação de Provisão de Habitação de Interesse Social Rural 

 

Passo 1 – Identificação da demanda. A demanda por habitação rural pode ser gerada 
de duas maneiras: através de um processo de regularização fundiária ou através da 
demanda voluntária de famílias que procuram auxílio para melhorias habitacionais em 
terreno próprio. Neste sentido, a prefeitura deverá inscrever a família, realizando um 
levantamento físico23 da edificação e traçando o perfil socioeconômico daquela família. 

Para acessar o programa, o agricultor deve apresentar às prefeituras: 

� carteira de identidade e CPF do beneficiário e cônjuge; 

� prova do estado civil (certidão de nascimento, casamento ou união estável); 

� matrícula da terra atualizada ou Título de Posse do INCRA (o imóvel deve 
apresentar área com situação regular); 

� comprovante de residência (ex: conta de luz ou conta de água). 

Com isto, as prefeituras poderão encaminhar pedido à AGEHAB para benefício. 

Passo 2 – Recebendo os levantamentos, a AGEHAB mobilizará equipe técnica para 
projetar a reforma e realizar o orçamento. 

Passo 3 – Para acesso aos recursos do FEHIS/Cheque Moradia deverá ser realizado 
convênio entre prefeitura e AGEHAB para recebimento dos recursos para reforma e 
construção. 

Passo 4 – Em caso de aceso aos recursos da CAIXA, realiza-se a contratação dos 
recursos neste órgão. Outra possibilidade seria a liberação do Cheque Moradia. 

Passo 5 – Durante a execução da obra, equipe da AGEHAB deverá realizar 
fiscalizações da obra para ver se esta segue o projeto original ou se as modificações 

                                                
23 Este levantamento pode ser inserido em algum convênio com escolas técnicas, disponibilizando 
recurso para bolsas de estágio. 
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não geram precariedade, evitando que o recurso público seja utilizado para alavancar 
o processo de precarização dos assentamentos. 

 

1.2. Programa de Financiamento Habitacional 

(diretrizes constantes do texto principal) 

 

1.3. Programa de Aluguel Social 

1.3.1. Ação de Arrendamento Residencial 

 

 

 

Passo 1 – Para implantação desta ação, duas ações simultâneas são realizadas em 
um primeiro momento: 

1. as famílias apresentando ônus excessivo com o aluguel deverão se cadastrar no 
SIH declarando seus dados socioeconômicos e o bairro de interesse para residir; 

2. a AGEHAB poderá identificar um terreno público ou adquiri-lo através dos recursos 
do FEHIS a partir da demanda apresentada pelo SIH e incorporar o terreno como 
ativo do FIIHIS. Neste sentido, será desenvolvido projeto arquitetônico24 e 
executada a obra. As unidades habitacionais serão averbadas e devidamente 
incorporadas ao FIIHIS, disponibilizando estes imóveis para arrendamento. 

Passo 2 – Com a disponibilidade de imóveis, será realizada a seleção das famílias a 
serem beneficiadas pela ação. Estas famílias devem apresentar comprovantes de que 
possuem ônus excessivo com aluguel e de renda. Com isto a família assinará contrato 
de arrendamento do imóvel. 

Passo 3 – A cobrança será realizada mensalmente e em caso de inadimplência a 
família será notificada e receberá acompanhamento social, sendo encaminhada ao 
serviço de recolocação em caso de desemprego. Após três meses de inadimplência, a 
família beneficiada inicialmente será inserida em outro programa habitacional, 
deixando o imóvel para que outra família candidata possa arrendá-lo.  

                                                
24 O projeto deverá considerar o perfil das famílias cadastradas, assim como apresentar diferentes 
tipologias. 
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1.3.2. Ação de Aporte Social ao Aluguel 

 

 

 

Passo 1 – Proprietários que estejam interessados em dispor de seus imóveis para 
aluguel deverão realizar cadastro dos imóveis na prefeitura de seu município.  

Passo 2 – A prefeitura deverá realizar vistoria no imóvel para verificar se o domicílio 
está dentro dos padrões mínimos de habitabilidade25, definindo ainda qual o perfil de 
família ideal para ocupação.  

As famílias interessadas em receber o benefício deverão submeter sua solicitação ao 
Sistema de Informações Habitacionais – SIH e aguardar a análise do cadastro e a 
disponibilidade de imóvel compatível com o perfil familiar. 

Passo 3 – A partir dos imóveis disponíveis, a equipe da prefeitura deverá selecionar 
as famílias através do SIH. Será feita uma análise socioeconômica para verificar se a 
família faz parte do público-alvo da ação. 

Se for confirmado o perfil, será solicitada a liberação do recurso e o contrato será 
realizado entre a família e o proprietário.  

Passo 4 – Durante o período de contrato o FEHIS arcará com, no máximo, a metade 
do valor do aluguel. O recurso será liberado após o pagamento do valor referente à 
parcela do inquilino até a data do vencimento do aluguel. 

No caso de cinco dias de mora, o FEHIS assumirá a totalidade da mensalidade. 
Contudo, no caso de a família ficar inadimplente por três meses, o contrato será 
encerrado e a família será encaminhada para outro programa habitacional.  

Passo 5 – Será de responsabilidade da prefeitura realizar o controle dos contratos. 
Em caso de mora, uma equipe da prefeitura responsável por acompanhamento social 
deverá visitar a família e esta deverá realizar atividades junto à equipe da prefeitura 

                                                
25 O padrão mínimo do imóvel deverá estabelecer os tipos de revestimento, dimensões mínimas dos 
cômodos, padrão de iluminação e ventilação, obrigatoriedade de unidade sanitária, existência de 
infraestrutura e serviços públicos.  
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para resgate da situação socioeconômica que permitia o acesso ao Programa de 
Aluguel Social. As famílias também deverão participar de atividades de programas de 
geração de emprego e renda e atender aos encaminhamentos de recolocação no 
mercado de trabalho indicado pela prefeitura. 

2. Programas de Mitigação da Inadequação Habitacional 

2.1. Programa de Urbanização de Assentamentos Precários 

(diretrizes constantes do texto principal) 

2.2. Programa de Regularização Fundiária – Casa Legal 

2.2.1. Ação de Regularização Fundiária em Terrenos do Estado 

 

 

 

Passo 1 – Através do Sistema de Informações Habitacionais será identificado o 
assentamento objeto da intervenção. 

Passo 2 – Identificado o imóvel, a AGEHAB deverá solicitar à Secretaria de 
Planejamento do Estado (Setor de Patrimônio) as informações relativas ao terreno 
(RGI) e à prefeitura as informações referentes ao uso e ocupação do solo no 
município. 

Passo 3 – A terceira etapa é composta por duas atividades que deverão acontecer 
simultaneamente: 

1. levantamento físico do assentamento – neste momento deverá ser realizado 
levantamento físico do assentamento, identificando a edificação e o limite dos 
lotes. Para cada poligonal referente à edificação, deverá ser gerado um código de 
identificação que será marcado no imóvel; 

2. cadastramento das famílias ocupantes – à medida que os domicílios forem sendo 
marcados, será iniciado o cadastramento das famílias. Cada cadastro conterá o 
código do assentamento e o código de cadastramento do imóvel. Em caso de 
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coabitação, haverá possibilidade de cadastrar o segundo núcleo familiar utilizando 
o mesmo código de assentamento e cadastro de imóvel.   

O cadastro incluirá dados referentes às características do imóvel com o intuito de 
avaliar a necessidade da família a ser beneficiada com a Ação de Melhoria 
Habitacional e Assessoria Técnica – Individual. 

Passo 4 – De posse do levantamento físico e das informações socioeconômicas das 
famílias, a AGEHAB irá consultar as agências responsáveis pelo saneamento, 
transporte e iluminação pública se estas possuem projetos já elaborados para a área. 
Em caso afirmativo, a equipe da AGEHAB deverá elaborar estudo para: 

� definir parâmetros de projeto; 

� identificar as famílias dentro dos padrões mínimos que necessitariam de melhorias 
habitacionais; 

� identificar as famílias que não estariam dentro dos parâmetros mínimos de 
habitabilidade, apontando área próxima da comunidade para construção de novas 
unidades habitacionais; 

� identificar as famílias que seriam removidas para execução das obras de 
infraestrutura necessárias na comunidade, apontando área próxima da comunidade 
para construção de novas unidades habitacionais. 

No caso de não haver projeto para provisão de infraestrutura, os dados serão 
encaminhados para a equipe responsável pelo Programa de Urbanização de 
Assentamentos Precários, para que esta desenvolva os projetos necessários. 

Passo 5 – Definidos os parâmetros de uso e ocupação do solo para o assentamento, 
a AGEHAB solicitará a criação de Zona Especial de Interesse Social para a área tendo 
como base o estudo realizado. 

Passo 6 – Durante o processo de aprovação da ZEIS, a AGEHAB elaborará os 
projetos necessários tanto à provisão de infraestrutura quanto à construção das novas 
unidades habitacionais necessárias para abrigar as famílias que não poderão 
permanecer em seus imóveis originais.  

Passo 7 – Nesta etapa será realizado um novo licenciamento do parcelamento do 
solo, considerando o projeto que será executado na área. Ao mesmo tempo, será 
iniciado o processo de licitação das obras e contratação das empresas. 

Durante o período de obras, as famílias que serão removidas deverão ser beneficiadas 
com a Ação de Aluguel Social Emergencial até o momento em que recebam os 
novos imóveis. 

Passo 8 – Executadas as obras, a AGEHAB realizará a averbação no RGI de cada 
unidade habitacional e concederá o termo de CDRU para os beneficiários.  
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2.2.2. Ação de Regularização Fundiária de Conjuntos Habitacionais 

 

 

Passo 1 – A partir da identificação do conjunto habitacional a ser regularizado, será 
realizada uma reunião com as famílias para apresentação dos procedimentos de 
regularização fundiária do empreendimento. 

Passo 2 – A AGEHAB realizará o levantamento do RGI e da legislação urbana 
pertinente à área do conjunto habitacional em questão. 

Passo 3 – Nesta etapa a AGEHAB realizará o levantamento físico do conjunto 
habitacional identificando ampliações realizadas ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, 
será realizado cadastramento das famílias residentes no conjunto, no qual, além de 
traçar o perfil socioeconômico, irá questionar se a família comprou o imóvel de um 
terceiro, se é cedido, se existe coabitação etc. 

Passo 4 – Após o levantamento dos dados do empreendimento e das famílias 
residentes, haverá a confrontação destes dados com a legislação vigente e com o 
banco de dados de mutuários da AGEHAB. Também serão identificados os imóveis 
que necessitam melhorias habitacionais e as demandas por infraestrutura. 

Passo 5 – Caso haja necessidade, a AGEHAB solicitará à prefeitura a transformação 
da área do conjunto habitacional em Zona Especial de Interesse Social de forma a 
flexibilizar os índices urbanísticos que permitam a regularização fundiária e edilícia da 
área.  

Passo 6 – Durante o processo de aprovação da ZEIS, a AGEHAB elaborará os 
projetos para a provisão de infraestrutura e para as melhorias habitacionais 
necessárias.  

Passo 7 – Nesta etapa será realizado um novo licenciamento do parcelamento do 
solo, considerando o projeto que será executado na área. Ao mesmo tempo, será 
iniciado o processo de licitação das obras e contratação das empresas. 

Passo 8 – Executadas as obras, a AGEHAB realizará a averbação de cada unidade 
habitacional e concederá o título de propriedade para os beneficiários que quitaram 



 

PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE GOIÁS - PEHIS/GO 
Propostas para o Plano de Ação 

 

 78

suas prestações. Para os que ainda possuem pendências relacionadas às prestações, 
a dívida será renegociada, ficando o título alienado ao FIIHIS enquanto o proprietário 
não quitar o passivo da dívida. 

2.3. Programa de Melhoria Habitacional e Assistência Técnica 

2.3.1. Ação de Melhoria Habitacional e Assessoria Técnica – INDIVIDUAL 

 

 

Passo 1 – Cada família interessada em receber o benefício deverá se inscrever junto 
ao órgão responsável pela política habitacional do município e aguardará a visita do 
técnico que realizará o levantamento físico do imóvel. Para acessar a modalidade, a 
família deve apresentar às prefeituras: 

� carteira de identidade e CPF do beneficiário e cônjuge; 

� prova do estado civil (certidão de nascimento, casamento ou união estável); 

� matrícula da terra atualizada ou Título de Posse do INCRA (o imóvel deve 
apresentar área com situação regular); 

� comprovante de residência (ex: conta de luz ou conta de água). 

Passo 2 – Recebida a demanda, a equipe técnica da prefeitura realizará visita ao 
imóvel para realização do levantamento físico e elaboração do programa de 
necessidades da família. O projeto a ser elaborado pela equipe da prefeitura deverá 
suprir todas as deficiências que enquadram o imóvel como necessidade habitacional 
devido à inadequação. Finalizado o projeto este deve ser orçado. 

Passo 3 – Para acesso aos recursos do Cheque Moradia, a prefeitura deverá 
encaminhar à AGEHAB a solicitação de no máximo 50 benefícios por mês, anexando 
na solicitação as fichas com levantamentos, projetos e orçamentos dos candidatos. 
Com isso deverá ser realizado convênio entre a prefeitura e AGEHAB para 
recebimento dos recursos para reforma e construção. 

Passo 4 – Liberação do Cheque Moradia individualizado para cada família. A 
liberação do recurso deverá ser registrada no SIH. Não existe legislação que proíba o 
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recebimento de mais de um auxílio para a melhoria habitacional por família. Contudo, 
o segundo benefício só poderá ser realizado caso não haja pleiteantes que nunca 
receberam tal auxílio. 

Passo 5 – Durante a execução da obra, equipe da Prefeitura deverá dispor de 
assistência técnica para obra, fiscalizando se esta segue o projeto original ou se as 
modificações realizadas in loco não geram precariedade, evitando que o recurso 
público seja utilizado para alavancar o processo de precarização dos assentamentos. 

2.3.2. Ação de Melhoria Habitacional e Assessoria Técnica – COLETIVA 

 

 

Passo 1 – A Associação Comunitária deverá apresentar à prefeitura a lista das 
famílias que serão beneficiadas e seus dados socioeconômicos. Não poderão ser 
beneficiadas com auxílio a mutirão habitacional famílias que já possuírem unidades 
habitacionais em seu nome. 

Passo 2 – Organizado o público-alvo, a prefeitura deverá realizar levantamento físico 
do terreno e dispor de assistência técnica para elaboração do projeto arquitetônico e 
urbanístico do empreendimento (que deverá seguir metodologia de projeto 
participativo). Considerando os limites do valor disponível para cada unidade 
habitacional e o perfil da família, o projeto poderá utilizar soluções para ampliação 
futura. O projeto deverá contar com orçamento, cronograma de desembolso26 e plano 
de trabalho social e de regularização fundiária. 

Passo 3 – De posse da lista de candidatos apresentada pela Associação Comunitária 
e do projeto arquitetônico e urbanístico, será realizado convênio entre a prefeitura, 
AGEHAB e Associação de Moradores/Cooperativas estabelecendo as obrigações de 
cada parte no processo. 

                                                
26 O cronograma de desembolso deverá apresentar contrapartida mensal das famílias ou do desembolso 
da CAIXA (no caso de ser contrato do PMCMV-Entidades), caso o valor da unidade habitacional seja 
superior ao valor do Cheque Moradia. 
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Passo 4 – Após a entrega da proposta à AGEHAB, será realizada avaliação do projeto 
de forma a verificar se este obedece aos parâmetros mínimos de habitabilidade 
exigidos pela AGEHAB. Caso não atenda às exigências mínimas, nova proposta 
deverá ser elaborada pela prefeitura. 

Havendo aprovação da proposta, será liberado o recurso à Associação de 
Moradores/Cooperativa seguindo o cronograma de desembolso apresentado. O 
desembolso dependerá da apresentação da quitação dos custos realizados na 
medição anterior. 

Passo 5 – Será de responsabilidade da prefeitura a realização de cursos de 
capacitação aos mutirantes, assim como a disponibilização de assistência técnica para 
acompanhamento do canteiro de obra. Deverá ainda realizar trabalho social com as 
famílias no sentido de fortalecimento comunitário e gestão do empreendimento na pós-
ocupação. 

Passo 6 – Ao concluir o empreendimento, prefeitura e AGEHAB deverão realizar os 
devidos registros no cadastro de beneficiários, de forma que as famílias que 
receberam novas unidades não sejam beneficiadas com outra ação do Programa de 
Provisão de Habitação de Interesse Social. Contudo, a mesma comunidade poderá ser 
beneficiada por esta ação caso o projeto apresentado seja relativo a mutirão de 
infraestrutura. Neste caso, a prefeitura se responsabilizará pela remuneração dos 
trabalhadores. 

3. Estruturação da Política Habitacional no Estado de Goiás 

3.1. Programa Estadual de Apoio à Capacidade Institucional dos Municípios 

3.1.1. Ação de Capacitação em Processos de Planejamento de Gestão da Política 
Local de Habitação de Interesse Social 

Este módulo de capacitação se estrutura a partir dos seguintes temas centrais: 

� ciclo de gestão e o papel do município na execução da política habitacional – 
valorização das competências do Governo do Estado e dos municípios no que 
concerne à implantação da política habitacional; 

� mecanismos de identificação de demanda – esclarecimentos sobre a necessidade 
de identificação do público-alvo e sua caracterização precisa para facilitar os 
processos de desenvolvimento dos projetos sociais, urbanísticos e jurídicos; 

� mecanismos de gestão do solo – ressaltará a importância do controle do solo 
urbano e o papel do Estado em distribuir a renda fundiária através da aplicação 
dos instrumentos do Estatuto das Cidades. Este tópico abordará ainda a 
importância do Plano Diretor como instrumento fundamental para a execução da 
política habitacional nos municípios; 

� programas habitacionais – este tópico capacitará os técnicos municipais acerca do 
arcabouço programático da AGEHAB, apresentando todas as linhas disponíveis no 
órgão para que o município possa acessar diretamente. Serão esclarecidos 
procedimentos necessários e documentação para diminuição do tempo de 
contratação com a Caixa Econômica Federal; 

� engenharia de recursos de financiamento ao setor habitacional – serão 
apresentadas as linhas de financiamento existentes e as alternativas locais para 
capitação de recursos à produção ou melhoria habitacional; 
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� instituições locais da Política Habitacional (PLHIS, FMHIS, Conselho da Cidade) – 
este tópico deverá destacar o papel do PLHIS, FNHIS e da participação da 
sociedade no debate sobre os parâmetros locais de habitação, considerando o 
papel do Conselho das Cidades na alocação de recursos e planejamento das 
ações relativas à política habitacional no município. 

3.1.2. Ação de Apoio à Implantação do Sistema Municipal de Informação 
Habitacional 

Propõem-se, como estruturadores dos sistemas municipais, os seguintes elementos: 

Mapeamento dos assentamentos precários – Utilizando os conceitos abordados 
durante a capacitação, a equipe da AGEHAB deverá, juntamente com os técnicos do 
município, identificar cinco assentamentos precários para iniciar o procedimento de 
mapeamento. O restante do mapeamento dos assentamentos no município será de 
responsabilidade da prefeitura. 

O mapeamento deverá ser georreferenciado e referente apenas aos limites da 
comunidade. O levantamento mais detalhado do assentamento, aquele que inclui a 
delimitação de lotes e edificações, será realizado pela equipe de engenharia quando 
da certeza de intervenção na área. O objetivo deste mapeamento é qualificar a 
demanda de forma a orientar as prioridades da gestão.  

O mapeamento poderá utilizar desde ferramentas de baixa precisão, a exemplo do 
mapeamento sobre aerofotos (Google Earth), até equipamentos de alta precisão, 
como GPS ou Estação Total. A ferramenta utilizada na delimitação da área deverá 
gerar arquivos que possam ser convertidos em formatos vetoriais, compatíveis com a 
plataforma construída pelo setor de tecnologia da informação da AGEHAB. 

Cada assentamento receberá um código de identificação, o qual será associado aos 
dados gerais coletados pela equipe. Dentre as informações necessárias para o 
preenchimento dos dados gerais do assentamento e qualificação deste, destacamos: 

� nome do assentamento; 

� data de ocupação da área; 

� propriedade do terreno – público; privado; parte pública e parte privada; ou sem 
informação; 

� risco de despejo – sim; não; sem informação; 

� tipo de risco – enchente, desabamento, solapamento, estrutural, faixa non 
aedificandi linha férrea; faixa non aedificandi linha elétrica; ou sem risco; 

� precariedade de serviços públicos – água, esgotamento sanitário, escola, posto de 
saúde, área de lazer, coleta de lixo, transporte público etc. (pequena 
caracterização)27. 

Após a delimitação e qualificação dos assentamentos precários no município, a equipe 
da AGEHAB irá auxiliar a equipe municipal a inserir os dados no Sistema de 
Informação Habitacional, além de ensinar os mecanismos de gerar relatórios e mapas 
atualizados para o município. Neste sentido, o procedimento estará produzindo dados 

                                                
27 A síntese dos dados referentes ao número de domicílio e condição socioeconômica das famílias será 
gerada por uma indexação de informações do levantamento da demanda identificada. 
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relativos ao mapa de assentamentos precários e ao mapa das áreas de risco do 
município, auxiliando no cálculo do número de unidades habitacionais que 
necessitariam de urbanização, reassentamento ou regularização fundiária. 

Levantamento da demanda identificada – Após a delimitação da área, será 
realizado o cadastro das famílias seguindo o procedimento padrão de cadastramento 
descrito abaixo. 

� Congelamento da área – De forma não anunciada, a equipe técnica social deverá 
proceder ao cadastramento dos imóveis28. Em cada domicílio será afixada uma 
marcação de registro, contendo o código de cadastramento do imóvel29 e o código 
de identificação do assentamento, o mesmo do procedimento de mapeamento dos 
assentamentos precários. A marcação dos domicílios deve estar afixada na parte 
externa do imóvel, devendo, contudo, ser discreta e preservar a estética da 
fachada, por mais que esta esteja degradada30. A identificação dos imóveis deve 
ser realizada concomitantemente ao início do cadastramento das famílias. 

� Cadastramento das famílias – À medida que os domicílios forem sendo marcados, 
será iniciado o cadastramento das famílias. Cada cadastro conterá o código do 
assentamento e o código de cadastramento do imóvel. Em caso de coabitação, 
haverá possibilidade de cadastrar o segundo núcleo familiar utilizando o mesmo 
código de assentamento e cadastro de imóvel.31  

� Inserção dos dados no sistema – Nesta etapa, a equipe da AGEHAB irá capacitar 
a equipe local no procedimento de inserção dos dados na plataforma do Sistema 
de Informação Habitacional – SIH. 

Ao inserir os dados do cadastro no SIH, automaticamente será realizada busca no 
cadastro de beneficiários, tanto da Caixa Econômica Federal como do próprio SIH. 
Esta busca irá identificar se o candidato à nova unidade habitacional já possui imóvel 
em seu nome resultado de benefício já concedido. 

É imprescindível que o chefe de família cadastrado e seu cônjuge forneçam os dados 
do CPF. No caso de cadastrados que não possuam CPF, a equipe social deverá 
auxiliar essa família no procedimento de retirada deste documento. Nestes casos, o 
cadastro permanecerá em pendência e a família só poderá ser beneficiada caso 
regularize sua situação na Receita Federal. 

A equipe social também deverá estar atenta aos casos de casais separados de fato, 
mas que ainda não oficializaram a situação. Assim, a condução destes casos à 
Defensoria Pública diminuiria os problemas de impedimento ao acesso futuro ao 
benefício. Existem alguns casos de famílias que de fato se encontram em situação de 
vulnerabilidade, mas que estariam impossibilitadas de receber a casa devido a Receita 
Federal identificar o cônjuge em situação socioeconômica fora dos padrões de 

                                                
28 O fator surpresa dará oportunidade de registro dos reais moradores do assentamento, sem acréscimos 
de cadastros proporcionados pela expectativa de benefício. 
29 Aconselha-se que a identificação dos imóveis seja realizada em material durável: placa metálica com 
códigos de identificação preparados previamente, adesivos impermeáveis ou até mesmo a utilização de 
pintura por estênceis. 
30 Compatível com o princípio do respeito aos bens da comunidade. 
31 Os dados do formulário serão compatíveis com os dados do cadastro geral de demandantes, detalhado 
no item referente ao Sistema de Informações Habitacionais. 
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benefício. Todos estes casos necessitam de trabalho contínuo da equipe de 
assistência social do município. 

Mapeamento de loteamentos irregulares e clandestinos – Com o objetivo de 
identificar a demanda por regularização fundiária, há a necessidade de realizar o 
mapeamento dos loteamentos irregulares e clandestinos no município.  

Nesta etapa do módulo de capacitação, a equipe da AGEHAB explicaria o 
procedimento de delimitação e georreferenciamento do loteamento e inserção dos 
dados no sistema, devendo seguir o mesmo tipo de processo realizado no 
mapeamento de assentamentos precários. A diferença é que, no caso do mapeamento 
de loteamentos clandestinos, não há necessidade de cadastramento dos imóveis32.  

Para cada loteamento clandestino identificado e delimitado também seria gerado um 
código de identificação, e dados qualitativos do loteamento seriam associados a ele. 
Dentre as informações referentes a cada loteamento, citamos: 

� RGI dos terrenos ocupados; 

� data de ocupação da área; 

� propriedade do terreno – público; privado; parte pública e parte privada; ou sem 
informação; 

� risco de despejo – sim; não; sem informação; 

� precariedade de serviços públicos – água, esgotamento sanitário, escola, posto de 
saúde, área de lazer, coleta de lixo, transporte público etc. (pequena 
caracterização). 

Mapeamento de conjuntos habitacionais de interesse social – O banco de dados 
da produção habitacional de interesse social no município, em muitos casos, também 
representa demanda por regularização fundiária. Hoje, grande parte dos municípios 
não possui registros sobre a produção habitacional realizada em gestões passadas, 
além de não ter controle das famílias que atualmente ocupam as unidades 
habitacionais.  

Neste sentido, o recadastramento das famílias, bem como a regularização dos termos 
de concessão e inserção destas em cadastro de beneficiário, é essencial para o 
controle do patrimônio público que os conjuntos habitacionais representam. No caso 
dos conjuntos habitacionais, as informações básicas para o banco de dados da ação 
governamental serão: 

� RGI do terreno onde o conjunto habitacional foi construído; 

� situação de averbação das unidades habitacionais; 

� data de conclusão do empreendimento; 

� número de unidades construídas; 

� instituição promotora – prefeitura, AGEHAB, CEF, IAP, FCP etc.; 

� programa habitacional – PAIH, PEP, PROHAP, Carta de Crédito, MCMV, 
Promoradia etc.;  

                                                
32 O cadastramento dos imóveis faria parte do procedimento de execução do Programa de Regularização 
Fundiária. 
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� origem dos recursos – BNH, OGU, CEF etc.; 

� regularização fundiária – regularizado; não regularizado; 

� tipo de benefício – doação, CDRU, concessão espacial para fins de moradia, 
financiamento. 

Nesta etapa de capacitação, a equipe da AGEHAB irá esclarecer os procedimentos de 
inserção dos empreendimentos na base de dados georreferenciada.  

Para cada conjunto que for regularizado, será gerado banco de dados das famílias 
beneficiadas associando o tipo de benefício (doação, concessão, alienação etc.) e a 
averbação de cada unidade ao Registro Geral de Imóveis33.   

Mapeamento de vazios urbanos – Outra informação que será gerada ao longo do 
módulo de capacitação diz respeito à identificação dos vazios urbanos propícios à 
implantação de projetos de habitação de interesse social.  

O mapeamento destes terrenos auxiliará os municípios na definição de áreas sujeitas 
ao direito de preempção, as Zonas Especiais de Interesse Social, áreas para aplicação 
do IPTU progressivo e outros instrumentos do Estatuto das Cidades que auxiliam na 
política habitacional. Estes vazios urbanos, ao serem mapeados, deverão dispor das 
seguintes informações: 

� RGI do terreno; 

� propriedade do terreno; 

� valor do terreno e data da avaliação; 

� tipo de zoneamento; 

� existência de direito a preempção – sim; não. 

Para a realização do Módulo 2, a prefeitura deverá apresentar as mesmas 
contrapartidas exigidas para o acesso ao Módulo 1 – Ação de Capacitação em 
Processos de Planejamento de Gestão da Política Local de Habitação de Interesse 
Social. 

Este módulo será executado conjuntamente pelas equipes das seguintes gerências: 
Gerência de Apoio à Gestão e Cooperação Técnica, responsável pelo planejamento 
geral do Programa Estadual de Apoio à Capacidade Institucional ao Setor 
Habitacional, Gerência de Cadastro e Atendimento, responsável pela capacitação 
referente aos conceitos e procedimentos de alimentação do SIH, e Gerência de 
Tecnologia da Informação, responsável pela instalação da célula municipal do 
Sistema de Informação Habitacional34. 

As informações relativas à implantação da célula municipal do Sistema de Informações 
Habitacionais tendem a ser o embrião do cadastro multifinalitário do município, 
devendo evoluir para uma plataforma mais complexa a cargo das Secretarias de 
Planejamento. 

                                                
33 Todos os conjuntos regularizados devem registrar averbação de todas as unidades habitacionais do 
empreendimento. O RGI e a averbação da unidade habitacional ficarão registrados no cadastro de 
beneficiários do SIH. 
34 Ao serem realizadas as reformas administrativas previstas para implantação do PEHIS-GO, estas 
atividades serão executadas pela Secretaria de Estado das Cidades. 
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Para implementação das ações relativas aos dois módulos detalhados anteriormente, 
cada equipe contará com período de preparação e elaboração de conteúdos, material 
didático e estruturação da dinâmica da capacitação. Além disto, a Gerência de Apoio 
à Gestão e Cooperação Técnica ficará responsável pelo dimensionamento das 
equipes a partir do planejamento realizado pela gerência. Dependendo da demanda e 
do planejamento do órgão, a instituição poderá lançar mão da contratação de equipes 
extra para suprir demanda excedente. 

3.2. Programa Estadual de Assessoria Técnica aos Municípios 

3.2.1. Ação de Assessoria Técnica ao Planejamento Municipal 

(diretrizes constantes do texto principal) 

3.2.2. Ação de Assessoria Técnica para Elaboração de Projetos 

Passo 1 – Para aderir ao Programa, as prefeituras devem apresentar o terreno35 em 
que pretendem realizar o empreendimento e identificar as famílias que serão 
beneficiadas. Apresentando toda a documentação relativa ao terreno e ao perfil 
socioeconômico das famílias que serão beneficiadas, será realizado um convênio 
entre a prefeitura e a AGEHAB. Neste convênio a prefeitura se comprometerá a: 

� participar de todas as oficinas planejadas pela AGEHAB; 

� ao final do processo, contemplar as famílias apresentadas como público-alvo da 
ação ou apresentar justificativa aprovada pelo Conselho das Cidades (ou conselho 
responsável pela política habitacional no município) acerca da substituição de 
alguma família; 

� inserir o empreendimento no banco de dados de conjuntos habitacionais e as 
famílias contempladas  no cadastro de beneficiários do SIH. 

Passo 2 – Após a realização do convênio, a AGEHAB iniciará a elaboração dos 
projetos executivos da obra, juntamente com os projetos social e jurídico.  

Passo 3 – Ao longo da elaboração dos projetos, a equipe da AGEHAB realizará 
oficinas com as equipes municipais nas quais demonstrará os procedimentos 
executados na concepção dos projetos. Será ofertada ainda uma capacitação 
específica para a equipe que irá gerir o contrato após a licitação da obra. Será dada 
ênfase aos seguintes temas: 

� diversidade de linhas de financiamento disponíveis ao Poder Público; 

� procedimentos de acompanhamento contábil do contrato; 

� procedimentos de fiscalização de obras e medições; 

� procedimentos de execução do projeto social; 

� procedimentos de retirada do RGI do empreendimento e processo de averbação 
das unidades habitacionais. 

Passo 4 – Entrega dos projetos à prefeitura. 

Passo 5 – Realização de contratação de linha de financiamento à produção 
habitacional junto aos agentes financeiros (Caixa Econômica Federal). 

                                                
35 O terreno deve estar em nome da prefeitura. 
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Passo 6 – Realização de licitação e contratação da obra por parte do município. 

Passo 7 – Realização da obra concomitantemente ao trabalho social e execução do 
projeto jurídico. 

Passo 8 – Inserção do empreendimento na base de dados de empreendimentos 
habitacionais de interesse social e inserção das famílias que receberam as chaves no 
cadastro de beneficiários.  

3.3. Programa de Apoio às Organizações Sociais 

3.3.1. Ação de Assistência Técnica para Regularização Fundiária em Terrenos 
Privados 

Passo 1 – Para realização de convênio, a Associação de Moradores deverá 
apresentar à AGEHAB: 

� ata de criação da Associação de Moradores formalizada; 

� cadastro das famílias moradoras do assentamento; 

� informações sobre a propriedade do terreno; 

� evidência da permanência das famílias no terreno por mais de cinco anos36; 

� declaração de que neste período não houve qualquer oposição à posse por parte 
do proprietário da terra. 

Através do convênio, serão estabelecidas as responsabilidades de cada parte durante 
todo o processo, sendo a mobilização da comunidade a principal atribuição da 
Associação de Moradores. Será previsto o repasse de recursos para a contratação de 
profissional para prestar assessoria jurídica durante o processo. 

Passo 2 – De posse das informações iniciais dos moradores, a equipe de 
regularização fundiária da AGEHAB irá buscar informações sobre o terreno, que 
incluem: 

� informações sobre o terreno - Certidão de Propriedade e Ônus; 

� consulta ao Judiciário quanto à existência ou não de processos de reintegração de 
posse referente ao terreno; 

� identificação de outras evidências que darão suporte à ação de usucapião coletiva. 

Verificada a procedência dos fatos que possam levar à regularização fundiária da 
área, a AGEHAB deve encaminhar ao Executivo Municipal a solicitação de 
transformação da área em Zona Especial de Interesse Social para fins de 
Regularização Fundiária, juntamente com justificativa. 

Passo 3 – Para subsidiar o processo de regularização fundiária, será realizado 
levantamento físico do assentamento, delimitando em planta as edificações e 
caracterização destas (tipo de acabamento do domicílio, número de cômodos, 
existência de banheiro etc.). Somado a isto, será necessário o recadastramento das 

                                                
36 Pode ser comprovante de endereço datado, algum envelope de correspondência com carimbo dos 
correios, aerofotos antigas etc. 



 

PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE GOIÁS - PEHIS/GO 
Propostas para o Plano de Ação 

 

 87

famílias, caracterizando a situação socioeconômica. Durante o recadastramento a 
equipe da AGEHAB deve recolher os seguintes documentos de cada família: 

� declaração de insuficiência econômica; 

� declaração de que não possui nenhum outro imóvel em seu nome; 

� termo de autorização – referente à autorização para que o presidente da 
associação possa representar a família na Justiça; 

� cópia do CPF e da Carteira de Identidade dos chefes de família. 

Passo 4 – A AGEHAB, a partir de sua equipe (ou equipe contratada), realizará 
diagnóstico da área, confrontando com o parcelamento aprovado ou com a legislação 
urbana existente, além de caracterizar a áreas quanto às possibilidades de acesso a 
infraestrutura urbana, transporte público e serviços públicos de educação e saúde. 

Passo 5 – A AGEHAB, com base nos dados coletados, elaborará o Auto de 
Demarcação para registro em Cartório de Registro de Imóveis. Em caso de 
judicialização do processo de regularização fundiária, a AGEHAB, em parceria com a 
Defensoria Pública, disponibilizará recursos para contratação, por parte da Associação 
de Moradores, de Assessoria Jurídica para o acompanhamento da ação de usucapião. 
Para isto, serão necessários: 

� assinatura da procuração pelo presidente da Associação autorizando o advogado 
contratado a representar a comunidade; 

� cópia autenticada do Estatuto da Associação de Moradores; 

� cópia autenticada da Ata de Posse da Diretoria; 

� CNPJ da Associação de Moradores. 

Passo 6 – Após decisão positiva do Judiciário frente ao processo impetrado, a 
AGEHAB elaborará os projetos executivos referentes à adequação habitacional da 
comunidade, apontando soluções para os problemas de infraestrutura, melhorias 
habitacionais, necessidades de acréscimo de estoque habitacional no perímetro 
(devido à existência de famílias coabitantes), além da reposição das unidades 
habitacionais que não possuem condições mínimas de readequação. O projeto 
considerará os parâmetros definidos para a Zona Especial de Interesse Social pelo 
município.  

O projeto deverá ser elaborado seguindo metodologia de projeto participativo, pois ao 
término todos devem concordar com o resultado final para que seja realizado um 
consórcio imobiliário entre eles que definirá a propriedade que será averbada a cada 
família no Registro Geral de Imóveis37. 

Passo 7 – Com a aprovação do projeto executivo pelos moradores, será realizado um 
consórcio imobiliário envolvendo todas as famílias, o qual definirá antecipadamente a 
parcela que será escriturada para cada família.  

Passo 8 – Com o estabelecimento do consócio, a AGEHAB conduzirá os 
procedimentos de aprovação do projeto e solicitação de novo licenciamento, 

                                                
37 Dentro deste processo, a AGEHAB poderá entrar como consorciada. Detalhamento descrito no item 
que trata do Programa de Provisão de Habitação de Interesse Social Urbana. 
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contratará recursos para execução das obras necessárias e acompanhará todo o 
processo de execução das obras. 

Nesta etapa haverá uma associação entre o Programa de Apoio Comunitário e os 
Programas de Urbanização de Assentamentos Precários, Provisão de Habitação de 
Interesse Social e Melhoria Habitacional.  

Passo 9 – Concluídas as obras, a Associação de Moradores realizará a averbação de 
todos os imóveis em parceria com a Defensoria Pública. 

3.3.2. Ação de Assistência Técnica para Elaboração de Projetos e 
Acompanhamento de Canteiro de Obras 

(diretrizes constantes do texto principal) 
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GLOSSÁRIO DE SIGLAS 

 

AGEHAB – Agência Goiana de Habitação 
 
BNH – Banco Nacional da Habitação 
 
CDRU – Concessão de Direito Real de Uso 
 
CGFEHIS – Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social 
 
FAR – Fundo de Arrendamento Residencial 
 
FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador 
 
FCP – Fundação da Casa Popular 
 
FDS – Fundo de Desenvolvimento Social 
 
FEHIS – Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social 
 
FIIHIS – Fundo  de Investimento Imobiliário de Habitação de Interesse Social 
 
FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
 
FUNASA – Fundação Nacional de Saúde 
 
IAP – Instituto de Aposentadoria e Pensões 
 
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano 
 
MCidades – Ministério das Cidades 
 
MMA – Ministério do Meio Ambiente 
 
OGU – Orçamento Geral da União 
 
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 
 
PAIH – Plano de Ação Imediata para Habitação 
 
PAR – Programa de Arrendamento Residencial 
 
PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat 
 
PEHIS – Plano Estadual de Habitação de Interesse Social 
 
PLANHAB – Plano Nacional de Habitação  
 
PMI – Projetos Multissetoriais Integrados  
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PNHR – Programa Nacional de Habitação Rural 
 
PEP – Programa Empresarial Popular 
 
PlanHab – Plano Nacional de Habitação 
 
PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse Social 
 
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
 
PNDU – Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano 
 
PPI – Projetos Prioritários de Investimentos 
 
PSH – Programa de Subsídio Habitacional 
 
PEHIS – Plano Estadual de Habitação de Interesse Social 
 
RGI – Registro Geral de Imóveis 
 
SNHIS – Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 
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