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INTRODUÇÃO: Metodologia e processo de elaboração do PEHIS/GO
A complexidade e as múltiplas relações que se irradiam a partir da habitação fazem
com que a questão habitacional seja entendida como uma política de Estado, uma vez
que o poder público é agente indispensável para regulação do uso do solo urbano e do
mercado imobiliário, e para provisão da moradia e regularização de assentamentos
precários. Produzir habitação é produzir a cidade. Além disso, o atual enquadramento
jurídico-institucional requer que a política de habitação envolva a participação dos
diferentes segmentos da sociedade, possibilitando controle social e transparência nas
decisões e procedimentos.
A partir do início dos anos 2000, as bases para uma nova Política Nacional de
Habitação no Brasil foram lançadas por intermédio da Emenda Constitucional de
número 26 incluindo a habitação como um direito social na Constituição Federal. Em
2001, a aprovação do Estatuto da Cidade inaugurou uma nova base jurídica para o
trato da questão urbana e, por conseguinte, da questão habitacional.1
O Estatuto da Cidade afirma-se como nova base jurídica para o trato da questão
urbana e, por conseqüência, da questão habitacional, pois são disponibilizados
instrumentos urbanísticos, jurídicos, administrativos e para gestão do solo urbano
tendo em vista a garantia do uso social da propriedade urbana. No caso das ações de
uma política de habitação, vale ressaltar que o mandato constitucional quanto ao
cumprimento da função social da propriedade é amplo e abrange também a
propriedade rural.
Em 2004, o Conselho Nacional das Cidades, eleito na Conferência Nacional referida,
aprova a proposta da nova Política Nacional de Habitação – PNH, além das demais
políticas setoriais urbanas – saneamento ambiental e mobilidade (que inclui transporte
urbano) – iniciando a Campanha Nacional pelos Planos Diretores Participativos e o
Programa Nacional de Regularização Fundiária.
Atualmente, não há mais controvérsias sobre o amplo espectro que cerca a habitação
de interesse social, não se limitando apenas à edificação da unidade, mas abrangendo
toda a infraestrutura necessária para a sustentação do núcleo onde ela estiver inserida
(saneamento ambiental, mobilidade, acessibilidade e transportes, entre outros), além
da avaliação da localização da unidade ou empreendimento, quanto às condições de
risco e/ou de interesse ambiental, e das condições que devem estar a ela associadas
de caráter social e cultural.
Neste ambiente de mudanças, em 2005, é sancionada a Lei 11.124, criando-se o
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, que, juntamente com o
Sistema Nacional de Habitação de Mercado – SNHM, compõe o Sistema Nacional de

1

Com a extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1986, o setor habitacional passou por uma
desarticulação e fragmentação institucional, com a consequente perda de capacidade decisória e redução
dos recursos disponíveis para investimento. Apenas recentemente o setor passou a ter maior
representação institucional na esfera federal, com a criação do Ministério das Cidades, em 2003, a
aprovação da nova Política Nacional de Habitação (PNH) e a implementação da Lei Federal 11.124/05,
que criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e o Sistema Nacional de Habitação
de Interesse Social (SNHIS).
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Habitação – SNH, um dos instrumentos da nova Política Nacional de Habitação. Na
mesma lei, foram instituídos o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social –
FNHIS, que remonta ao primeiro projeto de lei de iniciativa popular, de 1991, e seu
Conselho Gestor – CGFNHIS.
O SNHIS prevê, mediante a atuação articulada das três esferas de Governo, da
participação da sociedade civil e da adoção de políticas de subsídios implementadas
com recursos do FNHIS, o atendimento habitacional da população de menor renda,
especialmente a que se encontra limitada a rendimentos de até 3 (três) salários
mínimos, que compõe a maior parcela do déficit habitacional do país. Para o acesso
aos recursos, a Lei 11.124/2005 exige como requisitos básicos para os Estados e
Municípios a constituição dos respectivos fundos e conselhos gestores, além da
elaboração de planos de habitação de interesse social.
Em janeiro de 2009, finaliza-se o processo de elaboração do Plano Nacional de
Habitação - PlanHab, iniciado em junho de 2007. O PlanHab tem como principal
objetivo planejar as ações públicas e privadas, com vistas ao equacionamento das
necessidades habitacionais do país num horizonte de quinze anos, considerando o
perfil do déficit habitacional, a demanda futura por moradia e a diversidade do território
nacional. A nova PNH exige ações simultâneas em quatro eixos: financiamento e
subsídios, arranjos institucionais, cadeia produtiva da construção civil e estratégias
urbano-fundiárias.
Paralelamente a todo esse processo, em 2007 é lançado o Programa de Aceleração
do Crescimento – PAC, que incluiu entre seus componentes um programa de caráter
social, a Urbanização de Assentamentos Precários. Em 2009, em meio à crise
econômica e financeira internacional, é lançado o Programa Minha Casa Minha Vida
com a meta inicial de construção de 1 (um) milhão de unidades habitacionais, com o
aporte elevado de recursos orçamentários ao setor habitacional. Cabe observar,
contudo, que, se assim tem-se um avanço inequívoco no eixo financeiro da PNH e do
PlanHab, faz-se mister articulá-lo a avanços também nos outros eixos e viabilizar a
institucionalização do SNHIS. Só assim os volumosos recursos para habitação serão
aproveitados com maior eficácia.
O Governo do Estado de Goiás aderiu ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social (SNHIS), instituindo o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social –
FEHIS/GO e seu Conselho Gestor, através da Lei Estadual 17.155, de 17 de setembro
de 2010 e, neste documento, apresenta o Plano Estadual de Habitação de Interesse
Social de Goiás (PEHIS/GO), que estabelece as diretrizes, objetivos, metas e
programas para a operacionalização da Política Habitacional no Estado.
A atividade de planejar a execução da política habitacional não é uma tarefa fácil, pois
o Brasil não tem continuidade de planejamento neste setor, tradicionalmente sujeito à
ação imediatista, de cunho clientelista e/ou assistencialista. Esta preocupação indicou
a necessidade de articular as ações de planejamento nos três níveis federativos,
fazendo com que estados e municípios, no âmbito de suas competências, planejem
seus investimentos e ações de forma integrada e complementar para atendimento às
necessidades habitacionais, buscando superar os obstáculos que têm impedido o
acesso à moradia pelos mais pobres.
Iniciado em meados de 2010, o processo de elaboração do PEHIS/GO contou com a
assessoria técnica do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, tendo
sido conduzido sob a liderança da Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, a partir
do aporte de recursos do FNHIS, por intermédio do Ministério das Cidades e
interveniência da Caixa Econômica Federal.
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Além da elaboração do PEHIS/GO, o contrato de repasse entre o Estado e o
MCidades incluiu assistência técnica a 31 municípios dos Territórios da Cidadania e
apoio institucional através de um Ciclo de Capacitação para elaboração dos Planos
Locais de Habitação de Interesse Social – PLHIS a todos os municípios goianos que
manifestassem interesse na celebração de Convênios com AGEHAB para esta
atividade: no 1º Ciclo implementado em 2010 participaram 152 municípios e em 2011
num 2º Ciclo houve adesão de mais 59 municípios, quase todos inseridos no modelo
PLHIS Simplificado, totalizando 211 municípios goianos participando ativamente nesta
ação desenvolvida pela Agência Goiana de Habitação.
O processo de trabalho teve como ponto de partida e suporte metodológico a
construção e execução compartilhada sobre atividades e resultados entre as equipes
de assessoria do IBAM e um grupo técnico formado por profissionais da AGEHAB,
denominado GTEC. Inicialmente, os trabalhos contaram com as contribuições de um
grupo de especialistas e representantes das diferentes Secretarias de Estado,
instituições e organizações públicas e privadas, além de representações de lideranças
sociais, cujas atividades têm convergência com a questão habitacional no Estado,
denominado GTI – Grupo Técnico Interinstitucional.
Além disso, um extenso conjunto de atividades e eventos voltados para municípios e
sociedade em geral (curso de nivelamento e ciclo de capacitação, seminários regional
e gerais 1 e 2, além de cinco audiências públicas regionais) significou a oferta de
oportunidades para a participação da sociedade organizada no processo, tendo em
vista o debate sobre problemas e alternativas para a política habitacional estadual. O
processo de trabalho previu ainda momentos de validação do Diagnóstico Habitacional
e do Plano de Ação com o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de
Interesse Social de Goiás – CGFEHIS/GO.
A construção do PEHIS/GO foi realizada a partir de aproximações sucessivas com a
realidade habitacional do Estado, considerando a regionalização estadual e
observando as etapas estabelecidas pelo Ministério das Cidades (Etapa I – Processo
Metodológico; Etapa II – Diagnóstico Habitacional; Etapa III – Estratégias de Ação).
Durante o período de elaboração, envolveu o setor público e a sociedade civil
incrementando o diálogo e a complementação mútua entre a leitura técnica e
comunitária sobre a questão habitacional, no sentido de sistematizar as demandas e
orientar a formulação do plano de ação.
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Curso de nivelamento – Capacitação em Habitação de Interesse Social
(Prof. Nabil Bonduk e equipe IBAM)

Dessa forma, em outubro de 2010 realizou-se em Goiânia o evento Seminário
Regional que reuniu representantes do conjunto de municípios goianos das dez
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regiões de planejamento estaduais, que debateram a sua realidade local e a relação
com o Governo Estadual, oferecendo subsídios para a formulação do PEHIS/GO.
Seminário Regional – PEHIS-GO

Foram ainda realizadas cinco Audiências Públicas Regionais, que agregaram
representantes dos diferentes segmentos representativos dos municípios das dez
regiões de planejamento, visando o debate sobre as propostas preliminares do Plano
de Ação, com o objetivo de captar demandas e contribuições que pudessem instruir o
PEHIS/GO.
Audiências Públicas Regionais – PEHIS-GO

Catalão

Catalão
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Catalão

Catalão

Formosa

Formosa

Formosa

Formosa

Goiânia

Goiânia
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Goiânia

Goiânia

Porangatu

Porangatu

Porangatu

Porangatu

Rio Verde

Rio Verde
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Rio Verde

Rio Verde

O ciclo do processo de construção participativa do PEHIS/GO foi finalizado com a
realização de dois Seminários Gerais e a validação pelo CGFEHIS. O primeiro
seminário geral, voltado para a avaliação do diagnóstico habitacional – Seminário
Geral 1 – Diagnóstico Habitacional Preliminar, aconteceu em Goiânia em dezembro de
2010 (fotos a seguir). O segundo, voltado para o debate das propostas e metas
estabelecidas na etapa Estratégias de Ação do PEHIS/GO, devido à prorrogação no
calendário das atividades, está previsto para o final do ano de 2012.
Seminário Geral 1 – Diagnóstico Habitacional Preliminar
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I – DIAGNÓSTICO HABITACIONAL
1. O ESTADO DE GOIÁS: TERRITÓRIO, URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO
1.1

Breve Caracterização

O Estado de Goiás, uma das 27 UF
da República Federativa do Brasil,
situa-se a leste da Região CentroOeste,
no
Planalto
Central
brasileiro, com quase a totalidade
da sua superfície coberta pelos
Cerrados.2 Seu território ocupa uma
área de 340.086km² – o 7º do país,
tanto em extensão territorial quanto
em número de municípios (246).
Delimitado pelos Estados de
Tocantins, Bahia, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais
e Distrito Federal, é considerado o
"coração geográfico" do Brasil por
ser o Estado mais central do país.

BIOMAS BRASILEIROS
AMAZÔNIA
CERRADO
CAATINGA
MATA ATLÂNTICA
PAMPA
PANTANAL

Fonte: Mapas Murais – Biomas do Brasil, 2004/IBGE.

Com mais da metade da sua superfície formada por terras relativamente planas (os
chapadões), Goiás é privilegiado quanto ao relevo, de terrenos cristalinos
sedimentares antigos, vales, pequenas montanhas e as grandes áreas de Cerrado,
bastante favoráveis à agricultura e à pecuária. A altitude variável entre 200 e 800
metros permite aproveitamento quase integral do seu solo. Conta com três importantes
bacias hidrográficas (Araguaia/Tocantins, São Francisco e Paraná), com densa rede
de drenagem constituída de rios de médio e grande porte, além de lagoas naturais e
lagos que, pelo barramento artificial dos rios, proporcionam grande capacidade de
geração de energia elétrica.
A origem do nome Goiás (anteriormente, Goyaz) é o termo tupi Guaiá – forma
composta de Gua e iá, a qual significa "indivíduo igual", "pessoas de mesma origem" –
e era a denominação de uma comunidade indígena que veio a ser o arraial de
Sant’ana, mais tarde a corruptela de Vila Boa, e durante 200 anos a capital “Goiás
Velho”.
O povoamento do Estado de Goiás tem como ponto de partida o final do século XVII,
com a descoberta das suas primeiras minas de ouro, e já por volta de 1727, com a
chegada dos bandeirantes vindos de São Paulo, foi iniciada a colonização de algumas
regiões. Até o início da década de 1930, o Estado de Goiás, assim como o amplo
território do Centro-Oeste, ostentou um “ritmo de tempo próprio e particular” na
dinâmica espacial do desenvolvimento econômico brasileiro. À economia aurífera do
século XVIII, que gerou núcleos e experiências de vida urbanas importantes, ainda

2

Segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul, depois da Amazônia, concentra nada
menos que 1/3 da biodiversidade nacional e 5% da flora e da fauna mundiais.
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que dispersas, sucede no século XIX um período de lenta acomodação demográfica
com base na pecuária extensiva e na agricultura de subsistência, que deixam de ser
atividades meramente complementares à mineração para se tornarem o suporte
básico da própria sobrevivência. (Estevam, 2004; Guimarães e Leme, 2002).
No final do século XIX e início do século XX, a expansão do complexo cafeeiro
paulista, embrião do mercado nacional que se constituiria posteriormente, irradia
“germes de transformação” no espaço do Centro-Oeste. O café, contando com o apoio
decisivo da ferrovia, abre novas rotas de penetração com a ocupação do oeste
paulista, levando seus efeitos dinamizadores em direção ao Triângulo Mineiro e à
porção sul de Goiás.
O “tempo das transformações”, então, começa a despontar em Goiás já na passagem
do século XIX para o XX, mas é a partir, sobretudo, da década de 1930 que o
entrelaçamento mercantil, assim iniciado, com os núcleos dinâmicos do Sudeste,
particularmente com São Paulo, acelera e se consolida, sendo fortemente
condicionado, vale ressaltar, pelas políticas governamentais a partir de então levadas
a cabo (Estevam, 2004).
Com a Revolução de 30, inaugurava-se um novo padrão de acumulação, o urbanoindustrial, que, com vistas à ampliação do mercado interno presidido pelo capital
industrial, estimulava a demanda por alimentos e criava maiores vínculos com as
áreas de produção agropecuária. Ao mesmo tempo, passava a ser tomada pelo
Governo Federal uma série de medidas voltadas à ocupação das fronteiras internas do
país, em outros termos, ao preenchimento dos grandes vazios nacionais – CentroOeste e Amazônia.
O crescimento demográfico do Estado, assim como do Centro-Oeste como um todo,
vinculou-se diretamente ao processo de ocupação das fronteiras internas ocorrido
após a década de 1930 – a chamada “Marcha para o Oeste”. A construção e
transferência da capital estadual para Goiânia, em 1942, atraiu grandes levas de
imigrantes, trabalhadores urbanos e imigrantes rurais em busca do rico potencial
agrícola e das largas faixas de terras e matas até então inexploradas da área de
abrangência de todo o centro-sul do Estado – processo esse intensificado com a
construção de Brasília, na década de 1950, e pelos vultosos investimentos em
infraestrutura rodoviária.
A área de abrangência de Goiânia, conhecida como “Mato Grosso de Goiás”, de rico
potencial agrícola e com largas faixas de terras e matas até então inexploradas, atraiu
os imigrantes rurais que se movimentavam pelo campo brasileiro. O centro-sul do
Estado, região economicamente mais forte, na qual se incluía tal área, prosseguiu
vivenciando a abertura de novos núcleos urbanos e assumiu a feição de um
conglomerado populacional, para o que o contribuiu também, cabe ressaltar, a
extensão da malha ferroviária até Anápolis em 1935 e, posteriormente, até Goiânia em
1950 (Estevam, 2004).
O projeto nacional de interiorização ganha sobrevida com o Plano de Metas, na
segunda metade da década de 1950, que promove uma decisiva alocação de recursos
para o Centro-Oeste, em geral, e para o Estado de Goiás, em particular. Vultosos
investimentos em infraestrutura de transportes (particularmente, transporte rodoviário),
energia, comunicações são realizados. As capitais planejadas Goiânia e Brasília
emergem e, posteriormente, consolidam-se como dois importantes “centros de gestão
territorial”, impulsionando mudança significativa no perfil demográfico e na composição
do mercado de trabalho do Estado de Goiás (Arrais e Pinto, 2008).
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Entre as décadas de 1930 e 1960, desenharam-se as linhas básicas de estruturação
do sistema urbano do Centro-Oeste, conformado por poucas e concentradas
centralidades regionais e, em especial, por um vigoroso complexo mercantil nas
proximidades do eixo Goiânia-Anápolis, integrado ao centro-sul do Estado e em
processo de integração com o norte por intermédio da BR-153 (Belém-Brasília). A
partir da década de 1970, essas mesmas linhas são reforçadas, acentuando-se ainda
mais o papel e a abrangência dos centros polarizadores preexistentes (Guimarães e
Leme, 2002) e se conformando, ademais, o eixo Goiânia-Anápolis-Brasília.
A partir do final da década de 1960 e início da década de 1970, a região se transforma
numa grande produtora de commodities: ingressam novos produtos (como a soja), em
detrimento dos produtos tradicionais de abertura da fronteira (arroz, milho e feijão), e a
região é incorporada à dinâmica de industrialização da agricultura que estava em
curso no país, com o aporte decisivo de recursos governamentais.
Cabe ressaltar o papel da SUDECO – Superintendência de Desenvolvimento do
Centro-Oeste, que, criada em 1967, passa a coordenar as ações e investimentos
destinados à região, e do POLOCENTRO – Programa de Desenvolvimento dos
Cerrados, que, na década de 1970, realizou grandes investimentos em infraestrutura,
destinando recursos para pesquisa agropecuária e assistência técnica e, sobretudo,
concedeu incentivos aos grandes estabelecimentos e às culturas dinâmicas de
exportação.
Em 1988, o Estado de Goiás foi dividido, e sua porção norte, desde sempre apartada
dos influxos dinamizadores da porção centro-sul do Estado, passou a constituir o
Estado do Tocantins.
Em 2010, a população total do Estado de Goiás alcançou 6.004.045 habitantes,
segundo o Censo 2010, caracterizando o Estado mais populoso do Centro-Oeste
(42,7% da população regional) e o 12º do Brasil (dados no Gráfico abaixo).
Estoque Populacional – Centro-Oeste e UFs – 1980 a 2010

Fonte: IBGE/Censos Demográficos. Elaboração: AGEHAB/GERATEC.
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Em termos de urbanização, pelos dados do Censo 2010, a população urbana do
Estado de Goiás correspondia a 90,3% de sua população total, proporção inferior à do
Distrito Federal (96,6%), porém superior às do Mato Grosso (81,9%), do Mato Grosso
do Sul (85,6%), e à taxa média nacional (84,3%) – conforme Gráfico a seguir.

Fonte: Estatísticas Século XX/IBGE, Censos 1950 e 1960. Tabulações próprias; Censo 1970 e
1980. Tabulações Especiais NEPO/UNICAMP; Censo 1991, 2000 e 2001. Tabulações próprias.
(1) - A população de Goiás foi reconstituída até o ano de 1970 segundo a atual divisão políticoadministrativa.

A capital Goiânia é o Município de maior população (1.301.892 habitantes), seguida
por oito municípios com mais de 100 mil habitantes: Aparecida de Goiânia, Anápolis,
Rio Verde, Luziânia, Águas Lindas, Valparaíso, Trindade e Formosa – sendo que 63%
dos Municípios goianos possuem população inferior a 10 mil habitantes.
Na distribuição populacional por mesorregião de Goiás verifica-se que as duas
mesorregiões mais importantes do Estado, tanto em termos de participação quanto em
crescimento populacional, são o Centro Goiano, que abriga a Região Metropolitana de
Goiânia e a microrregião de Anápolis, e o Leste Goiano, que abriga a microrregião do
Entorno do Distrito Federal, as quais concentram aproximadamente 70% da população
do Estado. Na última década, essas duas mesorregiões continuaram aumentando sua
participação na população total do Estado e registraram também os maiores
crescimentos proporcionais entre as demais: 20,55% e 27,84%, respectivamente;
seguida pela mesorregião Sul Goiano que mostrou desempenho próximo ao registrado
no Centro do Estado (20,26%) (dados na tabela a seguir).
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Goiás: Distribuição populacional por Mesorregião (2000/2010)

Mesorregião

População Total
Residente
2000

2010

Participação na
Taxa
UF
Incremento Geométrica de
crescimento
%
% 2000 % 2010
(a. a.)

2.535,613

3,056,794

50.68

50.91

20,55

1.9

Leste Goiano

907,168

1,159,722

18.13

19.32

27,84

2.5

Noroeste
Goiano

219,718

220,541

4.39

3.67

0,37

Norte Goiano

282,521

294,110

5.65

4.90

4,10

0.4

Sul Goiano

1,058,208

1,272,621

21.15

21.20

20,26

1.9

GO

5.003.228

6.003.788

100.0

100.0

20,00

1.8

169.799.170

190.755.799

-

-

12,34

1.2

Centro Goiano

Brasil

0.0

Fonte: IBGE; Elaboração: Observatório das Metrópoles – Núcleo Goiânia.

A segunda aglomeração mais importante do Estado, desde a formação dos primeiros
núcleos urbanos em Goiás, está localizada ao Sul do território e tem origem na
chamada região do Mato Grosso goiano – região de rico potencial agrícola e hoje o
maior polo do agronegócio estadual: atualmente concentra 21% da população do
Estado e abriga as microrregiões Sudoeste de Goiás e Catalão. As mesorregiões
Norte e Noroeste, por sua vez, representam as menores participações no total da
população de Goiás, continuam perdendo peso na comparação 2000-2010 e tiveram
crescimento ínfimo: a Noroeste crescimento nulo (0,37%) e a Norte crescimento de
4,10%.
Dessa forma, observa-se que o eixo Goiânia-Anápolis-Brasília é o principal núcleo
espacial da rede urbana de Goiás, cabendo notar aqui o processo de expansão
periférica de Goiânia e Brasília, que segrega socioespacialmente parcelas mais pobres
de sua população, em sua maioria migrantes expulsos do campo pela modernização
agropecuária. Como resultado, não só nesse eixo como nas médias cidades, assistese a um processo de desigualdades sociais crescentes, desigualdades estas que se
manifestam, sobretudo, no acesso aos serviços urbanos, entre os quais, a habitação.
1.2. Cenário Atual da Economia Goiana
No período entre 2002 e 2009 a economia goiana deu um salto de 35,4%, superior à
média brasileira de 27,5%. Em 2009 o PIB Goiano alcançou R$ 85,6 bilhões, ano em
que foram adicionados à economia local R$ 10.344 bilhões. O PIB de Goiás, em 2010,
atingiu o valor de R$ 97,576 bilhões, com um incremento de R$ 11,961 bilhões sendo
este o maior incremento desde 1995. Desde 2002, Goiás se posicionava no ranking da
produção do país como a 9ª economia brasileira – posição mantida em 2010, ano em
que a produção goiana representou 2,64% do PIB nacional (evolução conforme
Gráfico seguinte).

20

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

Valor do Produto Interno Bruto Goiano
2000-2010 (R$ bilhões)

97,58
85,62
75,27
65,21
57,06

26,25

2000

29,91

2001

37,42

2002

42,84

2003

48,02

2004

50,53

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: IBGE-SEGPLAN/IMB - Produto Interno Bruto – Goiás, 2010.

O expressivo desempenho da economia goiana nos anos recentes é atribuído à
evolução do agronegócio como um todo, da indústria alimentícia, do beneficiamento
das commodities minerais, dos novos segmentos industriais de fármacos, fabricação
de automóveis, etanol, e do comércio em geral.
Dentre os grandes setores de atividades econômicas, o de Serviços é o que
predomina em Goiás, representando 59% da produção de riquezas. Neste setor podese ressaltar o comércio, tanto o varejista como o atacadista, bastante dinâmico,
principalmente na capital Goiânia, assim como as atividades imobiliárias. O setor
industrial participa no PIB goiano com 27% e o agropecuário com 14%. Embora tenha
participação inferior, o setor agropecuário é de grande importância para a economia
goiana, pois dele deriva a agroindústria, uma das atividades mais pujantes do Estado,
quer seja na produção de carnes, derivados de leite e de soja, molhos de tomates e
condimentos e outros itens da indústria alimentícia e/ou sucroalcooleira.
A posição estratégica do cerrado vem atraindo investimentos a partir dos anos 70. A
oferta de infraestrutura social e urbana, e a disponibilidade de mão de obra, aliadas
aos programas de incentivo criados pelo Governo Estadual, vêm alavancando
significativo desenvolvimento econômico. Goiás é responsável por um terço da
produção de grãos no Brasil, sendo o 2º maior produtor de algodão em pluma e o 5º
produtor de milho; a safra de girassol cresceu, em 1999, 476% em relação ao ano
anterior, fazendo com que Goiás passasse a responder por 70% da produção
nacional.
A soja, principal produto agrícola produzido em Goiás – que representa: 51,4% do total
de grãos produzidos no Estado; 22,71% da produção do Centro-Oeste e 11,02% da
produção nacional – passou de 4.092.934 t em 2000 para 6.808.587 t em 2009
(crescimento de 66,35%), rendendo ao Estado a posição de 4º lugar no ranking da
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produção do país, ficando atrás apenas dos Estados de Mato Grosso, Paraná e Rio
Grande do Sul.
Na cultura de cana-de-açúcar, passou de uma produção de 10,163 milhões de
toneladas em 2000 para 44,064 milhões de toneladas em 2009 (expansão de
333,58%), e teve um aumento de 272,71 hectares na área colhida, o que colocou o
Estado na posição de 4º produtor nacional em 2009 – só atrás de São Paulo, Minas
Gerais e Paraná.
A pecuária goiana, altamente expressiva, posiciona o Estado entre os maiores
produtores do país: o rebanho bovino é formado por 20,5 milhões de cabeças – o 4º
no ranking brasileiro, com participação de 10,12% no efetivo nacional.
A atividade industrial ganha importante participação no crescimento da economia de
Goiás. A estrutura industrial goiana bastante concentrada começa a se diversificar e
despontar em novos setores: em 2008, quatro setores representavam 64,05% do valor
da transformação industrial do Estado: fabricação de produtos alimentícios (41,21%),
indústria extrativa mineral (9,80%), fabricação de veículos automotores, reboques e
carrocerias (6,85%) e fabricação de produtos químicos (6,19%).
A indústria sucroalcooleira vem sendo implantada no Estado e hoje já traz
repercussões econômicas de destaque no cenário nacional, e o Estado está a
caminho de se tornar também um dos líderes nacionais na produção de etanol: no ano
de 2009 a produção alcançou 2,6 bilhões de litros de álcool e a produção de açúcar no
Estado alcançou 1,738 milhão de toneladas, colocando o Estado na posição de 2º
produtor de álcool e 5º de açúcar; atualmente são 36 usinas de álcool e açúcar em
atividade e há pelo menos mais 13 usinas em processo de implantação em Goiás.
Importante destaque é observado na diversificação da indústria da mineração de
Goiás, que apresenta segmentos modernos e gestão similar à das grandes
corporações internacionais, ajustando-se ao cenário da economia global. Ao todo são
sete polos minerais distribuídos pelo Estado (sendo o 1º Estado na produção de
níquel, amianto, vermiculita e fosfato, e o 2º produtor de ouro, cobre e nióbio do país),
com depósitos de grande importância econômica, fato que coloca Goiás em posição
privilegiada na rota do mineralnegócio.
O estoque de emprego formal do Estado, em 2009, somava 1.209.310 postos, fazendo
de Goiás o 10º mercado do país, segundo a Relação Anual de Informações Sociais –
RAIS/MTE. E o rendimento médio mensal de todos os trabalhos das pessoas de 10
anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de
trabalho, em 2009, segundo a Pesquisa Nacional de Domicílios – PNAD/IBGE, era de
R$ 1.012,00, colocando o Estado na 10º posição no ranking nacional (dados do IBGE,
a partir SEGPLAN.GO/SEPIN – Goiás no Contexto Nacional).
O setor sucroenergético é um dos principais agentes desse desenvolvimento, mas por
outro lado, as usinas, além de comprometerem as condições ambientais, acarretam
atração de mão de obra para o corte da cana, atividade sazonal, o que gera um
contingente de trabalhadores que alteram a dinâmica socioeconômica local e
demandam novos investimentos em infraestrutura e serviços – inclusive novas
habitações.
Apesar de ter o 9º maior PIB brasileiro, Goiás apresenta alguns indicadores sociais em
níveis mais baixos que os indicadores de alguns Estados mais pobres do país: no
índice de Gini (que mede a desigualdade de renda) o Estado de Goiás detém apenas
a 13ª posição no ranking nacional (índice médio de 0,503 segundo a PNAD/IBGE,
2009), o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de Goiás em 2007 colocou o
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Estado na 9º posição nacional: 0,824, acima do índice nacional de 0,816 e o terceiro
Estado de mais alto IDHM da região Centro-Oeste, atrás do Distrito Federal (1º IDH do
país) e Mato Grosso do Sul; no tocante à educação, ocupa a 11ª posição com
referência ao analfabetismo de pessoas com mais de 10 anos e a 12ª posição com
referência às pessoas com mais de 15 anos, atrás de Estados como o Amapá,
Roraima, Espírito Santo e Amazonas, e a 11ª posição em relação à média de anos de
estudo das pessoas de 15 anos ou mais de idade (dados do IBGE, a partir de
SEGPLAN.GO/SEPIN – Goiás no Contexto Nacional).
Pelo exposto, observa-se que Goiás desponta para um futuro de grande dinamismo
econômico num cenário de grandes fragilidades ambientais e sociais. A importância
crescente do agronegócio, do setor sucroalcooleiro e da mineração no Estado, os
impactos da Ferrovia Norte-Sul em sua área de abrangência, bem como o desafio
metropolitano colocado tanto pela Região Metropolitana de Goiânia quanto pela
periferia goiana da RIDE-RF, demonstram a urgência de se investir em planejamento,
aumentar o número de municípios com Plano Diretor e dotar de mais efetividade e
qualidade os planos já existentes, em termos dos instrumentos urbanísticos previstos
no Estatuto das Cidades, além da demanda para o desenvolvimento de um plano de
desenvolvimento regional integrado, de modo a oferecer serviços urbanos,
infraestrutura urbana, desenvolvimento social e moradia.
Tal constatação pode ser corroborada pelos resultados do cadastro habitacional
realizado pela AGEHAB em todo o Estado, entre o final de 2009 e 2010, o qual
contabilizou 221.624 famílias com demanda para construção de novas unidades
habitacionais e/ou melhorias: 70,39% dos cadastros representam demanda por novas
unidades; a demanda por reforma totaliza 23,54%, e apenas 5,70% demandaram
materiais para construção em lote próprio.
Na distribuição da demanda por Região de Planejamento obteve-se o seguinte quadro:
a Região Metropolitana de Goiânia se destaca como a área de maior necessidade de
moradia, 29,18% do total estadual (56.696 cadastros); em nível intermediário
aparecem o entorno do Distrito Federal, o Sudoeste e o Centro (41.768 cadastros ou
18,84%); e o Norte, Oeste, Nordeste, Noroeste e Sudeste Goiano (Estrada de Ferro)
de 5% a 12% da demanda do Estado.
1.3. Mercado Imobiliário e Fundiário
Nos anos recentes, sobretudo a partir da criação do Ministério das Cidades, da
instalação do Conselho Nacional das Cidades e da formulação de uma nova Política
Nacional de Habitação, assistiu-se a estruturação de um cenário muito favorável à
cadeia produtiva da construção civil brasileira. Tendo como pano de fundo o cenário
econômico favorável – estabilidade monetária, crescimento da economia, recuperação
do emprego formal, renda do trabalhador e consumo, mobilidade social (31,9 milhões
de pessoas subiram das classes mais baixas para as classes B e C entre 2003 e
2008) e crescimento da taxa de expansão do crédito imobiliário – o mercado
habitacional brasileiro passou a experimentar expansão continuada.
A criação do Subsistema de Financiamento de Habitação de Interesse Social, a
aprovação da Lei nº 11.124/2005 que instituiu o Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, além das
medidas jurídicas adotadas (tais como a Lei Federal 10.391/2004, dando maior
segurança jurídica para o financiamento, e a resolução de 2005 do Conselho
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Monetário Nacional, obrigando os bancos a cumprirem a exigência legal de investir em
habitação os recursos da poupança), da abertura de capitais de empresas imobiliárias
na Bolsa e das alterações no financiamento e subsídio habitacional,3 geraram uma
forte ampliação de todas as fontes de recursos4 (oriundos do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS, do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, do Fundo
de Desenvolvimento Social – FDS, do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, do
Orçamento Geral da União – OGU, da CAIXA e do Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo – SBPE).
Da mesma forma, o mercado imobiliário goiano e o goianiense vivem um dos seus
melhores momentos e auge de expansão, para muitos analistas um boom imobiliário
iniciado ao final de 2007. O impacto da crise financeira internacional ao final de 2008,
como em todo o país, quis arrefecer os ânimos do mercado construtivo goiano e houve
diminuição pontual de investimento e emprego no setor, mas essa tendência foi
revertida muito rapidamente, em resposta positiva às medidas anticíclicas adotadas
pelo Governo Federal – sobretudo o lançamento do programa habitacional Minha
Casa Minha Vida em abril de 2009 e a manutenção do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC Habitação5.
Em termos de Lançamentos, Oferta e Vendas de Imóveis no mercado goianiense,
segundo os dados da Associação do Mercado Imobiliário – ADEMI.GO, compilados
pela Câmara Brasileira de Indústria da Construção – CBIC, o pico de desempenho do
setor que havia sido alcançado no ano de 1996 (pós Plano Real) somente foi
ultrapassado em 2003 – arrefecendo novamente até meados 2007, quando então
passou a exibir recordes seguidos (conforme ilustra o Gráfico a seguir).

3

BONDUKI, Nabil. Do Projeto Moradia ao Programa Minha Casa Minha Vida. Teoria e Debate, n. 82,
São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2009.
4
BONDUK, Nabil. O boom imobiliário vai chegar à habitação de interesse social? (Artigo) Agência
Estado, 15 de janeiro de 2008.
5

BORGES, E. e MOYSÉS, A. Dinâmica do mercado imobiliário popular e seus impactos na
reconfiguração espacial da RM de Goiânia. Seminário Nacional Governança Urbana e
Desenvolvimento Metropolitano. Setembro/2010 – Natal-RN (UFRN) (Anais, CD Rom). Link do evento:
www.cchla.ufrn.br/seminariogovernanca.
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Fonte: ADEMI-GO/Banco de dados da CBIC.
Elaboração: Observatório das Metrópoles – Núcleo Goiânia.

No que diz respeito aos financiamentos habitacionais, o cenário do mercado imobiliário
goiano também mostra muita pujança. Pela análise dos dados do Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo – SBPE é possível observar tamanha evolução ocorrida
no período entre 2003 e 2010: saindo de um total de empréstimos habitacionais no
valor de R$ 7,7 milhões (aí incluído o financiamento imobiliário para aquisição,
construção, material de construção, reforma ou ampliação) e alçando a cifra de R$
1.176,1 bilhão no ano de 2010 (volume superior ao realizado em 2003 em 145,8
vezes, como pode ser visto no Gráfico a seguir).

Fonte: Estatísticas Básicas do BACEN (SFH/SBPE), a partir do Banco de Dados CBIC.
Elaboração: Observatório das Metrópoles – Núcleo Goiânia.

A abertura dos créditos possibilitando a presença da iniciativa privada como instância
de produção habitacional para a população de baixa renda, somada ao ambiente de
estímulo às contrapartidas estaduais, vem significando uma inflexão no atendimento
em favor das populações de menores rendas, consolidando o mercado popular de
habitação. De modo geral, na comparação com a média nacional observa-se um
grande dinamismo do mercado goiano: em junho de 2010 o Estado de Goiás já
detinha a posição de líder nacional nas contratações do Minha Casa Minha Vida, e em
setembro de 2010 alcançou também a posição de líder nacional nas contratações do
Crédito Solidário – FDS.
Em termos da dinâmica do mercado de trabalho na Construção Civil em Goiás, pelos
dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS/MTE, observa-se que o
Estoque de Emprego do setor passou de 36.655 postos de trabalho no ano de 2006
para 64.895 postos em 2009 – um aumento de 28.240 vagas ou 43,52%, significando
um crescimento relativo acima de todas as outras atividades econômicas no Estado
(conforme ilustra o Gráfico a seguir).
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Fonte: RAIS/MTE, 2009. Elaboração Observatório das Metrópoles – Núcleo Goiânia.

Quanto ao preço da terra em Goiás, a 27ª edição da pesquisa do Departamento de
Prospecção e Análise – DEPAMI do Conselho Regional de Corretores de Imóveis –
CRECI.GO (5ª Região), de março de 2010, apresenta os preços de metro quadrado
dos lançamentos de loteamentos residenciais no Estado de Goiás: a média de preço
no Estado é de R$ 98,63 (amostra com a produção de 15.228 lotes em 32
loteamentos, em 14 cidades de Goiás) e o preço médio do m² levantado dos
loteamentos na capital Goiânia foi de R$ 166,43 (calculado em função de 1.113 lotes
ofertados em 3 loteamentos lançados)6. Na Capital e Região Metropolitana de Goiânia,
em janeiro de 2010, a média geral do metro quadrado dos apartamentos em
lançamentos (especificamente apartamentos em construção) ficou em R$ 2.779,79. Já
em Aparecida de Goiânia, no mesmo período, os preços para quem opta por viver na
cidade vizinha à capital estão mais em conta: R$ 1.854,73 é o preço do metro
quadrado médio dos lançamentos de apartamentos na cidade – o preço menor do m2
em Aparecida de Goiânia acontece em função da disponibilidade de áreas, que é
maior, diminuindo o custo do terreno.
Já os dados obtidos dos questionários dos municípios, aplicados e informados pelos
representantes que participaram no Seminário Regional para elaboração do PEHIS de
Goiás e Ciclo de Capacitação dos Planos Municipais de Habitação de Interesse Social
– PMHIS desenvolvido pela Agência Goiana de Habitação – AGEHAB (em novembro
de 2010), quando analisados quanto às regiões de planejamento, também apresentam
um custo médio do valor da terra por m² no Estado por padrões de lote: Popular;
Médio e Alto, respectivamente, R$ 42,00; R$ 61,00 e R$ 124,00. Estes valores ficam
abaixo dos apresentados pelo estudo do CRECI-GO, que obteve os dados em
somente 14 cidades goianas, ao passo que os questionários pegam dados de cerca

6

Foram considerados como lançamentos os empreendimentos lançados a partir de janeiro de 2007 com
unidades de primeira venda, considerando os valores das unidades à vista. O pré-requisito para o
empreendimento entrar na pesquisa é que ele esteja aprovado pela Prefeitura e registrado no Cartório de
Registro de Imóveis competente – no total, foram consultadas 288 imobiliárias em todo o Estado, entre as
quais: Grupo Confiança, Alves de Carvalho, Leonardo Rizzo, Versátil, Parati imóveis, Construtora
Sudeste, Marcelo Simon, Lee Emp. Imobiliário, Imobilial, Rocha Imóveis, Matias Imóveis.
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de 150 municípios goianos que estiveram presentes no Seminário Regional – dados
na Tabela a seguir.
Síntese Questionário Seminário Regional – PEHIS/GO
Região de
Planejamento

Valor médio de Valor da terra Valor da terra Valor da terra –
aluguel R$
– lote popular – lote padrão lote padrão alto
R$/m²
médio R$/m²
R$/m²

CENTRO

221

41

53

75

NOROESTE

221

34

62

156

NORTE

243

32

39

72

OESTE

196

33

45

89

RIDE

263

50

90

224

RMG

288

46

70

138

SUDESTE

289

71

96

176

SUDOESTE

352

34

46

99

SUL

288

37

50

84

262

42

61

124

Fonte: AGEHAB, nov/2010.

Quanto à oferta de Imóveis de Aluguel em Goiás, a análise do mercado de aluguéis na
capital goiana leva a constatação da existência de uma boa margem para indução do
consumo de imóveis. Na Pesquisa de Aluguéis de Imóveis em Goiânia7, realizada
pelo SECOVI.GO em outubro de 2010, em que foram coletados dados de 14.059
contratos de imóveis alugados e 2.037 imóveis ofertados para aluguel (entre 53% e
47% em imóveis residenciais e comerciais, respectivamente), verificou-se que o menor
preço médio de aluguel foi ofertado em outubro de 2009 (R$ 960,92) e o maior preço
médio de aluguel foi ofertado em outubro de 2010 (R$ 1.166,91).
Como média geral para o Estado de Goiás, no entanto, os dados obtidos dos
questionários dos municípios, aplicados e informados pelos representantes que
participaram no Seminário Regional para elaboração do PEHIS de Goiás e Ciclo de
Capacitação dos Planos Municipais de Habitação de Interesse Social – PMHIS
desenvolvido pela Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, apresentam o valor
médio de aluguel para a moradia popular de até 2 quartos em R$ 262,00 mensais – o
maior valor médio de aluguel se apresenta na Região Sudoeste Goiano (R$ 352,00) e
o menor valor médio na Região Oeste Goiano (R$ 196,00).

7

A pesquisa de aluguéis de imóveis em Goiânia, do SECOVI.GO, é a consolidação de um levantamento
de dados extraídos mensalmente de todos os contratos de aluguéis das carteiras de 31 imobiliárias de
Goiânia, que utilizam o sistema operacional: Assâmis Software.
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1.4. Organização Espacial para o Planejamento Estadual
Segundo classificação do IBGE, os 246 Municípios goianos se agrupam em 18
microrregiões, que por sua vez integram cinco mesorregiões (conforme Mapa a
seguir).

As Regiões de Planejamento do Governo do Estado, em número de dez, foram
definidas segundo os critérios abaixo, e são integrantes da Lei do PPA 2004/2007.
• A Região do Entorno do Distrito Federal foi definida conforme o estabelecido na Lei
de criação da Ride: Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno – Lei
Complementar (Constituição Federal) nº 94, de 19 de fevereiro de 1998.
• A Região Metropolitana de Goiânia (Grande Goiânia mais a Região de
Desenvolvimento Integrado) é definida pela Lei Complementar Estadual nº 27 de
dezembro de 1999, modificada pela Lei Complementar Estadual nº 54 de 23 de maio
de 2005. A Grande Goiânia compreende 13 municípios: Goiânia, Abadia de Goiás,
Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Goianápolis, Goianira, Guapó,
Hidrolândia, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo e Trindade, a
Região de Desenvolvimento Integrado é composta por sete municípios: Bonfinópolis,
Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Inhumas, Nova Veneza e Terezópolis de Goiás.
• As regiões do Norte Goiano e do Nordeste Goiano, constantes no primeiro PPA
(2000-2003), foram delimitadas em função de sua homogeneidade em termos de
condições socioeconômicas e espaciais e como estratégia de planejamento para
investimentos governamentais tendo em vista minimizar os desequilíbrios regionais.
• As outras seis regiões foram definidas tendo como critério os principais eixos
rodoviários do Estado. Todos os municípios cujas sedes utilizam o mesmo eixo
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rodoviário para o deslocamento à Capital do Estado foram considerados pertencentes
a uma mesma região de planejamento.

1.5. Territórios da Cidadania
O Programa “Territórios da Cidadania” é uma estratégia do Governo Federal para o
desenvolvimento regional sustentável e a garantia de direitos sociais, abrangendo
regiões menos dinâmicas e mais deprimidas do país. O objetivo é levar o
desenvolvimento econômico e universalizar os programas básicos de cidadania.
O Programa integra ações dos governos federal, estaduais e municipais. Em cada
território, um Colegiado Territorial composto pelas três esferas governamentais e pela
sociedade determina um plano de desenvolvimento e uma agenda pactuada de ações.
Os territórios foram definidos com base em conjuntos de Municípios com
características econômicas e ambientais comuns e com identidade e coesão social,
cultural e geográfica. Maiores que o Município e menores que o Estado, os territórios
demonstram, de forma mais nítida, a realidade dos grupos sociais, das atividades
econômicas e das instituições, o que facilita o planejamento de ações governamentais
para o desenvolvimento dessas regiões.
Em Goiás, são quatro Territórios da Cidadania:
O Território da Cidadania Vale do Rio Vermelho – GO abrange uma área de
12.040,50km² e é composto por 16 Municípios: Morro Agudo de Goiás, Mossâmedes,
Sanclerlândia, Taquaral de Goiás, Uruana, Buriti de Goiás, Carmo do Rio Verde,
Córrego do Ouro, Goiás, Guaraíta, Heitoraí, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itapirapuã e
Itapuranga. A população total do território é de 149.616 habitantes, dos quais 34.650
vivem na área rural, o que corresponde a 23,16% do total. Possui 7.287 agricultores
familiares, 1.080 famílias assentadas. Seu IDH médio é 0,74.
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O Território da Cidadania Chapada dos Veadeiros – GO abrange uma área de
21.475,60km² e é composto por oito Municípios: Monte Alegre de Goiás, Nova Roma,
São João d`Aliança, Teresina de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Campos Belos,
Cavalcante e Colinas do Sul. A população total do território é de 60.267 habitantes,
dos quais 21.398 vivem na área rural, o que corresponde a 35,51% do total. Possui
3.347 agricultores familiares, 1.412 famílias assentadas, nove comunidades
quilombolas e uma terra indígena. Seu IDH médio é 0,68.
O Território da Cidadania Vale do Paranã – GO abrange uma área de 17.452,90km² e
é composto por 12 Municípios: Mambaí, Posse, São Domingos, Simolândia, Sítio
d’Abadia, Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Flores de Goiás, Divinópolis
de Goiás, Guarani de Goiás e Iaciara. A população total do território é de 102.927
habitantes, dos quais 35.471 vivem na área rural, o que corresponde a 34,46% do
total. Possui 5.787 agricultores familiares, 3.389 famílias assentadas e uma
comunidade quilombola. Seu IDH médio é 0,67.
O Território da Cidadania das Águas Emendadas – DF/GO/MG abrange uma área de
37.721,70km² e é composto por 11 Municípios: Mimoso de Goiás, Padre Bernardo,
Planaltina, Vila Boa, Brasília, Unaí, Água Fria de Goiás, Buritis, Cabeceira Grande,
Cabeceiras e Formosa. A população total do território é de 2.769.373 habitantes, dos
quais 52.966 vivem na área rural, o que corresponde a 1,91% do total. Possui 10.114
agricultores familiares, 5.507 famílias assentadas. Seu IDH médio é 0,83.

1.6. Populações Tradicionais e Demanda Habitacional
A população indígena em Goiás ultrapassa 10 mil habitantes. A soma das quatro
áreas indígenas atualmente existentes no Estado – três das quais se encontram
demarcadas pela FUNAI – perfaz 39.781 hectares. Tais áreas localizam-se nos
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seguintes Municípios: Aruanã, Cavalcante, Colinas do Sul, Minuaçu, Nova América e
Rubiataba, sendo que a maioria da população considerada parda tem ancestralidade
indígena. Atualmente as reservas e terras indígenas de Goiás estão localizadas na
parte centro e norte do Estado de Goiás, de acordo com dados da FUNAI.
Em Goiás o maior número de quilombolas se concentra nas comunidades kalungas.
Em meio à batalha pela terra, esses quilombolas cada vez mais são conhecidos pela
preservação da identidade e se mantiveram em isolamento geográfico e cultural por
cerca de 300 anos, passando a ter maior contato com a sociedade a partir da década
de 1980. Somente nos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre
de Goiás, onde está localizado o território Kalunga (reconhecido em 1988, pelo artigo
16 da Constituição Estadual de Goiás e três anos mais tarde pela Lei Estadual
Complementar nº 11.409, de 21 de janeiro de 1991, que criou o Sítio Histórico do
Patrimônio Cultural Kalunga, e pela portaria interna nº 40 de 2000 da Fundação
Palmares), são centenas de comunidades quilombolas e agrupamentos de base
familiar, com uma população total estimada em 5 mil pessoas – caracterizada como a
maior comunidade remanescente de quilombo do Brasil, ocupando uma área de 253
mil hectares de cerrado (próximo à Chapada dos Veadeiros).
Conforme levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS
(Levantamento de Comunidades Quilombolas, 2009), vários municípios da região
abrigam comunidades quilombolas: Alto Paraíso de Goiás (comunidade Vão do Rio
Ocão); Campos Belos (comunidades Brejão e Taquarassu); Colinas do Sul
(comunidade José Coleto); Flores de Goiás (comunidades Amendoim e Flores);
Iaciara (comunidade Extrema); Nova Roma (comunidade Magalhães e Abobreira);
Posse (comunidades Baco Pari, Olhos D’Água e Três Bocas); São Domingos
(comunidade São Domingos Galheiros); São João D’Aliança (comunidade Forte).
Somente em números de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família –
CADÚnico/MDS (Relatório de Informações Sociais do Bolsa Família e Cadastro Único
– Conhecer para incluir), no total dos três municípios do território Kalunga existem
1.520 famílias quilombolas: em Cavalcante 822 famílias; em Teresina de Goiás 308
famílias e em Monte Alegre 390 famílias – embora muitas famílias ainda não tenham
sido cadastradas pelo Bolsa Família em vista do próprio isolamento destas
comunidades. No dia a dia, essas comunidades se dedicam a atividades de agricultura
familiar de subsistência – sendo a fabricação de farinha de mandioca a base principal
do sustento das famílias (renda média de até um salário mínimo).
A mais populosa das comunidades está situada no Município de Cavalcante, com
pouco mais de 2 mil pessoas, distribuídas nas localidades do Engenho II (a mais
próxima do perímetro urbano – 25 quilômetros do centro da cidade – e onde moram
aproximadamente 320 pessoas na vila de origem africana), Prata, Vão do Moleque e
Vão das Almas, sendo esta última a mais recente a se integrar no seio do município
(cerca de 30 anos) e a de mais difícil acesso (travessia por rio com canoa simples).
No Diagnóstico Habitacional os 31 Municípios dos Territórios da Cidadania onde os
Domicílios Rústicos é o maior componente do déficit habitacional, chama atenção a
questão da Casa Quilombola na região. As suas moradias, notadamente na área rural
do município, são predominantemente domicílios feitos com adobe ou de pau a pique,
cobertura de palha ou telha de amianto e ainda chão batido e sem infraestrutura (rede
de água, energia e esgotamento sanitário) – conforme imagens abaixo.
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Cavalcante: Casa de “pau a pique” (área rural); Casa de adobe, madeira rústica e cobertura de palha.
Fotos: GTLocal e GERATEC/AGEHAB; Fonte: PMHIS de Cavalcante – Diagnóstico Habitacional.

Por força do Decreto nº 4.887, de 2003, “o INCRA é o órgão competente, na esfera
federal, pela titulação dos territórios quilombolas. Todavia, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios têm competência comum e concorrente com o poder federal
para promover e executar esses procedimentos de regularização fundiária”. Acima de
tudo, o atendimento às necessidades básicas dessas comunidades deve respeitar os
costumes, o perfil sociocultural, a etno-história, o estilo de vida e habitat específico.
O diagnóstico habitacional dos municípios dos Territórios da Cidadania de Goiás
identificou algumas iniciativas que não resultaram bem-sucedidas: “... muitas famílias
das comunidades quilombolas de Cavalcante (imagens anterior) chegaram a receber
doação de novas moradias da Fundação Nacional da Saúde – FUNASA (60 moradias
construídas na região Kalunga do Vão do Moleque), porém não se adaptaram ou não
tiveram condições de uso devido à falta de água encanada para as unidades sanitárias
– recintos que acabam se tornando depósitos (imagens a seguir). Outra questão
cultural é que as famílias, principalmente as constituídas de pessoas já idosas, não se
adaptaram com fogão dentro de casa. É costume dessas famílias construir uma
cozinha separada do restante da casa, onde possam cozinhar no fogão a lenha e
permanecer ali com a família e visitas... Boa parte destas casas encontra-se
desocupada, pois as famílias preferiram continuar morando em suas antigas casas
alegando que as casas da FUNASA foram construídas muito próximas uma das outras
e isso impede a criação de animais e plantio de hortaliças.“ (Fonte: PMHIS de
Cavalcante – Diagnóstico Habitacional).
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Cavalcante: Casas construídas pela FUNASA – região Kalunga.
Fotos: GTLocal e GERATEC/AGEHAB; Fonte: PMHIS de Cavalcante – Diagnóstico Habitacional.

No âmbito da Política Nacional de Habitação, a criação do Sistema e do Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social (Lei nº 11.124 /2005) abriu um maior leque
de oportunidades e acesso aos recursos para que os Estados Federados apresentem
projetos de moradias para atendimento dessas populações específicas, e os próprios
Planos Locais de Habitação de Interesse Social – PLHIS têm instigado novas
experiências8: Casa Quilombola – Projeto da COHAPAR – Paraná (agraciado com o
Selo de Mérito ABC 2008); Casa Quilombola – Projeto da CEHAC/Mato Grosso do Sul
(agraciado com o Selo de Mérito ABC 2011); Moradia Quilombola – CDHU/São Paulo
(programa estadual); Casa Quilombola – CHDU/Tocantins (recursos do PAC); Casa
Quilombola – COHAB/PARÁ (política implementada com o PEHIS Pará).
A partir da elaboração dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social – PLHIS
nos municípios dos Territórios da Cidadania e do Plano Estadual de Habitação de
Interesse Social – PEHIS, o Governo de Goiás, através da Agência Goiana de
Habitação – AGEHAB, toma como desafio a elaboração de um projeto específico para
produção da Moradia Quilombola de Goiás (envolver GEPRO, GEROB, GPH),
arregimentando parcerias e acordos de cooperação técnica com diversas instituições
interessadas (Secretaria da Mulher e Igualdade Racial – SEMIRA, INCRA.GO,
Ministério Público, Associações de Comunidades Quilombolas, EMATER,
Universidade Federal de Goiás – UFG, Centro Afro-Brasileiro de Estudos e Extensão –
CEAB/PUC.GO etc.) e recursos financeiros para execução do Programa (FNHIS, PAC
Habitação, MCMV, CAIXA, além do setor privado).
O projeto proposto deverá beneficiar todos os municípios goianos onde estão
localizadas as comunidades remanescentes de quilombo, alguns já em mais adiantado
processo de regularização no INCRA9: atualmente Goiás tem 31 comunidades
identificadas como remanescentes de quilombos (processos abertos na instituição),
várias comunidades nos municípios de: Cidade de Goiás, Palmeiras, Palmelo,
Goianésia, Santa Cruza de Goiás, e inclusive na RM de Goiânia – Aparecida de

8

Experiências envolvendo diversas parcerias e acordos de cooperação técnica com vários órgãos
governamentais e não governamentais: FNHIS, PAC, MCMV, CAIXA, Ministério das Cidades, Municípios,
FUNASA, Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo, Instituto de Terras do Estado de
São Paulo – ITESP, BICBANCO, INDUSVAL e Conselho Estadual do Direito Negro de Mato Grosso do
Sul etc.
9

In www.incragoias.wordpress.com/category/quilombolas – acesso em março de 2012.
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Goiânia e Trindade. É necessária também a identificação através dos processos
realizados pelo INCRA.DF visto que os municípios do Nordeste de Goiás são
jurisdicionados a este.
Além disso, vários municípios que já tiveram portaria publicada no D.O.U. ainda não
iniciaram processo de regularização no INCRA, e para as ações habitacionais
necessitam de diagnóstico específico para identificação das reais necessidades em
cada comunidade/município. Numa ilustração preliminar, o Mapa a seguir, do
Ministério do Desenvolvimento Agrário, mostra a distribuição destas comunidades no
território goiano.

Segundo levantamento da SEMIRA – Secretaria Estadual para a Promoção da
Igualdade Racial, de 2010, a demanda conhecida por novas habitações entre as
comunidades indígenas, quilombolas e ciganas de Goiás gira em torno de 1.000 novas
unidades habitacionais, além de várias intervenções de melhoria habitacional (as
Tabelas a seguir ilustram o levantamento).

34

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

Demanda Habitacional – Comunidades Quilombolas
Comunidade

Quantidade

Município

Associação Quilombola Urbana Jardim Cascata

200 casas

Aparecida de Goiânia

Associação Quilombola Baco Pari

20 casas

Posse

Associação Quilombola de Minaçu

15 casas

Minaçu

Associação Quilombola Kalunga

200 casas

Cavalcante

Associação Quilombola Nossa Senhora Aparecida

40 casas

Cromínia

Associação Quilombola Benedito da Luz da Zagaia

20 casas

Associação Quilombola Antonio Borges Uruaçu

20 casas

Uruaçu

Associação de Remanescentes de Quilombo de
Pombal

30 casas

Santa Rita do Novo
Destino

Associação Quilombola do Distrito do Forte São
João da Aliança

25 casas

São João da Aliança

Associação Quilombola Balbino dos Santos

20 casas

Congo Beira Mar e Moçambique Navio Negreiro
Itumbiara

20 casas

Itumbiara

Associação Quilombola Tomás Cardoso –
Goianésia

10 casas

Goianésia

Quilombo Mesquita Cidade Ocidental

15 casas

Cidade Ocidental

Associação Quilombola do Cedro

25 casas

Mineiros

Associação Quilombola Chico Moleque

15 casas

Mineiros

Associação Kalunga de Cavalcante

100 casas

Cavalcante

Associação Quilombola Balbino dos Santos

30 chequesreforma

Barro Alto

Associação Quilombola Nova Roma

5 casas

Nova Roma

Comunidades Ciganas de Goiás
Comunidade

Quantidade

Município

Associação Cigana de Caldas Novas

80 casas

Caldas Novas

Assoc. Desenvolvimento Comunidades Ciganas do
Estado de Goiás

100 casas e
100 chequesreforma

Trindade

Assoc. Comunidade Cigana de Petrolina

50 casas e
50 chequesreforma

Petrolina

Assoc. Cigana de Itumbiara

50 casas

Itumbiara
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Comunidades Indígenas de Goiás
Comunidade

Quantidade

Município

Assoc Aldeia Karajá de Aruanã

15 casas e
10 chequesreforma

Aruanã

Assoc. Índios Tapuias do Carretão

6 casas e 10
chequesreforma

Nova América

2. NECESSIDADES HABITACIONAIS NO TERRITÓRIO GOIANO
2.1. História da Política Habitacional de Goiás
A história da moradia no Brasil e em Goiás, conforme Machado (2000) pode ser
separada metodologicamente em quatro momentos históricos: A Situação da Moradia
Antes do Século XX (a moradia passa a ser considerada como uma expressão das
desigualdades sociais); A Moradia como Questão Social na Primeira Metade do
Século XX (conceito de questão social e de questão habitacional vide Castells);
Ditadura Militar e a Questão da Moradia (instituição do BNH); e a Consolidação da
Política de Habitação no Brasil e no Estado de Goiás (legitimação da política pública
habitacional).
Em 1920, foi criada a Liga dos Inquilinos e Consumidores do Rio de Janeiro. Esse
movimento provocou uma reação por parte do Estado que culminou com a primeira Lei
do Inquilinato para controlar os aluguéis, revista e modificada em 1942 (MACHADO,
2000).
O Estado de Goiás mantém, até a década de 1930, características de ocupação rural,
já modificada a partir da iniciativa governamental de ocupação da Região CentroOeste do Brasil. A situação política de Goiás segue tradição oligárquica decorrente do
período colonial e do império. Essa política é personalizada e pautada em privilégios
de cunho assistencialista, como nas demais regiões do país. Neste Estado houve a
manifestação do coronelismo como transição do poder privado – imperial – para a
constituição do poder político representativo.
Diante da situação política e econômica, a Revolução de 1930 foi um marco na ruptura
do pacto oligárquico nacional, e, em Goiás, a legitimação do poder político de Pedro
Ludovico em 1935 dá início ao fortalecimento político do Estado e, ao mesmo tempo, a
legitimação do poder da burguesia. Isto é, o Estado passa a ter o “controle político
acima de uma pura relação de classe”, entretanto “beneficia as classes
economicamente dominantes” (CAMPOS, 1987).
Assim, as ações governamentais para a garantia de direitos, no Brasil, têm em sua
gênese a luta da classe trabalhadora, quando o movimento operário apresenta, dentre
outras, reivindicações sobre a melhoria das condições de moradia. Entre 1937 e 1964,
foram criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões por categorias de trabalho,
estando incluído, dentre suas atribuições, o financiamento para construção de casas
para os associados (MACHADO, 1999).
A primeira manifestação do Estado referente à questão da moradia do trabalhador foi
em 1886 com Código de Posturas do Município de São Paulo que proibia a construção
de cortiços e isentava de impostos as moradias operárias construídas fora do
perímetro urbano. Essa foi uma ação preliminar do Estado para controlar o
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adensamento de habitações insalubres, penalizando e responsabilizando o
trabalhador em uma época em que os serviços de saneamentos eram precários e os
transportes ineficientes ou inexistentes.
Para atendimento efetivo de moradia, em 1949 foi instituída a Fundação da Casa
Popular, que contou com poucos recursos e ficou restrita a alguns Estados. Enquanto
os IAPs construíram em todo o país 124.025 unidades, a FCP construiu apenas
16.960 em todo o Brasil. Essas ações ocorriam de forma isolada sem uma pesquisa
consistente sobre a demanda habitacional. Como apenas as famílias dos
trabalhadores assalariados eram atendidas, as moradias objetivavam a garantia da
produção e do desenvolvimento econômico, sem uma preocupação, por parte do
Estado, de garantir segurança à população por meio de uma política de habitação.
Em 1964, com o Golpe Militar, foi instituída uma série de medidas repressivas e
algumas assistencialistas, dentre as quais a implementação da Política de Habitação
por meio da Lei n. 4.380 de 21 de agosto de 1964. Segundo palavras da Deputada
Sandra Cavalcanti, a primeira presidente do BNH, a casa própria funciona como
bálsamo nas feridas cívicas (SILVA). As ações do BNH foram repassadas para a
Caixa Econômica Federal por meio do Decreto-Lei nº 2.291, de 21.11.1986
(MACHADO, 2000).
A predominância da população urbana em Goiás a partir de 1970 ocasionou
discrepância da oferta de serviços públicos e privados disponíveis para a população
entre a cidade e o campo, principalmente com relação à saúde, educação e moradia.
O trabalhador urbano, embora de forma precária, tem acesso a determinadas políticas
de proteção social. E, ainda, pode-se considerar a concentração fundiária que ocorreu
na Região Centro-Oeste e em Goiás seguida de forte onda de violência no campo
para legitimação da propriedade privada. Sem direito à terra e marcada pela violência,
grande contingente da população rural migra para as cidades onde a violência tornase pública e demanda políticas de enfrentamento.
A falta de uma estabilidade política e de ações públicas efetivas ocasionou a
implementação de inúmeros loteamentos na Capital do Estado no processo de
abertura política, muitas vezes por iniciativa da sociedade civil organizada para
atender famílias de trabalhadores pobres, sem teto, em sua maioria de origem rural,
resultado do acelerado processo migratório proveniente do interior deste e de outros
Estados. A precariedade da situação habitacional e urbana nos anos 1980 é
consoante com a fragilidade política administrativa deste período: em uma década o
Estado teve quatro governadores e sua Capital passou por nove prefeitos.
O projeto de abertura política inicia-se com o programa de “distensão” política no
governo Geisel e é levado a termo no governo Figueiredo com a Lei de Anistia em
1979, com a elaboração do calendário eleitoral para eleição direta para governadores
e eleição, ainda que indireta, para um presidente da república civil. Assim
consubstanciam-se o fim da ditadura, o início da democratização do país e a quarta
etapa em relação à situação da moradia em que a política de habitação foi legitimada.
Como ação desenvolvida pelo Estado de Goiás, na década de 1980, com intuito de
enfrentar o déficit habitacional, ainda que de forma precária e imediatista e sem
avaliação social qualitativa, foi lançado o Programa Mutirão da Moradia (1983),
inspirado na tradição goiana de participação coletiva em trabalhos desenvolvidos na
zona rural, sobretudo para o plantio e a colheita, sem ônus para o agricultor. Somente
na Capital Goiânia foram implementados diversos loteamentos – conforme Tabela a
seguir.

37

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

Loteamentos implementados em Goiânia na década de 1980
Loteamento

Unidades

Vila Fim Social

3.648

Vila Mutirão I

Aprovado

Implantado

Governador

Prefeito

Observações

Dec.
629/85

1981

Ari Valadão

Índio
Artiaga /
Mário
Roriz /
Goianésio
Lucas

Aprovado 4
anos após a
implantação

1.003

Dec.
632/85

1983

Iris
Rezende

Nion
Albernaz

Aprovado 2
anos após
implantação

Vila Mutirão II

1.251

Dec.
1079/87

1983

Onofre
Quinan

Daniel
Antonio

Aprovado 4
anos após
implantação

Vila Mutirão III

631

Dec.
1079/87

1983

Onofre
Quinan

Daniel
Antonio

Aprovado 4
anos após
implantação

Jd. Curitiba I

1.347

1987

Henrique
Santillo

Joaquim
Roriz

Em
processo de
aprovação

Jd. Curitiba II

791

1987

Henrique
Santillo

Joaquim
Roriz

Em
processo de
aprovação

Jd. Curitiba III

732

1988

Henrique
Santillo

Daniel
Antonio

Em
processo de
aprovação

Jd. Curitiba IV

1.255

1989 a
1992

Henrique
Santillo

Nion
Albernaz

Em
processo de
aprovação

Dados sistematizados por MOYSÉS, Aristides. Goiânia Metrópole não planejada, Ed. da PUC, 2004

Pelo interior de Goiás, o Programa Mutirão da Moradia foi responsável pela construção
de mais de 5.041 unidades habitacionais e mais de 1.327 lotes regularizados com uma
abrangência em 181 municípios.
Os mais atendidos foram: Goiânia com 1.561 moradias, Anápolis com 249 e Rio Verde
com 150, além de Bom Jesus de Goiás e Montes Belos com 100 casas cada
município. Nos demais foram construídas menos de 90 unidades habitacionais. Foram,
também, construídas 250 moradias nas escolas públicas para abrigar os trabalhadores
com o cargo de zelador e seus familiares.
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Goiás: Programa Mutirão da Moradia
Município

Casas

Município

Casas

Município

Casas

Caçu

32

Leopoldo Bulhões

30

Pirinópolis

64

Hidrolândia

30

Itaberal

50

Pires do Rio

50

Santa Bárbara de
Goiás

30

Itauçu

30

Santa Cruz de
Goiás

24

Goianápolis

20

Heitoraí

26

Silvânia

30

Nerópolis

30

Aruçu

20

Vianópolis

20

Aparecida de
Goiânia

48

Jussara

50

Jataí

80

Cristianópolis

36

Taquaral

20

Água Limpa

24

Caturaí

20

Itaguaru

25

Goiatuba

96

Goianira

26

Inhumas

51

Joviânia

32

Nova Veneza

30

Braz Abrantes

20

Bom Jesus de
Goiás

100

Petrolina

30

Anhanguera

20

Itumbiara

150

Jaraguá

50

Anicuns

56

Santa Helena de
Goiás

100

Carmo do Rio Verde

24

Aurilândia

31

Rio Verde

150

Ceres

150

Cumari

30

Morrinhos

50

Ipaci

40

Edeia

36

Piracanjuba

50

Itapuranga

50

Goiandira

30

Caldas Novas

50

Rubiataba

28

Jandaia

33

Buriti Alegre

38

Uruana

50

Moiporá

20

Pontalina

20

Rialma

27

Orizona

40

Mairipotaba

20

Trindade

100

Palminópolis

30

Catalão

99

Sanderlândia

30

Paraúna

50

Cromínia

20

Bela Vista

50

São Luis de Montes
Belos

100

Casa de Zelador
em escolas

250

Campo Alegre de
Goiás

30

Abadiânia

20

Outras Cidades

35

Anápolis

259

Goiânia

1.561

Total

5.041

Fonte: ENCIDEC

Além das casas de interesse social que foram repassadas sem ônus para as famílias
contempladas, houve o financiamento de 17.926 unidades habitacionais em 232
municípios e 49 povoados. As ações desenvolvidas neste período eram pontuais, e
muitas vezes a responsabilidade era privativa do empregador. Posteriormente, já no
final do século XX, os programas de habitação eram financiados com recursos do
FGTS, poupança etc. Com a falta de uma política efetiva de habitação que atendesse
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as especificidades regionais, e sobretudo dos municípios, nas duas últimas décadas
do século XX foram desenvolvidos outros programas pelo Estado de Goiás.
Em síntese, observa-se que a consolidação da Política de Habitação no Brasil ocorreu
tardiamente: foi a partir da Emenda Constitucional n. 26, de 14 de fevereiro de 2000,
que a garantia da moradia passa a ser um direito do cidadão e responsabilidade do
Estado. Essa conquista tem uma longa trajetória de luta dos movimentos sociais. As
conquistas se consolidam rapidamente a partir do Estatuto da Cidade (2001), da
criação do Ministério das Cidades (2003) e da Lei de criação do SNHIS, CNHIS e
FNHIS (Lei 11.124/2005). Até então, as fontes de recurso eram onerosas, o Estado
não dispunha de recurso específico para moradia. As fontes eram provenientes da
sociedade civil, via FGTS, poupança etc. Só agora, sobretudo com o PAC e o MCMV,
o Estado começa a ter fonte específica para habitação e desenvolvimento urbano.
Nesse contexto, foi implementado o Programa Morada Nova – Cheque Moradia pelo
Governo Goiás em 2001, tendo por objetivo garantir moradia para a população pobre,
desenvolvendo parcerias com os municípios do Estado: programa baseado na
engenharia financeira de Crédito Outorgado de ICMS para subsidiar a compra de
material de construção para famílias que recebem até três salários mínimos mensais,
é distribuído em três modalidades: Cheque Moradia Urbano e Rural, para novas
construções; Cheque Moradia Reforma e Cheque Moradia Comunitário e
Infraestrutura, para reforma e construção de equipamentos públicos (praças, creches,
centros comunitários etc.).
A descrição, os números e o detalhamento do Programa Morada Nova – Cheque
Moradia em todo o período de sua vigência é feita no Capítulo 3 (item 3.2.1. Programa
Cheque Moradia – Cheque MAIS).
Além do programa estadual Morada Nova – Cheque Moradia, e em face da legislação
promulgada pelo Estado de Goiás, é possível identificar que os eixos de atuação direta
do Estado em favor da habitação de interesse social são os seguintes:


Doação de lotes urbanos em loteamentos implantados para fins de assentamento
de famílias carentes, ocupados por estas ou a elas destinados;



Regularização da posse exercida sobre imóveis estaduais;



Concessão de subsídio para construção, reforma ou ampliação de moradia.

Em linhas gerais, essas três vertentes de atuação serão balizadas em ações do Plano
Estadual de Habitação de Interesse Social – PEHIS, que irá contribuir para a
efetividade da política habitacional do Estado. A ausência do Plano Estadual fragiliza a
situação do Estado inclusive em demandas judiciais. Vale notar também que, por meio
de recursos próprios, especialmente pelo Fundo Estadual de Habitação de Interesse
Social, há o apoio a ações promovidas pelos Municípios, o que é consentâneo com o
federalismo cooperativo.
Doação de Lotes Urbanos – Consta da Lei Estadual n° 12.229/93 a autorização
genérica para o Governador doar lotes urbanos de propriedade do Estado, em
loteamentos implantados para fins de assentamento de famílias carentes.
Em caráter complementar, a lei prevê ainda a possibilidade de adoção das seguintes
medidas: Conceder, aos seus atuais ocupantes, o uso de lotes urbanos com
características físicas já definidas em Planta Memorial Descritiva, mas cuja aprovação
está pendente junto ao Poder Público Municipal; Doar, por intermédio da Agência
Goiana de Habitação – AGEHAB, recursos para aquisição do Kit de material de
construção ou lote para edificação do embrião de moradia em regime de
autoconstrução supervisionada para os beneficiários do Projeto ‘Cheque Moradia’.
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Destaque-se também a cláusula resolutiva que, segundo a lei goiana, estabelece a
reversão do bem ao patrimônio estadual caso o beneficiário doe, venda, celebre
locação ou confira outra destinação ao imóvel no prazo de oito anos contados da
doação, bem como em caso de abandoná-lo por mais de 60 dias.
Regularização dos Imóveis Estaduais Ocupados – A Lei Estadual n° 16.269/08
autoriza o Poder Executivo a regularizar a ocupação de imóveis urbanos de domínio
do Estado de Goiás, incluídos em loteamentos planejados, destinados à implantação
de programas habitacionais de interesse social, ou em assentamentos não planejados,
desde que constituída, pacífica e espontaneamente, até 31 de dezembro de 1988,
podendo ser feita a transferência da propriedade por meio de doação ou da venda do
lote ocupado.
Os imóveis ocupados que não se enquadrarem nas condições estabelecidas para a
doação poderão ser regularizados mediante alienação onerosa, em condições
especiais, com parcelamento longo, juros baixos e desconto em face do tempo de
posse, do tipo de imóvel e da renda familiar. Também para a hipótese de alienação, é
prevista condição resolutiva para a transferência, ou seja, situação em que a venda
será desfeita por situação futura, a saber: caso o adquirente promova a doação,
venda, locação, alteração da destinação do imóvel ou então o abandono por mais de
60 dias enquanto não liquidadas as suas obrigações e pelo prazo de oito anos,
contados da data da venda. Caso seja verificada uma dessas situações, o imóvel
reverterá ao domínio do Estado, independentemente da devolução dos valores pagos
pela aquisição e de qualquer indenização por benfeitorias e acessões realizadas.
Concessão de Subsídio para Construção, Reforma ou Ampliação de Moradia –
Com a promulgação da Lei Estadual n° 13.841/01, o Estado de Goiás iniciou a
concessão de subsídios para a aquisição de mercadorias voltadas para a construção,
reforma ou ampliação de moradia. Essa ação ocorre dentro do Programa Habitacional
Morada Nova. A fim de assegurar que sua utilização ocorra em conformidade com o
interesse público, a pessoa física deverá preencher os seguintes requisitos: Não
possuir outro imóvel; Ter família constituída de, no mínimo, dois integrantes; Não ter
sido beneficiado com doação de moradia em outro programa municipal, estadual ou
federal; Ser maior de 18 anos ou emancipado; Comprovar vínculo com o município
onde será concedido o benefício de, no mínimo, três anos.
Em meados de 2010, com vistas à viabilização dos requisitos para uma integração
efetiva ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), a AGEHAB,
por meio do eixo Planejamento do Programa Moradia Digna, iniciou a elaboração do
Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS/GO) e, de maneira pioneira
no quadro nacional, a capacitação dos municípios goianos para a elaboração de seus
Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS).
Em setembro do mesmo ano, com a Lei nº 16.188/08, foram criados o FEHIS e o
CGFEHIS. Esta lei foi substituída pela Lei nº 17.155, visando reequilibrar a
composição do CGFEHIS e assegurar a representação de 25% para os movimentos
sociais por moradia, tal como determina a lei federal que institui o SNHIS. Em outubro
de 2010, foram empossados o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de
Interesse Social e o Conselho Estadual das Cidades, abrindo a perspectiva de maior
efetivação da política de habitação de interesse social no Estado.
2.2. Evolução e Perfil dos Domicílios de Goiás
Segundo os números do Censo 2010, o estoque de domicílios de Goiás alcançou
2.213 unidades e o do Brasil 67,6 milhões de unidades, sendo a maior parte localizada
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na zona urbana. Pelos dados da PNAD/2009, o número de domicílios particulares
permanentes em Goiás foi estimado em 1,858 milhão de unidades, significando 42,7%
do estoque de domicílios do Centro-Oeste e 3,06% do estoque de domicílios do país
(dados na Tabela e Gráfico a seguir).
Domicílios particulares permanentes (evolução 2000-2009)
Brasil, CentroOeste (UFs)
Brasil
Centro-Oeste
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso do
Sul
Mato Grosso

2000

2001

2002

2003

44.795

48.929

50.049

51.676

3.154

3.401

3.508

3.659

546

587

616

1.398

1.485

538
578

2004

2005

2006

2007

2008

2009

53.620

54.874

56.220

57.778

3.761

3.866

3.971

4.164

4.251

4.345

651

651

689

708

745

747

787

1.537

1.602

1.666

1.691

1.731

1.795

1.856

1.858

606

620

661

647

685

684

727

725

747

727

736

747

799

805

847

897

923

953

59.565 60.587

Fonte: PNAD/IBGE – Banco de Dados Agregados SIDRA.

Fonte: PNAD/IBGE – Banco de Dados Agregados SIDRA.
Elaboração: AGEHAB/GERATEC.

Quanto à situação dos domicílios de Goiás, no ano de 2009, eram 1,645 milhão
domicílios urbanos e 214 mil na zona rural, significando 88,5% de domicílios urbanos
contra 11,5% de domicílios rurais. No ano de 2000 essa proporção já era parecida:
87,7% dos domicílios localizados na zona urbana contra 12,3% de domicílios na zona
rural (dados ilustrados no Gráfico a seguir).
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Fonte: SEPLAN/SEPIN: Goiás em Dados, 2009 (PNAD/IBGE).
Elaboração: AGEHAB/GERATEC.

Quanto à condição de ocupação do domicílio, em 2009 os domicílios de Goiás eram,
em sua maioria, próprios (64,1%), além de 400 mil alugados (21,5%), 246 mil cedidos
(13,22%) e 20 mil sob outras condições de ocupação (1,07%). Embora o quantitativo
de domicílios próprios tenha aumentado 21% de 2000 para 2009, sua participação no
total de domicílios sofreu pequena redução: de 66,2% para 64,1%. A proporção de
domicílios alugados chegou a 21,5%, contra 18,4% em 2000, ao passo que o
percentual de domicílios cedidos, que era de 14,3% em 2000, apresentou pequena
redução, atingindo 13,2%, conforme Gráfico a seguir.

Fonte: SEPLAN/SEPIN: Goiás em Dados, 2009 (PNAD/IBGE).
Elaboração: AGEHAB/GERATEC.

O número médio de pessoas por família residente em domicílio particular de Goiás, no
mesmo ano, correspondia a 3,19 pessoas – semelhante à média nacional, que foi de
3,1 pessoas, e basicamente o mesmo registrado em 2008 (3,14 pessoas).
Regionalmente, o menor valor deste indicador foi observado na Região Sul (2,9
pessoas, a mesma de 2008), e as maiores médias na Região Norte: 3,4 pessoas, em
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2009, e 3,5 pessoas, em 2008. Em Goiás a evolução desse indicador desde 1995
mostra redução do número médio de moradores por domicílio ao longo do tempo,
conforme o Gráfico abaixo.

Fonte: SEPLAN/SEPIN: Goiás em Dados, 2009 (PNAD/IBGE).
Elaboração: AGEHAB/GERATEC.

2.3. Déficit Habitacional
Seguindo uma tendência nacional, a redução do déficit habitacional em Goiás vem
sendo observada a cada nova publicação do estudo da Fundação João Pinheiro:
oscilou negativamente de 167.042 mil domicílios no ano de 2007 para 163.115 mil
domicílios em 2008 – ambas as pesquisas já realizadas pela nova metodologia de
aferição da coabitação familiar da PNAD, que considera se a coabitação da famílias
ocorre “por opção ou necessidade” (dados no Gráfico a seguir).

Fonte: Fundação João Pinheiro – FJP – 2008. Elaboração: AGEHAB/GERATEC.
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Pelos dados da FJP, o que mais chama a atenção no comportamento do déficit
habitacional de Goiás é a acentuada redução do déficit habitacional rural ao longo do
tempo: na série a partir de 2000, observa-se acentuada redução em relação à média
do Centro-Oeste e da média nacional. Em termos percentuais com relação aos
domicílios particulares permanentes, enquanto no ano de 2000 o déficit habitacional
rural correspondia a 12,8% dos domicílios, em 2006 reduziu para 9,0%, em 2007 para
5,8%, e em 2008 apenas 2,2% dos domicílios – muito abaixo da média nacional do
déficit habitacional rural (conforme Gráficos a seguir).

Fonte: Fundação João Pinheiro – FJP – 2008. Elaboração: AGEHAB/GERATEC

2.4. Componentes e Déficit Habitacional por Faixa de Renda
Os componentes com maior expressão no déficit habitacional do Estado de Goiás são
ônus excessivo com aluguel, 77.675 domicílios (em 2007 eram 66.625 domicílios), e a
coabitação familiar, 66.727 domicílios (em 2007 eram 68.737 domicílios). Nos demais
componentes do déficit de Goiás, a habitação precária em 2008 correspondia a 8.749
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domicílios (em 2007 eram 23.574 domicílios) e o adensamento excessivo correspondia
a 10.240 domicílios (em 2007 eram 8.106 domicílios).

Fonte: Fundação João Pinheiro – FJP – 2008 Elaboração: AGEHAB/GERATEC.

Quanto à distribuição do déficit habitacional por faixa de renda das famílias, assim
como na média nacional, em Goiás observa-se continuidade de concentração nos
estratos de menores rendas. Houve manutenção do padrão da renda das famílias
urbanas que demandam uma nova moradia: no total nacional, 89,6% do déficit
habitacional concentram-se na faixa até três salários mínimos e 7,0% na faixa entre
três e cinco salários mínimos, ou seja, juntos somam 96,6% do déficit; em Goiás, a
concentração do déficit habitacional na faixa até três salários mínimos alcançou 91,7%
e entre três e cinco salários mínimos mais 4,5%, respondendo no somatório por 96,2%
do déficit (conforme se observa no próximo Gráfico).

Fonte: Fundação João Pinheiro – FJP – 2008 Elaboração: AGEHAB/GERATEC.
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2.5. Inadequação Habitacional
A análise da inadequação habitacional das Microrregiões de Goiás, conforme o estudo
da FJP, dados de 2000, mostra que a carência de infraestrutura urbana (iluminação,
abastecimento de água, instalação sanitária ou destino do lixo) é o componente com
maior peso na inadequação habitacional regional, assim como no restante do país.
Entre as 18 Microrregiões goianas, observa-se que: 11 delas apresentaram
percentuais de carência de infraestrutura urbana acima de 73,03% (sendo os mais
altos nas microrregiões de Vão do Paraná 97,04%; Aragarças 95,65% e Iporá
95,50%); seis microrregiões apresentam percentuais entre 39,84% e 73,02% (estando
apenas a microrregião de Goiânia abaixo de 50%, com 43,01%); e somente uma
microrregião apresenta percentual abaixo de 30% (Quirinópolis 28,69%) – conforme
Tabela a seguir.

INADEQUAÇÃO DOS DOMICÍLIOS (2000)
INADEQUAÇÃO
FUNDIÁRIA (1)

ADENSAMENTO
EXCESSIVO (1)

DOMICÍLIOS SEM

CARÊNCIA DE

BANHEIRO (1)

INFRAESTRUTURA
(2)

Microrregião
absoluto

% dos
domic.
urbanos

absoluto

% dos
domic.
urbanos

absoluto

% dos
domic.
urbanos

absoluto

% dos
domic.
urbanos

5,43

72.737

61,72

Anápolis

4.561

3,87

5.265

4,47

6.396

Anicuns

778

3,18

759

3,11

2.006

8,21

17.266

70,65

Aragarças

135

1,11

622

5,10

1.673

13,72

11.666

95,65

Catalão

1.003

3,39

891

3,01

742

2,51

16.086

54,37

Ceres

1.587

3,35

2.152

4,54

5.747

12,12

40.039

84,47

Chapada dos Veadeiros
Entorno de Brasília
Goiânia
Iporá
Meia Ponte
Pires do Rio

164

1,90

761

8,83

1.583

18,36

8.007

92,87

4.435

2,42

18.725

10,21

12.039

6,57

151.768

82,78

13.600

2,93

25.936

5,58

20.066

4,32

199.783

43,01

291

1,95

599

4,02

1.715

11,50

14.242

95,50

1.790

2,19

3.520

4,31

3.190

3,91

54.730

67,04

527

3,13

699

4,16

749

4,45

14.705

87,44

Porangatu

994

2,07

2.725

5,68

8.583

17,89

43.068

89,78

Quirinópolis

670

2,90

735

3,18

1.336

5,79

6.620

28,69

Rio Vermelho

457

2,42

877

4,65

2.456

13,02

16.008

84,88

504

3,41

865

5,86

2.946

19,94

13.249

89,69

2.188

2,59

4.814

5,70

5.201

6,16

42.755

50,64

Vale do Rio dos Bois

341

1,55

1.031

4,69

1.909

8,68

18.666

84,88

Vão do Paraná

458

3,27

1.238

8,84

2.838

20,25

13.597

97,04

34.483

2,81

72.214

5,89

81.175

6,62

754.992

61,56

São Miguel do Araguaia
Sudoeste de Goiás

Total

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) – Déficit Habitacional no Brasil Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. Notas: (1) Apenas casas e apartamentos urbanos; (2) Casas e
apartamentos urbanos que não possuem um ou mais dos serviços de infra-estrutura: iluminação elétrica, rede geral de
abastecimento de água, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica, e coleta de lixo
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2.6. Assentamentos Precários
As estimativas de número de domicílios em assentamentos precários em Goiás,
segundo a pesquisa do Centro de Estudo da Metrópole – CEM/Cebrap, somam 14.452
unidades habitacionais. Entre os municípios goianos inclusos na regionalização
Municípios do Estado de Minas Gerais e Centro-Oeste com maior número de
domicílios em setores subnormais e precários, destaca-se o município goiano de Vila
Boa, com todos os domicílios situados nos setores precários.
Os demais municípios figuram nas seguintes proporções: Corumbá de Goiás com
34,03% dos domicílios; Padre Bernardo, Cabeceiras e Bela Vista de Goiás com
percentuais de 19,37%, 14,07% e 14,04%, respectivamente; oito municípios entre 5%
e 10% (Abadiânia 9,63%, Caturaí 8,06%, Novo Gama 9,07%, Pirenópolis 8,36%,
Cocalzinho de Goiás 7,38%, Valparaíso de Goiás 6,67%, Cristalina 5,28% e Planaltina
4,84%); e os outros 17 municípios abaixo de 5% – todos municípios de pequeno porte,
com menos de 20 mil habitantes em área urbana, com exceção da Cidade Ocidental
(38 mil habitantes) – conforme Tabela a seguir.
Estimativa de domicílios em assentamentos precários em áreas urbanas, 2000
10
Municípios do Estado de Goiás

Nome do Município

Abadiânia
Água Fria de Goiás
Águas Lindas de Goiás
Alexânia
Anápolis
Bela Vista de Goiás
Bonfinópolis
Brazabrantes
Cabeceiras
Caldazinha
Caturaí
Cidade Ocidental
Cocalzinho de Goiás
Corumbá de Goiás
Cristalina
Divinópolis
Formosa
Guapo

10

Domicílios em
Setores
Subnormais

0
0
0
0
588
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Domicílios
Total de
Domicílios
% de Domicílios
em Setores Domicílios
em
em
Subnormais em todos
Setores
Assentamentos
+ Setores
os Tipos
Precários
Precários
Precários
de Setores

186
0
147
0
1.487
507
0
0
178
0
72
0
117
507
360
596
288
0

186
0
147
0
2.075
507
0
0
178
0
72
0
117
507
360
596
288
0

1.932
401
26.343
4.311
78.073
3.612
1.362
507
1.265
341
893
9.743
1.585
1.490
6.824
48.654
17.385
2.731

9,63%
0,00%
0,56%
0,00%
2,66%
14,04%
0,00%
0,00%
14,07%
0,00%
8,06%
0,00%
7,38%
34,03%
5,28%
1,22%
1,66%
0,00%

Incluso na divisão do estudo CEM/Cebrap – Municípios de Minas Gerais e Centro-Oeste.
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Inhumas
Luziânia
Mimoso de Goiás
Nova Veneza
Novo Gama
Padre Bernardo
Pirenópolis
Planaltina
Santo Antônio do
Descoberto
Terezópolis de Goiás
Valparaíso de Goiás
Vila Boa

0
0
0
0
0
0
0
0

303
1.235
0
0
1.656
655
275
836

303
1.235
0
0
1.656
655
275
836

11.371
32.853
305
1.503
18.257
3.381
3.289
17.260

2,66%
3,76%
0,00%
0,00%
9,07%
19,37%
8,36%
4,84%

0

265

265

12.007

2,21%

0
874
0

0
763
634

0
1.637
634

955
24.551
634

0,00%
6,67%
100,00%

Fonte: CEM/Cebrap a partir do Censo Demográfico IBGE (2000). Elaboração: AGEHAB/GERATEC.
*Inclui setores em área rural de extensão urbana.

A região Distrito Federal e RM de Goiânia apresentou uma das menores estimativas
de assentamentos precários, em comparação às demais regiões do país – na média,
2,7% dos domicílios (ou cerca de 26 mil domicílios) e 2,8% da população urbana
(pouco mais de 100 mil pessoas – o que não é exatamente pouco) vivem em setores
com condições sociais e habitacionais precárias no conjunto desta região.
Conforme o estudo, foram identificados setores precários nos municípios de:
Aparecida de Goiânia, Goiânia, Senador Canedo (RM de Goiânia) e no Distrito
Federal.
Entre os três municípios da RM de Goiânia, a capital é que apresentou o maior
número absoluto de domicílios e pessoas vivendo em setores precários: 6.898
domicílios nos setores identificados como subnormais e precários e 25.097 pessoas
vivendo em setores precários (2,32% da população urbana de Goiânia). Apesar de
Aparecida de Goiânia e Senador Canedo não terem nenhum setor do tipo subnormal,
as estimativas apontaram para a presença de alguns setores precários nestes dois
municípios: no caso de Senador Canedo apenas um setor censitário foi estimado
como precário, com um total de 357 domicílios e uma população de 1.362 habitantes;
em Aparecida de Goiânia três setores censitários foram identificados como precários,
totalizando 927 domicílios e cerca de 3.718 pessoas – dados na Tabela a seguir.

Domicílios em assentamentos precários, por Município, 2000
Distrito Federal e RM de Goiânia

Nome do Município

Domicílios
em Setores
Subnormais

Domicílios
Domicílios
em Setores
em
Subnormais
Setores
+ Setores
Precários
Precários

Total de
Domicílios em
todos os Tipos
de Setores

% de
Domicílios em
Assentamentos
Precários

Abadia de Goiás

0

0

0

854

0,00%

Aparecida de Goiânia

0

927

927

90.704

1,02%

Aragoiânia
Brasília
Goianápolis

0
7.372
0

0
10.597
0

0
17.969
0

1.220
528.057
2.595

0,00%
3,40%
0,00%
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Goiânia
Goianira
Hidrolândia
Nerópolis
Santo Antônio de
Goiás
Senador Canedo
Trindade

4.797
0
0
0

2.101
0
0
0

6.898
0
0
0

311.643
5.047
2.198
4.567

2,21%
0,00%
0,00%
0,00%

0

0

0

679

0,00%

0
0

357
0

357
0

13.441
21.097

2,66%
0,00%

Fonte: CEM/Cebrap a partir do Censo Demográfico IBGE (2000). Elaboração: AGEHAB/GERATEC.
* Inclui setores em área rural de extensão urbana.

2.7. Demanda Habitacional Demográfica
A demanda demográfica habitacional futura, que corresponde à quantidade de
moradias que devem ser acrescidas ao estoque de domicílios para acomodar
condignamente o crescimento populacional projetado em dado intervalo de tempo, foi
calculada pelo CEDEPLAR/UFMG para fins da elaboração do PlanHab, com o
propósito de apresentar as projeções do total de domicílios para o Brasil e para as
Unidades da Federação entre 2005 e 2020 (no ano de 2009 apresentou as projeções
para os Municípios até 2023).
Essa estimativa das necessidades de incremento do estoque de moradias não leva em
conta, no seu ponto de partida, o déficit habitacional acumulado nem a inadequação
de parcela do estoque existente. Ao contrário, as demandas demográficas
habitacionais futuras devem ser somadas ao déficit habitacional e às habitações
inadequadas herdadas do passado.
As projeções do CEDEPLAR consideram o cenário de baixa fecundidade e
envelhecimento populacional, ocasionando reduções históricas no crescimento
populacional anual brasileiro. No caso de Goiás, o cenário de baixa fecundidade e
envelhecimento populacional e a consequente diminuição no número de pessoas por
família se conjugam ao saldo migratório positivo da região Centro-Oeste como um
todo e do Estado em particular. Embora a taxa de crescimento demográfico no Brasil
tenha declinado, as projeções da demanda demográfica do CEDEPLAR indicam
expressivamente a Região Centro-Oeste com maior saldo migratório do país,
projetado para 2000-2020. E, ainda segundo os dados dos Censos/IBGE de 1991 e
2000, o Estado de Goiás apresenta o maior saldo migratório da região Centro-Oeste –
evidenciando que o momento é oportuno para o Estado se preparar a partir do
planejamento, uma vez que o setor habitacional recebe os impactos diretos do
processo migratório.
Em termos de projeção de demanda por domicílios, no período 2005-2020, o maior
crescimento indicado foi para o Estado de Goiás: variação acumulada de 43,66% para
o Brasil (passando de um estoque de moradias de 51,8 milhões de domicílios para
74,5 milhões); 52,01% para o Centro-Oeste (passando de 3,8 milhões de domicílios
para 5,8 milhões); e 55,82% para Goiás (passando de 1,6 milhão de domicílios para
2,6 milhões) – dados na Tabela a seguir.
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Total de Domicílios e Tamanho Médio dos Domicílios, projetados no Cenário Demográfico
de Baixa Fecundidade, por Unidade Territorial, para o Período 2005-2020
Unidade
Territorial
Brasil
CentroOeste
Distrito
Federal
Goiás
Mato
Grosso
Mato
Grosso
do Sul

2005
Domicílios

2010

2015

2020

Tamanho
Tamanho
Tamanho
Tamanho
Domicílios
Domicílios
Domicílios
Médio*
Médio*
Médio*
Médio*

51.827.833

3,49

60.275.604

3,18

67.184.054

3,00

74.457.600

2,82

3.837.783

3,31

4.570.943

3,01

5.168.820

2,85

5.834.084

2,68

657.105

3,30

759.785

2,99

822.810

2,85

879.704

2,72

1.690.970

3,25

2.031.684

2,95

2.314.737

2,80

2.634.799

2,63

819.386

3,40

992.025

3,10

1.145.137

2,94

1.320.658

2,76

670.322

3,35

787.449

3,06

886.135

2,89

998.923

2,69

Fonte: PNAD/IBGE; Projeção Populacional (CEDEPLAR, 2007).
* Tamanho médio do domicílio (pessoas por domicílios). Segundo o CEDEPLAR, o tamanho médio
de domicílio em todas as Grandes Regiões Brasileiras, em todos os cenários de projeção, apresenta
tendência declinante ao longo do período projetado, sendo a média em 2005 de 3,5
pessoas/domicílio e em 2020 de 2,8 pessoas/domicílio.

Com base nestes dados, o diagnóstico habitacional para elaboração do PEHIS de
Goiás calculou a projeção de Incremento de Estoque de Domicílios do Estado de
Goiás, no período entre 2010 e 2020, que corresponde a um acréscimo de
603.115 unidades habitacionais, sendo 295.528 referentes aos Domicílios com
Renda Domiciliar até 3 salários mínimos. E considerando ainda que a estimativa
das necessidades de incremento do estoque habitacional de um território deve somar
ao déficit habitacional e às habitações inadequadas herdadas do passado todas as
situações de precariedade, os dados de cadastros locais, além das demandas
demográficas habitacionais futuras, foi elaborado um quadro sintético das estatísticas
apuradas ao longo do levantamento, tomando como desafio deste PEHIS para a
próxima década, além de reduzir esse déficit habitacional existente, criar condições
para reformar e melhorar as moradias inadequadas e induzir o atendimento da
demanda demográfica de modo a não permitir o engrossamento tanto do déficit
habitacional quanto do montante de inadequação – a síntese dos números é
apresentada no Quadro a seguir.
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Quadro Síntese das Necessidades Habitacionais de Goiás

Estoque de Domicílios

Domicílios particulares permanentes
(PNAD/IBGE – 2009)

Total:
1,858 milhão

Próprios
Cedidos
Alugados
Outra condição

1,192 milhão
246 mil
400 mil
20 mil

Absoluto
163.115
Déficit Habitacional Urbano
158.526
Déficit Habitacional Rural
4.589
Componentes do Déficit

DÉFICIT HABITACIONAL

Déficit Total (FJP 2008)

Incremento de
Estoque

%
8,8%
9,6%
2,2%

Domicílios com adensamento excessivo
10.240
Domicílios com coabitação familiar
66.737
Ônus excessivo com aluguel
77.675
Habitação Precária
8.749
Déficit Habitacional Urbano, segundo as Faixas de Renda Familiar
91,70%

Mais de 5 salários mínimos
Domicílios carentes de infraestrutura

3,80%
754.992

Inexistência de unidade sanitária domiciliar
exclusiva

81.175

Adensamento Excessivo

72.214

Domicílios com inadequação fundiária

34.483

Demanda Total

221.624 UH

Demanda por Novas Unidades

70,39%

Demanda por Melhorias
Demanda por materiais de construção/ lote
próprio

23,54%

Demanda por
Regularização Fundiária –
cadastro AGEHAB

Demanda Total

48.641 Lotes

Assentamentos Precários

Domicílios em Assentamentos Precários
(CEM/Cebrap- 2000)

20.711 UH

INADEQUAÇÃO

Até 3 salários mínimos
Mais de 3 a 5 salários mínimos

Reposição de
Estoque e
Demanda por
Melhoria*

Demanda apurada em
cadastro da AGEHAB

Demanda Futura por
Moradias até 2020

4,50%

5,70%

Incremento no Estoque de Domicílios (U. H.)
Especificação
2010-2015
2015-2020
Total
Total Domicílios com
138.696
156.832
295.528
Renda até 3 S. M.
Domicílios com Renda
114.592
53.780
60.812
entre 2,01 e 3 S. M.
Domicílios com Renda
132.687
62.272
70.415
entre 1,01 e 2 S. M.
Domicílios com Renda
48.249
22.644
25.605
entre 0 e 1 S. M.
Síntese

Demanda para incremento de moradias até 2020

473.095 UH

Demanda por Melhoria do Estoque Habitacional e Regularização
Fundiária

322.761 intervenções

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios- PNAD/IBGE-2009; Fundação João Pinheiro – 2008; Centro de
Estudo da Metrópole – CEM/Cebrap-2000; CEDEPLAR/Sec. Nacional de Habitação – 2007.
* Nota: os componentes da Inadequação dos Domicílios não podem ser somados entre si, visto que muitos domicílios
podem apresentar mais de uma carência.
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3. CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS
3.1. Gestão da Política Habitacional de Goiás
A gestão da política habitacional de Goiás é atribuição da Secretaria Estadual das
Cidades e sua execução está a cargo da Agência Goiana de Habitação – AGEHAB.
Segundo a Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011 (Anexo 2), que dispõe sobre a
Reforma Administrativa no âmbito do Estado de Goiás, a Secretaria de Estado das
Cidades “... fica responsável pela formulação da política estadual de habitação,
trânsito, saneamento básico e ambiental, de desenvolvimento urbano e transporte
coletivo urbano; acompanhamento, controle e fiscalização da qualidade no que se
refere à sua execução, ressalvado o disposto na alínea “s”...”.
A referida Lei define ainda em seu art. 9º, inciso IX, que, como entidades da
administração indireta, são jurisdicionadas à Secretaria de Estado das Cidades: a)
Saneamento de Goiás S/A – SAEAGO; b) Agência Goiana de Habitação –
AGEHAB; c) Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.
Na proposta do PPA 2012-2015, a Secretaria das Cidades prevê a aplicação de
recursos para atender às famílias carentes, seja na construção e/ou reforma de
unidades habitacionais, como o Programa Habitar Melhor, que dentre outras ações
apresenta: Construção e Doação de Moradias, Habitação de Interesse Social,
Melhorias Sanitárias Domiciliares, Quitação de Financiamentos Habitacionais para
Famílias Carentes e também a Ampliação do Cheque Moradia.
Por sua vez, o regimento interno da Secretaria das Cidades, instituído através do
Decreto no 6.470, de 2 de junho de 2006, define em seu art. 2º que entre as suas
jurisdicionadas a Agência Goiana de Habitação – AGEHAB é a responsável pela
execução dos serviços ligados a Habitação.
Vinculados também à Secretaria de Estado das Cidades, foram criados o Conselho
Estadual das Cidades – CONCIDADES e a Conferência Estadual das Cidades
(conforme o Decreto nº 7.086, de 31 de março de 2010, que define em seu art. 6o que
“o CONCIDADES será presidido pelo Secretário das Cidades...”), e o Fundo Estadual
de Habitação de Interesse Social – FEHIS e seu Conselho Gestor (conforme a Lei nº
17.155, de 17 de setembro de 2010, que define em seu art. 6º, § 1º que “a presidência
do Conselho Gestor do FEHIS será exercida pelo Secretário das Cidades”).
3.1.1. Secretaria das Cidades e Agência Goiana de Habitação
A estrutura administrativa da Secretaria das Cidades, detalhada no Organograma a
seguir e já incorporando as alterações feitas pela Lei nº 17.257/2011 (Lei da Reforma
Administrativa), não vinculou em sua estrutura o CONCIDADES nem o CGFEHIS, mas
encontra-se neste momento para regulamentação na Casa Civil, onde serão feitas as
devidas inserções/correções, para posterior publicação no Diário Oficial do Estado.
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ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Em 2005, com a Lei nº 15.123, introduziram-se modificações na estrutura
organizacional do Poder Executivo, sendo a Secretaria de Habitação e Saneamento
transformada em Secretaria das Cidades. Nesse mesmo ano, foi lançado pela
Superintendência de Programas Urbanos da Secretaria Estadual das Cidades o
Programa Cidade pra Gente. Voltado a apoiar institucional, técnica e financeiramente
os municípios na realização de seus Planos Diretores Democráticos, representava um
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esforço por parte do Estado de Goiás no sentido de sua integração ao Sistema
Nacional de Desenvolvimento Urbano (SNDU), instrumento da Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano (PNDU) do Ministério das Cidades. Por meio deste
programa, a Secretaria das Cidades celebrou convênio para apoio institucional,
técnico e financeiro a 98 municípios goianos na realização de seus Planos Diretores
Democráticos, e ao final de 2008, conforme dados da Secretaria das Cidades, “56
municípios goianos tinham seus Planos Diretores aprovados e 13 em fase de
elaboração ou aprovação”. E conforme a Pesquisa de Informações Básicas Municipais
– MUNIC 2009/IBGE “80 municípios goianos tinham seus Planos Diretores aprovados
e 50 estavam elaborando o Plano Diretor.”
Com a Portaria nº 04, de 22 de janeiro de 2008, a Secretaria das Cidades criou a
Comissão Estadual das Cidades, com a finalidade de propor e estudar as diretrizes
para formulação e implementação da política estadual, bem como estimular a
ampliação e aperfeiçoamento dos mecanismos de participação, para funcionar até a
instalação definitiva do Conselho Estadual das Cidades, que se deu através do
Decreto nº 7.086, de 31 de março de 2010.
Em 2008, por meio da Lei nº 16.188, foi instituído o Fundo Estadual de Habitação de
Interesse Social (FEHIS), bem como seu Conselho Gestor (CGFEHIS). Na
composição deste último, contudo, não foram assegurados aos movimentos sociais
25% na representação, tal como determina a Lei Federal nº 11.124, de 2005. Como
consequência, o CGFEHIS permaneceu inativo, mas representou um ensaio para a
integração do Estado de Goiás ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social
(SNHIS), um dos instrumentos da nova Política Nacional de Habitação (PNH). Dois
anos após, com a aprovação da Lei Estadual n° 17.155, de 17 de setembro de 2010
(Anexo 1), essa situação foi sanada: criou-se o Fundo Estadual de Habitação de
Interesse Social – FEHIS, vinculado à Secretaria das Cidades, e instituiu-se seu
Conselho Gestor, como órgão de caráter deliberativo, composto de forma paritária
entre órgãos e entidades do Poder Executivo e representantes da sociedade civil (art.
6º).
Com a criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS (Lei
Federal nº 11.124/05), do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e
do Conselho Gestor (CGFNHIS) desse mesmo fundo, num sistema descentralizado e
participativo, o acesso aos recursos do FNHIS pelos níveis de governo estadual e
municipal passou a depender da instituição por parte dos mesmos de Fundos Locais
(Estaduais e Municipais) de Habitação de Interesse Social, de Conselhos Gestores de
Fundos Locais de Habitação de Interesse Social, além da elaboração dos Planos
Locais de HIS. Segundo dados do Ministério das Cidades de 19 de julho de 2012, 110
dos 246 municípios goianos, ou seja, 45% dos municípios apresentam-se regulares
quanto à aprovação de lei do Conselho e do Fundo de HIS.
Entre as ações no âmbito da política habitacional executada pela Secretaria das
Cidades destaca-se o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH,
uma linha de crédito do Governo Federal destinada à construção de unidades
habitacionais. Seu objetivo principal é o de oferecer oportunidade para a população de
baixa renda adquirir a casa própria, nas formas de conjunto ou de unidades isoladas.
Em parceria entre o Estado, os Municípios e o Governo Federal, o PSH disponibiliza
recursos financeiros, bens ou serviços, por intermédio das instituições financeiras
habilitadas para gerir os recursos oriundos do Orçamento da União (legislação
atinente: Decreto nº 5.247, de 19 de outubro de 2004; Decreto nº 5.345, de 18 de
janeiro de 2005; Lei nº. 10.998, de 15 de dezembro de 2004).
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O PSH permite que a contrapartida seja depositada em nome do beneficiário pelos
Estados e Municípios ou até mesmo pelo próprio beneficiário. Atualmente o Governo
do Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades, está
construindo 598 unidades habitacionais nesta modalidade.
Por sua vez, a AGEHAB nasceu da reestruturação da antiga COHAB-GO, uma das
nove COHABs que decretaram falência na década de 1990. Em 1999, com a Lei nº
13.532, a COHAB-GO foi retirada do rol das entidades paraestatais submetidas a
processo de liquidação11 e, assim, reativada, transformando-se em AGH – Agência
Goiana de Habitação. Em 2001, por intermédio da Lei nº 13.831, a AGH passou a se
denominar Agência Goiana de Habitação S.A. – AGEHAB.
Em 2001, foi instituído o programa estadual Morada Nova – Cheque Moradia, principal
programa e fonte de recursos para ações habitacionais da AGEHAB. Regido pela Lei
nº 14.542 e pelo Decreto nº 5.834, ambos de 2003, é, em resumo, um crédito
outorgado de ICMS doado a famílias com renda de até 3 salários mínimos
exclusivamente para a compra de materiais de construção.
No tocante à estrutura administrativa da AGEHAB, com as alterações promovidas pela
Lei Estadual n° 15.123/05, atualizada pela Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011, a
Agência é a responsável pela execução da política habitacional do Estado de Goiás.
Conforme disposto no art. 3° do seu Regimento Interno, Ata nº 73 AGE, de 27 de
março de 2009 e alterações posteriores (nº 76 AGE, de 23/04/2010; nº 78, de
25/01/2011; e nº 79 de 13/04/2011 – Anexo 3), “a AGEHAB na qualidade de empresa
de economia mista possui autonomia técnica, financeira e administrativa, não estando
sujeita às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal” (Lei Complementar Federal nº
101, de 4 de maio de 2000). Enquadrada na execução de atividades de natureza do
setor da construção civil, segundo a legislação aplicável, notadamente a Lei Estadual
nº 13.532/99, a AGEHAB continuou com as atribuições da antiga COHAB, e de forma
complementar exercerá ainda:


pesquisa tecnológica relativa à habitação popular;



atividades de fomento, em articulação com a Secretaria do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Habitação, ligadas à melhoria tecnológica, à redução de
custos da habitação popular ou ainda à engenharia pública, objetivando a melhoria
tecnológica e a segurança da habitação popular, bem como as condições de
urbanização de aglomerados urbanos habitados pela população de baixa renda;



atuação como agência executiva da Secretaria à qual está vinculada no projeto e
na execução de empreendimentos habitacionais, inclusive na zona rural, bem
como na operacionalização de sua política de desenvolvimento urbano, através de
convênios;



articulação com prefeituras municipais, sindicatos, entidades associativas e
cooperativas, visando desenvolver programas de cartas de crédito para o
atendimento das necessidades de habitação de grupos sociais específicos que
tenham no associativismo uma modalidade de aquisição da casa própria;

11

A Lei nº 12.858, de 30 de abril de 1996, autoriza o Executivo a extinguir a Empresa Estadual de Obras
Públicas e a dissolver, liquidar e extinguir a COHAB-GO.
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organização de bancos de dados relativos a habitação, materiais de construção e
serviços especializados, disponibilizados para os interessados.

Para tanto, sua estrutura organizacional (veja Organograma da AGEHAB a seguir)
contempla em seu quadro funcional, entre outras, as funções específicas a serem
exercidas por: engenheiros, arquitetos e urbanistas (Obras, Projetos, Regularização
Fundiária, Assistência Técnica, Fiscalização); assistentes sociais, psicólogos,
sociólogos (Articulação Social e Mobilização Comunitária); e profissionais
multidisciplinares para as áreas administrativas, rotineiras e de gestão da política
habitacional (economistas, administradores, jornalistas, cientistas políticos etc.).
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No final de 2008, a AGEHAB propôs o Programa Moradia Digna, com sete eixos
básicos de atuação: Promoção Habitacional, Regularização Fundiária, Regularização
Financeira, Desenvolvimento Social, Planejamento PEHIS e PMHIS, Registro da
Memória e Organização Institucional. No eixo Desenvolvimento Social, a Gerência de
Articulação Social da AGEHAB, atuando no atendimento aos municípios e entidades
parceiras, realiza o trabalho de assistência técnica para implantação, monitoramento e
implementação de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS). Para cada
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empreendimento instalado, a AGEHAB propõe um PTTS que orienta ações
estruturadas em três eixos: Mobilização comunitária, Geração de trabalho e renda e
Educação sanitária, ambiental e patrimonial.
As ações de Desenvolvimento Social articulam-se com aspectos econômicos,
observando também questões urbanísticas e ambientais, na perspectiva de dar
acesso à moradia e ao mesmo tempo colaborar para o empoderamento da
comunidade e estimular a inserção das famílias beneficiadas no mercado de trabalho
formal. O trabalho feito em Goiânia no Residencial Real Conquista, onde vivem 1.521
famílias, é referência para outros projetos em andamento e para ações futuras.
O Projeto de Trabalho Técnico Social desenvolvido pela AGEHAB no Residencial
Real Conquista recebeu a premiação do Selo de Mérito 2012 (14ª edição), no
Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano –
FNSHDU, realizado pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes
Públicos de Habitação – ABC, com o título “Goiás Mais Moradia – Real
Conquista Sustentável” e o Prêmio Caixa Melhores Práticas em Gestão Local
2011 (VII edição), com o título “Moradia Camponesa: semeando sonhos e
colhendo dignidade para preservar a cultura e garantir a soberania
alimentar”.
Por meio do eixo Planejamento do Programa Moradia Digna, em meados de 2010,
com vistas ao estímulo ao planejamento habitacional e à viabilização dos requisitos
para uma integração efetiva ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social
(SNHIS), a AGEHAB iniciou a elaboração do Plano Estadual de Habitação de
Interesse Social (PEHIS-GO) e, simultaneamente, de maneira pioneira no quadro
nacional, a capacitação de parcela significativa dos municípios goianos para
elaboração de seus Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS):
inicialmente 163 municípios assinaram convênio para participação nesta ação, dos
quais 152 municípios permaneceram em todas as etapas do processo (incluindo
assistência técnica a 31 municípios dos Territórios da Cidadania); em 2011 a nova
Gestão da AGEHAB promoveu um novo Ciclo de Capacitação, tendo sido assinado
convênio com outros 59 municípios – totalizando 211 municípios goianos que
receberam o apoio técnico da AGEHAB para elaboração dos PLHIS.
Em 2012 o Governo Estadual lançou o programa Cheque Mais Moradia, unindo
plano estratégico e execução para melhorar o programa que, até então, era conhecido
como Cheque Moradia. O Cheque Mais Moradia será integrado às ações do programa
Minha Casa, Minha Vida, programa habitacional do Governo Federal, para garantir
recursos necessários a todos os projetos selecionados. Somando os recursos do
Governo Estadual, aos do Governo Federal e das Prefeituras, o investimento previsto
atinge um montante superior a R$ 1 bilhão. A meta é beneficiar cerca de 210 mil
pessoas com renda mensal de até três salários mínimos, distribuídas nos 246
municípios goianos.
O novo programa prevê investimentos na construção de 42 mil residências,
creches, asilos, quadras de esportes e um centro de educação tecnológica, em
parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia de Goiás (Sectec). Outras 10 mil
moradias serão reformadas, tendo sua estrutura modificada de placas para alvenaria.
Dos 246 municípios que serão beneficiados, 119 com até 50 mil habitantes já têm
projetos em andamento (parceria MCMV Sub 50) e 57 com população de até 20 mil
habitantes também receberão casas (convênio Caixa/FGTS/Imóvel na Planta).
O quadro funcional da empresa com formação multidisciplinar (arquiteto, designer
gráfico, engenheiro civil, economista, jornalista, administrador, sociólogo, assistente
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social etc.), vem sendo aprimorado e formalizado com embasamento em concurso
público. Em abril de 2010 foi realizado o primeiro concurso público para preenchimento
do quadro profissional da AGEHAB, que era composto pela prática de contrato
temporário de trabalho. Naquele ano, cumprindo Termo de Ajustamento de Conduta
com o Ministério Público de Goiás, foi organizado um certame para o preenchimento
de 143 vagas na empresa, tendo como instituição realizadora a Fundação Souza
Andrade, de São Luis do Maranhão. Foram convocados até o momento 187
candidatos, contando com um cadastro reserva de mais 186 candidatos. Dos
candidatos convocados e contratados houve 85 desistências e 13 demissões, para as
quais vem sendo feitas novas chamadas ao cadastro de reserva.
3.1.2 O Papel do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse
Social – CGFEHIS
A criação definitiva do Conselho Gestor se deu pela Lei Estadual n° 17.155, de 17 de
setembro de 2010, vinculando-o à Secretaria das Cidades e instituindo-o como órgão
de caráter deliberativo, composto de forma paritária entre órgãos e entidades do Poder
Executivo e representantes da sociedade civil.
Conforme a Lei 17.155/2010, as atribuições desse Conselho são as seguintes:


definir critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos do
Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS) e atendimento aos
beneficiários dos programas habitacionais, observado o disposto nesta Lei e em
seu Regulamento, na Política e nos Planos Nacional e Estadual de Habitação;



promover publicidade das formas e critérios de participação nos programas de acesso
à moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos previstos e
aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas objeto de intervenção, dos
números e valores dos benefícios e dos financiamentos e subsídios concedidos, de
modo a permitir o acompanhamento e a fiscalização pela sociedade;



aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos
recursos do FEHIS;



deliberar sobre as contas do FEHIS;



aprovar seu Regimento Interno;



dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares aplicáveis ao
FEHIS nas matérias de sua competência.

O Fundo Estadual mencionado acima foi criado pela mesma lei estadual, integrando
os recursos da Secretaria das Cidades. A destinação de recursos ao Fundo não se dá
de forma a vincular receitas de fluxo permanente (p. ex., taxa, tarifa), exceto as
receitas provenientes de pagamentos de prestações efetuados por mutuários
beneficiados por programas habitacionais, dependendo se isso propicia um fluxo
contínuo e regular. No mais, as receitas serão alocadas de acordo com dotações
orçamentárias anuais ou por meio de verbas repassadas por outras instâncias para
fins habitacionais.
Para cumprimento das suas finalidades, permite a lei que os recursos do Fundo sejam
utilizados para a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos
habitacionais. A lei especifica também que a transferência de recursos do Fundo para
os Municípios fica condicionada à contrapartida a ser oferecida, de acordo com as
condições estabelecidas pelo Conselho Gestor Estadual do Fundo. A lei estadual
preestabelece apenas, de forma genérica, que a contrapartida poderá ser dada em
recursos financeiros, bens imóveis urbanos ou serviços, desde que vinculados aos
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respectivos empreendimentos habitacionais realizados no âmbito dos programas da
Política Estadual de Habitação.
Vale observar, por fim, que o Conselho e o Fundo, da forma como foram criados,
atendem formalmente algumas das condições estabelecidas no art. 12 da Lei Federal
11.124/05. Com isso, auxiliam na obtenção de transferência de recursos federais.
Em termos da participação da sociedade civil no Conselho Gestor, estabeleceram-se
mecanismos democráticos de modo a incentivar uma participação ativa de toda a
sociedade. Assim, o Estado, por meio desta iniciativa, busca manter o regime
democrático prevendo estratégias de participação popular como um complemento ao
sistema de democracia representativa já estabelecido na Lei nº 17.155 que criou o
Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social e instituiu seu Conselho Gestor,
envolvendo os movimentos populares e associações que possuem interveniência na
política habitacional do Estado. Segundo Norberto Bobbio (1986, p. 18), o pressuposto
para a implementação do regime democrático está na correta definição das “regras do
jogo”, para que tanto o cidadão quanto o governo saibam de antemão como devem
proceder para viabilizar o diálogo político.
Nesse contexto, está sendo proposto o Regimento Interno do CGFEHIS,
contemplando diretrizes para a seleção dos membros deste Conselho, a partir do
próximo mandato, conforme redação dada:
§ 11. Os membros do CGFEHIS, bem como seus respectivos
suplentes, previstos nos incisos IV, V, VI, VII, VIIII, serão
escolhidos por seus pares, através do CONCIDADES, que trata o
inciso XV do art. 2º do Decreto nº 7.086 de 31 de março de 2010.
Desse modo, o Decreto nº 7.086/2010 trata, entre outras providências, da Conferência
Estadual das Cidades, que define que os representantes dos segmentos não
governamentais serão indicados pelas entidades que tiverem delegados eleitos na
Conferência Estadual das Cidades, sendo as vagas dos titulares ocupadas pelas
entidades que participarem com maior número de delegados. Assim, compreende-se
que será estabelecida, de forma democrática, a participação da sociedade civil no
CGFEHIS (Regimento Interno do CGFEHIS atualmente em fase de validação pela
Secretaria das Cidades).
No âmbito das atividades de elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse
Social – PEHIS, a participação do CGFEHIS vem sendo incorporada gradualmente,
visto que, com a mudança de gestão governamental 2010/2011 e a troca de muitos
conselheiros, houve nova solenidade de posse dos seus membros, necessitando, com
isso, introduzi-los em novas atividades de capacitação atinentes ao tema da habitação
de interesse social.
No dia 12 de abril de 2011, logo após solenidade de posse dos novos membros do
Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (CGFEHIS),
que aconteceu nas dependências da Agência Goiana de Habitação (AGEHAB), foi
realizada a primeira reunião oficial e de capacitação dos membros integrantes dando
início aos trabalhos.
A Diretoria de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica da AGEHAB
(DICOOPTEC) e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM)
apresentaram aos novos membros do CGFEHIS o Diagnóstico Habitacional do Plano
Estadual de Habitação de Interesse Social de Goiás (PEHIS.GO). O apoio ao
planejamento habitacional e a fiscalização de seu cumprimento são algumas das
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responsabilidades do Conselho, que é presidido pelo secretário das Cidades, tendo
como vice-presidente o presidente da AGEHAB.
No dia 3 de agosto de 2011, o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de
Interesse Social (FEHIS), empossado em abril último, se reuniu pela primeira vez para
validação do Diagnóstico do Plano Estadual de Habitação.12 Foi apresentado aos
conselheiros o Diagnóstico Habitacional do Estado, formulado com base em
levantamentos do Ministério das Cidades. Todas as etapas do Plano Estadual de
Habitação são validadas pelo CGFEHIS, e após o Diagnóstico Habitacional passa-se a
elaboração conjunta, discussão e validação das Estratégias de Ações do Plano13.
Quanto às formas de divulgação do PEHIS/GO, além do Seminário Regional 1
(Discussão do Diagnóstico Habitacional do PEHIS/GO por Regiões, em
complementação à coleta de dados, realizado em 25/10/2010, em Goiânia, no
auditório da UniAnhaguera) e do Seminário Geral 1 (Apresentação do Diagnóstico
Habitacional do Estado de Goiás, na sua versão preliminar, realizado em 17/12/2010,
em Goiânia, no auditório do Oliveira’s Place), a AGEHAB vem promovendo outras
atividades para discussão e validação do Diagnóstico Habitacional entre os integrantes
do CGFEHIS – representado por setores acadêmicos e de pesquisa, movimentos
populares, empresarial, trabalhadores e ONGs, além de secretarias estaduais de
governo – atividades estas amplamente divulgadas na imprensa local, portais do
governo e de interesse afim.
Para dar maior alcance à participação da população nas atividades de discussão do
Plano Estadual de Habitação de Interesse Social – PEHIS/GO, o GTEC/AGEHAB
reconsiderou a proposta das Oficinas de Debates por Regiões do Estado, dando
publicidade ao Diagnóstico Habitacional regional e contribuindo para a participação
plena da população na estruturação das Estratégias de Ação. Foi definida a realização
de cinco Oficinas/Audiências Públicas Regionais, buscando garantir a participação dos
poderes executivo, legislativo e judiciário, de integrantes de movimentos sociais,
ONGs, sindicatos, entidades de classe, entidades de ensino/educação e entidades
religiosas ou filosóficas – conforme a divisão do Quadro e do Mapa a seguir.

12

Links para a notícia: Goiás Agora: Conselho Gestor de Habitação tem reunião às 9 horas (03/08/2011)
In: http://www.noticias.go.gov.br/index.php?idMateria=110755.

13

Outras Notícias Divulgadas nos Jornais Diário da Manhã, O Hoje e O Popular nos dias 10 e 11 de abril/11.
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS DO PEHIS/GO
MUNICÍPIO SEDE

DATA

QUANTIDADE DE
MUNICÍPIOS

FORMOSA

09/11

39

PORANGATU

18/11

39

RIO VERDE

23/11

26

4 – SUL e SUDESTE

CATALÃO

30/11

48

1 – RMG, OESTE e CENTRO

GOIÂNIA

07/12

94

REGIÃO
5 – ENTORNO DO DF e
NORDESTE
2 – NORTE e NOROESTE
3 – SUDOESTE

3.2. Oferta de Moradia e Solo Urbanizado Disponíveis (2001-2011)
No contexto de efetivação da nova política pública habitacional no Brasil, a partir da
Emenda Constitucional nº 26 de 14 de fevereiro de 2000, do Estatuto da Cidade
(2001), da criação do Ministério das Cidades (2003), da Lei de criação do SNHIS,
CNHIS e FNHIS (Lei 11.124/2005), em Goiás, a criação do Programa Morada Nova –
Cheque Moradia (2001) vem significando a injeção de grande soma de recursos
governamentais e o dimensionamento no atendimento da demanda de habitação de
interesse social.
De modo especial, o dinamismo do mercado imobiliário goiano, tendo como foco a
habitação de interesse social, vem chamando a atenção dos empresários e analistas
do setor, em vista do desempenho local acima da média das demais unidades da
federação em vários programas e modalidades, como se observa a seguir:
No âmbito das contratações do MCMV, em termos proporcionais (considerando a
meta estabelecida), o Estado de Goiás em junho de 2010 deteve o 1º lugar em
desempenho (com 27 mil unidades habitacionais contratadas ou 97,8% da meta
estipulada de 27.613 unidades para até o final do ano). Em 2011, em termos

63

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

proporcionais Goiás ficou em 2º lugar (superou a meta em mais de 30%) e em termos
absolutos foi o 4º melhor desempenho do país – apenas cinco Estados concentraram
55% das contratações do MCMV: São Paulo (87,5 mil UH), Minas Gerais (49 mil UH),
Paraná (41 mil UH), Goiás (39,5 mil UH) e Rio Grande do Sul (36 mil UH), à frente
inclusive de Rio de Janeiro (34 mil UH), Santa Catarina (20 mil UH) e Bahia (21 mil
UH). No MCMV 2, Goiás também foi campeão de avanços do ritmo de contratação,
alcançando 88 mil unidades contratadas (Fonte: balanços CAIXA e Valor
Econômico, 02/03/2012).
Nas contratações do Crédito Solidário (crédito habitacional destinado a famílias de
baixa renda organizadas em associações, cooperativas, sindicatos ou entidades da
sociedade civil organizada, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social –
FDS), Goiás também alcançou a posição de líder nacional em setembro de 2010:
3.240 unidades habitacionais contratadas, ultrapassando os Estados do Rio Grande
do Sul e São Paulo que eram os primeiros colocados (com 2.935 UH e 2.082 UH
contratadas, respectivamente14) (Fonte: Secretaria Nacional de Habitação/MCidades);
No programa MCMV Entidades, Goiás figura em 1º lugar entre 15 Unidades da
Federação que efetivaram propostas no programa, tendo contratado 2.830 unidades
habitacionais desde que o programa foi criado em 2009. Por conta dos números
elevados de Goiás, a Região Centro-Oeste também aparece em primeiro lugar entre
as cinco regiões brasileiras (Fonte: Goiás Agora, 05/05/2012);
No balanço de um ano do PAC 2, Goiás aparece como o Estado que mais contratou
recursos do programa MCMV, na seleção de municípios com mais de 150 mil
habitantes (e 99% de execução); entre as capitais brasileiras, Goiânia também
ocupa o 1º lugar no ranking de maior execução, com 96% de execução (Fonte:
Folhapress, 08/03/2012);
As ações detalhadas de execução de todos os programas estatais de provisão
habitacional no território goiano, no período recente, podem ser resumidas conforme o
esboço a seguir.
3.2.1. Programa Cheque Moradia – Cheque MAIS
Em 2001, por meio da Lei nº 13.841 e da Instrução Normativa nº 498 da Secretaria da
Fazenda, o Governo do Estado de Goiás instituiu o Programa Habitacional Morada
Nova, tendo como seu instrumento de operacionalização o Cheque Moradia. Em 2003,
essa Lei foi revogada, substituindo-se a mesma pela Lei nº 14.542. Esta nova lei,
juntamente com o decreto que a regulamenta – Decreto nº 5.834, também de 2003 – e
com a Instrução Normativa nº 498, constitui a base normativa do Cheque Moradia,
ainda hoje principal fonte de recurso para habitação do Estado de Goiás.
A Lei nº 13.841 autoriza a concessão de crédito outorgado do ICMS ao contribuinte do
imposto estabelecido no Estado de Goiás nas operações internas com materiais de
construção cuja destinação é o emprego direto na edificação de obras amparadas pelo
Programa Habitacional Morada Nova da AGEHAB. O valor do crédito outorgado deve
corresponder ao valor do subsídio, expresso no Cheque Moradia, concedido pelo

14

O detalhamento dos dados pode ser visto em SILVA NAIME, JÉSSICA M. M. Os interesses em torno
da política de habitação social no Brasil: a autogestão no Programa Crédito Solidário. Dissertação de
Mestrado, IPURR/UFRJ, 2009.
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Governo a cada família beneficiária do Programa (com renda até 3 salários mínimos)
para a aquisição dos materiais de construção.
O Cheque Moradia funciona através de uma parceria entre Estado, Prefeituras
Municipais e o beneficiário, na qual os dois primeiros assumem a contrapartida
financeira e o beneficiário participa com a mão de obra. Ao receber o cheque da
AGEHAB, coordenadora do programa, o beneficiário deve, obrigatoriamente, trocá-lo
por mercadorias numa loja de material de construção, já que só assim o mesmo tem
valor monetário. Feita essa troca, a casa de material de construção poderá usá-lo para
liquidação de créditos tributários devidos ao Tesouro do Estado de Goiás.
A Prefeitura conveniada doa o terreno com o alicerce pronto, e o beneficiário, por sua
vez, arca com a mão de obra necessária para a construção de sua casa a partir
daquele ponto. Caso o beneficiário já disponha do lote, a Prefeitura faz apenas o
alicerce. A Prefeitura ainda orienta a mão de obra e executa alguns serviços
complementares. Nos municípios onde não houver adesão das Prefeituras ao
programa, os custos financeiros podem ser assumidos por entidades ou empresas
locais.
Desde a sua criação, o Programa Cheque Moradia recebeu várias premiações
nacionais (Selo de Mérito 2003 – Associação Brasileira de COHABS; FGV/EASP –
20 Experiências de Gestão Pública e Cidadania – Ciclo de premiação 2004 –
Cheque Moradia; Prêmio CAIXA Melhores Práticas em Gestão Local 2005-2006,
parceria com o Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social), obteve
avaliações muito positivas quanto ao seu alcance social (benefício às famílias de baixa
renda, movimentação das economias locais e estímulo à geração de emprego e
renda) e inspirou algumas experiências similares em outros Estados brasileiros – hoje
no Brasil o Programa Cheque Moradia está presente em pelo menos seis Unidades
da Federação: Distrito Federal, Tocantins, Pará, Paraíba, Paraná e Rio Grande do
Norte.
A Lei nº 14.542/2003 dispõe que as obras amparadas pelo Programa Habitacional
Morada Nova e, assim, por seu instrumento, o Cheque Moradia, são:
“Artigo 1º, §1º
I – construção reforma ou ampliação de unidades habitacionais,
incluindo-se a construção de redes de energia elétrica e de distribuição
de água potável e reservatório;
II – construção, reforma ou ampliação de centros comunitários de
atividades múltiplas, creches, escolas, áreas de recreação e praças de
esportes;
III – reforma ou recuperação de imóveis tombados pelo Patrimônio
Histórico e Cultural;
IV – construção, reforma ou ampliação de:
a) centros de convivência da 3ª idade;
b) moradias coletivas para pessoas idosas;
c) casas funcionais para integrantes da Polícia Militar;
d) casas funcionais para servidores públicos estaduais.”
Permite ainda a concessão de subsídio às pessoas físicas ou jurídicas para as famílias
com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, podendo ser extensivo aos
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beneficiários de programas habitacionais realizados em parceria com a Caixa
Econômica Federal.
Em 2009, com a Lei nº 16.559, de 28 de maio, foi autorizada a contrapartida
financeira, bem como o subsídio complementar do Cheque Moradia aos programas
habitacionais federais, como PAC e MCMV, qual seja:
“autoriza a concessão de subsídio complementar no valor de até R$ 15.000,00
(quinze mil reais), expresso em "Cheque Moradia", em empreendimentos
operados pela CAIXA nos quais a AGEHAB é parceira, relativo ao Programa
Habitacional Morada Nova, de que trata a Lei nº 14.542/03”.
Conforme dados do diagnóstico habitacional do PEHIS/GO levantados até 2010, os
benefícios do Cheque Moradia, em suas modalidades Construção e Reforma,
beneficiou diretamente 89.755 famílias distribuídos ema 234 municípios, o que
representa 95,1% dos municípios do Estado – número bastante significativo e que
mostra a capilaridade alcançada pela empresa neste período. Na modalidade Cheque
Comunitário, foram emitidos 1.117 cheques e atendidos 144 municípios, o equivalente
a 58,54% do total. Assim, se computarmos todos os municípios que receberam pelo
menos um benefício da AGEHAB, chega-se ao total de 242 cidades atendidas, o
equivalente a 98,37% do total do Estado.
Estendendo a análise até o ano de 2011, o programa Cheque Moradia concedeu
91.559 benefícios nas modalidades Construção, Reforma e Comunitário (praças,
creches, centros comunitários, ginásio de esporte etc.) e montante total de recursos da
ordem de R$ 243.731.400,00 (duzentos e quarenta e três milhões, setecentos e trinta
e um mil e quatrocentos reais) em investimentos.
A série histórica do Cheque Moradia pode ser visualizada no Gráfico e Tabela a
seguir, onde se observa alguns picos na distribuição dos recursos e forte tendência de
queda após 2006. Em parte, esta tendência se explica por uma necessidade constada
pela AGEHAB em rever critérios e procedimentos da concessão do Programa, que
passou a ser usado como contrapartida nos Programas Federais.

Fonte: AGEHAB; base de dados da Secretaria de Planejamento 2010
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Programa Cheque Moradia – Cheque MAIS (2001 - 2011)
Ano

Quantidade de benefícios
Construção Reforma Comunitário

Investimento (R$)
Total

Construção

Reforma

Comunitário

Total

56.250,00

-

11.359.250,00

2001

112

480

-

592

2002

17.872

7.675

-

25.547

21.768.600,00 9.925.550,00

-

31.694.150,00

2003

2.590

6.205

-

8.795

23.866.000,00 2.031.000,00

-

25.897.000,00

2004

11.605

6.209

-

17.814

19.711.750,00 11.717.750,00

-

31.429.500,00

2005

5.207

4.588

408

9.795

23.705.000,00 5.037.200,00 21.864.000,00 28.742.200,00

2006

8.896

4.966

412

13.862

44.425.500,00 5.105.500,00 19.036.000,00 49.531.000,00

2007

4.569

3.303

126

7.872

22.652.500,00 4.786.200,00 5.490.000,00 27.438.700,00

2008

1.243

363

96

1.606

5.720.000,00

496.500,00 3.932.000,00

6.216.500,00

2009

590

639

43

1.229

2.750.000,00

726.900,00 1.966.000,00

3.476.900,00

2010

892

1.752

32

2.644

2011

1.542

261

13

1.803

Total

55.118

36.441

1.130

91.559

11303000,00

13.582.000,00 6.387.000,00 1.028.000,00 19.969.000,00
7.710.000,00

267.200,00

855.264,54

7.977.200,00

197.194.350,00 46.537.050,00 54.171.264,54 243.731.400,00

Fonte: AGEHAB; base de dados da Secretaria de Planejamento 2010

Com a Lei nº 17.827, de 29 de outubro de 2012, foi reformulado o Programa Morada
Nova/Cheque Moradia, que passou a ser denominado Cheque MAIS Moradia,
permitindo seu uso como contrapartida em todos os programas executados por
instituições financeiras credenciadas pelo Ministério das Cidades, e prevê
investimentos na construção de 42 mil residências, creches, asilos, quadras de
esportes e um centro de educação tecnológica, em parceria com a Secretaria de
Ciência e Tecnologia de Goiás (Sectec). Além de reformas de outras 10 mil moradias,
tendo sua estrutura modificada de placas para alvenaria. Dos 246 municípios que
serão beneficiados, 119 com até 50 mil habitantes já têm projetos em andamento
(parceria MCMV Sub 50) e 57 com população de até 20 mil pessoas também
receberão casas (convênio Caixa/FGTS/Imóvel na Planta).
A Secretaria das Cidades, por sua vez, também em parceria com Governo Federal
(Programa Subsídio Habitacional – PSH), no período entre 2003 e 2010, promoveu a
construção de 2.294 unidades habitacionais, distribuídas em 40 municípios do Estado.
Destes, apenas Cidade Ocidental (que recebeu 50 benefícios) não constava na lista
de municípios contemplados pela política de habitação da AGEHAB, embora já
estivesse contemplado na lista da Agência Goiana de Desenvolvimento Regional
(AGDR).
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Fonte: Base de dados da SEPLAN. Tabulação e elaboração: Herberth D. dos Santos.

Além da AGEHAB e Secretaria das Cidades, no ano de 2008 a Agência Goiana de
Desenvolvimento Regional (AGDR) também atuou em projetos de provisão de
habitação de interesse social. Segundo dados da SEPLAN/GO, a AGDR, em parceria
com Governo Federal (Programa de Aceleração do Crescimento – PAC), efetivou
proposta para construção de 1.970 unidades habitacionais em quatro municípios do
Entorno do Distrito Federal: Cidade Ocidental, Formosa, Planaltina e Santo Antônio do
Descoberto (dados na Tabela a seguir).
AGDR – Construção de U. H.
Municípios

Pop.2010

Benefícios

Cidade Ocidental

55.883

500

Formosa

100.084

500

Planaltina

81.612

470

Santo Antônio do Descoberto

63.166

500

Total

300.745

1970

Fonte: Base de dados da SEPLAN. Tabulação e elaboração: Herberth D. dos Santos.

3.2.2. Programa de Regularização Fundiária Casa Legal
A nova gestão da AGEHAB, iniciada em 2011, buscando dar celeridade à ação de
Regularização Fundiária no Estado, lançou o Programa Casa Legal – Sua Escritura
na Mão. Assim, encaminhou o Projeto de Lei nº 3.271 à Assembleia Legislativa,
propondo alteração na Lei n° 16.269/2008, que trata da regularização de ocupação de
imóveis urbanos de domínio no Estado, incorporando a questão da regularização
fundiária como um componente básico da política de habitação e, seguindo as
orientações dos marcos normativos nacionais, salientando o caráter interdisciplinar da
temática. Nele, são estabelecidas diretrizes que devem guiar a ação estadual na
estruturação da política fundiária e de habitação de interesse social.
O Programa está dividido em três linhas de ação:
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1. Implementação da nova Lei de Regularização Fundiária do Estado de Goiás;
2. Regularização Fundiária em Áreas do Estado;
3. Regularização Fundiária em Áreas do Município.
Atualmente, a demanda por regularização fundiária no Estado de Goiás pode ser
medida pelo número de ações em andamento na Gerência de Regularização –
GEREG/AGEHAB, quais sejam:

•

TAC – Termo de Ajuste e Conduta;

•

Projetos no âmbito do PAC – Programa de Aceleração ao Crescimento;

•

Regularização Fundiária de loteamentos localizados em Goiânia;

•

Processos abertos no protocolo;

•

Convênio de Cooperação Técnica.

O TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, foi firmado, em 2004, entre a Prefeitura
Municipal de Goiânia e o Governo do Estado de Goiás, representado pela Agência
Goiana de Habitação – AGEHAB, para definir responsabilidades sobre a regularização
fundiária de 13 bairros do município:
Bairros a serem regularizados pelo
Estado/AGEHAB

Número de lotes

Responsabilidade

Bairro Boa Vista

1.112

Estado

Bairro da Vitória

1.126

Estado

Bairro Floresta

1.610

Estado

Bairro São Carlos

2.022

Estado

937

Estado

Jardim Curitiba

4.442

Estado

Jardim Primavera

2.108

Estado

Subtotal Estado

13.357

Estado

Bairros a serem regularizados pelo
Município de Goiânia/SEPLAM

Número de lotes

Responsabilidade

Vila Adélia

230

Prefeitura

Setor Universitário

102

Prefeitura

Bairro Anhanguera

101

Prefeitura

Parque das Amendoeiras

124

Prefeitura

Vila Concórdia

614

Prefeitura

Loteamento Areião III

71

Prefeitura

Jardim Europa

305

Prefeitura

Subtotal Prefeitura

1.852

Prefeitura

Total TAC

15.209

Bairro São Domingos
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Situação/Andamento das Ações:
•

Jardim Primavera

Foi encaminhado um ofício para a PROLIQUIDAÇÃO – Liquidante da EMCIDEC,
empresa proprietária da área em questão, para que a mesma solicite a transferência
de uma pequena parcela do loteamento que se encontra no Município de GoianiraGO, transferência essa para o Município de Goianira-GO, para posteriormente ser
licitado o levantamento topográfico e o cadastro das famílias que serão beneficiadas.
Após esta etapa, o Projeto Urbanístico será encaminhado para aprovação nos órgãos
competentes. Com a aprovação, poderá ser feito o registro para posterior emissão das
escrituras que serão entregues às famílias.

•

Jardim Curitiba, Etapas I a VI

O Jardim Curitiba, Etapas I a VI, está contemplado no PAC 2, na modalidade
Urbanização.

•

Parque das Amendoeiras

A AGEHAB ficou responsável para fazer o mapa de identificação dominial. O mapa
está em elaboração e após conclusão será encaminhado à prefeitura para
procedimentos.

•

Vila Concórdia

A AGEHAB ficou responsável para fazer o mapa de identificação dominial. O mapa
está em elaboração e após conclusão será encaminhado à prefeitura para
procedimentos.

•

Vila Adélia

A AGEHAB ficou responsável para fazer o mapa de identificação dominial. O mapa
está em elaboração e após conclusão será encaminhado à prefeitura para
procedimentos.

•

Bairro Boa Vista

Será feita licitação para realizar o levantamento topográfico e o cadastro das famílias
que serão beneficiadas. Após esta etapa, o Projeto Urbanístico será encaminhado
para aprovação nos órgãos competentes. Com a aprovação, poderá ser feito o registro
para posterior emissão das escrituras que serão entregues às famílias.

•

Bairro da Vitória

Será feita licitação para realizar o levantamento topográfico e o cadastro das famílias
que serão beneficiadas. Após esta etapa, o Projeto Urbanístico será encaminhado
para aprovação nos órgãos competentes. Com a aprovação poderá ser feito o registro
para posterior emissão das escrituras que serão entregues às famílias.

•

Bairro Floresta
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Será feita licitação para realizar o levantamento topográfico e o cadastro das famílias
que serão beneficiadas. Após esta etapa, o Projeto Urbanístico será encaminhado
para aprovação nos órgãos competentes. Com a aprovação poderá ser feito o registro
para posterior emissão das escrituras que serão entregues às famílias.

•

Bairro São Carlos

Será feita licitação para realizar o levantamento topográfico e o cadastro das famílias
que serão beneficiadas. Após esta etapa, o Projeto Urbanístico será encaminhado
para aprovação nos órgãos competentes. Com a aprovação poderá ser feito o registro
para posterior emissão das escrituras que serão entregues às famílias

•

Bairro São Domingos

O projeto está aprovado e foi encaminhado ao Cartório para registro. Após o registro,
serão emitidas as escrituras para as famílias.

•

Jardim Europa

A AGEHAB ficou responsável para fazer o mapa de identificação dominial. O mapa
está em elaboração e após conclusão será encaminhado à prefeitura para
procedimentos.

•

Setor Universitário, áreas III, IV e V

A AGEHAB ficou responsável para fazer o mapa de identificação dominial. O mapa
está em elaboração e após conclusão será encaminhado à prefeitura para
procedimentos.

•

Bairro Anhanguera

A AGEHAB ficou responsável para fazer o mapa de identificação dominial. O mapa
está em elaboração e após conclusão será encaminhado à prefeitura para
procedimentos.
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PAC 2 – Os recursos para a execução dos projetos que envolvem o PAC 2 se dividem
em dois tipos de modalidades: Urbanização e Estudos, Plano e Projetos para
Urbanização; Estudos, Plano e Projetos para Urbanização.
•

Bairro Independência / Aparecida de Goiânia - 690 imóveis

•

Vila Mutirão / Goiânia – 3.042 imóveis

•

Bairro Céu Azul / Rio Verde – 688 imóveis

Trata-se da elaboração de Plano de Trabalho e Termo de Referência, com recursos do
OGU 2011, a ser firmado através do Termo de Compromisso a ser assinado entre a
Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB e o Ministério das Cidades/CAIXA com
a finalidade de viabilizar apoio técnico e financeiro para implementação de programas
e projetos na área de urbanização, através da contratação de empresa especializada
para Elaboração de Estudos, Planos e Projetos para Urbanização/Projeto de
Urbanização, no âmbito da Regularização Fundiária, dentro do Programa – Projetos
de Investimentos, Ação – Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários,
Modalidade – Urbanização de Assentamentos Precários.
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CRONOGRAMA
Modalidade: Estudos, Planos e Projetos para Urbanização
Especificações/Etapa/
Atividades previstas

Produtos

Produto 01:
Mobilização Comunitária
Inicial
Produto 02 (01):
Diagnóstico da Situação

Produto 03 (02):
Concepção do Projeto
de Urbanização

Subproduto 01: Relatório sobre a mobilização comunitária
Subproduto 02 (01)*: Levantamento da situação fundiária e
Levantamento da Legislação Pertinente
Subproduto 03 (02)*: Levantamento Planialtimétrico Cadastral,
Levantamento Físico-territorial e Cadastro Social
Subproduto 04 (03)*: Estudo Preliminar para Plano de Regularização
Fundiária, Projeto de Urbanização e Parcelamento do Solo e Préorçamento/QCI estimado
Subproduto 05: Estudo Preliminar para Projeto de Trabalho Técnico
Social
Subproduto 06: Validação dos Projetos e Planos Preliminares
Subproduto 07 (04)*: Projeto de Urbanização e Parcelamento do Solo
aprovado

Produto 04 (03):
Projeto Básico

Subproduto 08 (05)*: Plano de Regularização Fundiária
Subproduto 09: Projeto de Trabalho Técnico Social
Subproduto 10 (06)*: Detalhamentos e Elementos Complementares,
Planejamento e Estratégia de Execução da Intervenção, Orçamento
Final/QCI

Total investimento – Loteamento Independência Mansões, Aparecida de
Goiânia-GO

R$ 563.129,36

Total investimento – Loteamento Vila Mutirão - Goiânia, Goiânia-GO

R$ 495.765,08

Total investimento – Loteamento Céu Azul, Rio Verde-GO

R$ 220.339,16

Tempo Previsto – Loteamento Independência Mansões, Aparecida de
Goiânia-GO

360 dias

Tempo Previsto – Loteamento Vila Mutirão - Goiânia, Goiânia-GO

300 dias

Tempo Previsto – Loteamento Céu Azul, Rio Verde-GO

330 dias

Urbanização – Bairro Jardim Curitiba / Goiânia – 4.442 imóveis; Bairros Madre
Germana I e II / Goiânia e Aparecida de Goiânia – 818 + 2.410 = 3.228 imóveis. Tratase da elaboração de Plano de Trabalho para o Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC2 entre a AGEHAB e o Ministério das Cidades/CAIXA com a
finalidade de viabilizar apoio técnico e financeiro para execução de programas e
projetos de urbanização, através da contratação de empresas especializadas nas
obras e nos serviços propostos, no âmbito da Regularização Fundiária, dentro do
Programa – Projetos de Investimentos, Ação – Apoio à Urbanização de
Assentamentos Precários, Modalidade – Urbanização de Assentamentos Precários.
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CRONOGRAMA
Modalidade: Urbanização – ações para regularização fundiária
Especificações/ Atividades
previstas
Produto 01 (trabalho técnico
social):
Mobilização Comunitária Inicial

Produto 02 (01):
Diagnóstico da Situação

Produto 03 (02):
Concepção de Projeto

Produto 04 (03):
Projeto Básico
Produto 05 (04)*: Licenciamento
e Aprovação do Projeto de
Urbanização e Parcelamento do
Solo
Produto 06 (05)*: Elaboração e
Coleta de assinaturas nos
Títulos
Produto 07 (06)*: Registro no
Cartório de Registro de Imóveis

Produtos

Subproduto 01: Relatório sobre a mobilização comunitária inicial

Subproduto 02 (01)*: Levantamento da situação fundiária e
Levantamento da Legislação Pertinente à Regularização Fundiária
Subproduto 03 (02)*: Levantamento Planialtimétrico Cadastral e
Cadastro Social
Subproduto 04 (03)*: Estudo Preliminar para Projeto de
Urbanização e Parcelamento do Solo
Subproduto 05: Estudo Preliminar para Projeto de Trabalho
Técnico-Social
Subproduto 06: Validação dos Projetos Preliminares
Subproduto 07 (04)*: Projeto de Urbanização e Parcelamento do
Solo
Subproduto 08: Detalhamento do Projeto de Trabalho TécnicoSocial
Subproduto 09 (05)*: Projeto de Urbanização e Parcelamento do
Solo aprovado pelos órgãos competentes, Decreto de Aprovação e
Averbação do Loteamento
Subproduto 10 (06)*: Títulos de propriedade assinados pelos
beneficiários, AGEHAB e Procuradoria Geral do Estado - PGE
Subproduto 11 (07)*: Registro no Cartório de Registro de Imóveis CRI e Entrega dos Títulos registrados

Total investimento - Loteamento Jardim Curitiba I, II, III e IV - Goiânia-GO

R$ 1.457.716,27

Total investimento - Conjunto Habitacional Madre Germana 1ª Etapa e 2ª
Etapa, respectivamente, Aparecida de Goiânia-GO e Goiânia-GO

R$ 840.063,36

Tempo Previsto - Loteamento Jardim Curitiba I, II, III e IV - Goiânia-GO

630 dias

Tempo Previsto - Conjunto Habitacional Madre Germana 1ª Etapa e 2ª
Etapa, respectivamente, Aparecida de Goiânia-GO e Goiânia-GO

600 dias
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Regularização Fundiária de loteamentos localizados em Goiânia
•

Loteamento João Paulo – 820 imóveis – Adaptação do projeto de
urbanização à atual situação do loteamento, com a finalidade de obter nova
aprovação e reedição do decreto.

•

Loteamento Grajaú – 337 imóveis

•

Loteamento Real Conquista - 2134 imóveis

Processos abertos no protocolo/municípios do interior: 330 processos.
Convênios de Cooperação Técnica e Administrativa com Municípios
Constitui objeto dos convênios a regularização fundiária de imóveis de uso residencial
ou misto dos loteamentos de propriedade do Estado de Goiás, nos termos da Lei n.
12.229/93, conforme Plano de Trabalho que faz parte integrante do Convênio para
cada município.
Para a execução dos convênios não haverá transferência voluntária de recursos entre
os partícipes. As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais
como: serviços de terceiros, pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e
outras que se fizerem necessárias, correrão por conta de dotações específicas
constantes nos orçamentos dos partícipes. As atividades previstas nos convênios são:
Aprovação e registro dos loteamentos irregulares – CONVENIADA; Capacitação de
colaboradores indicados pela conveniada para desenvolverem o cadastramento,
coleta de documentos – AGEHAB; Cadastramento, coleta de documentos –
CONVENIADA; Coleta de assinatura nos títulos de regularização – CONVENIADA;
Registro dos títulos de regularização – CONVENIADA; Entrega dos títulos – AGEHAB/
CONVENIADA.
Os municípios que já formalizaram convênio com a AGEHAB nesta ação são:
Anápolis; Aparecida de Goiânia; Anicuns; Cezarina; Catalão; Edealina; Edéia;
Goiandira; Goianira; Goianésia; Goiânia; Inaciolândia; Jaupaci; Mimoso de Goiás;
Nova América; Rio Verde; Senador Canedo; Trindade; Vicentinópolis; Jataí; Bom
Jesus; Palmeiras de Goiás; Mineiros e Americano do Brasil.

Áreas Disponíveis para Construção de Novas Moradias
Em meados de 2011, a AGEHAB promoveu um levantamento/atualização cadastral
das áreas de propriedade do Estado, disponíveis para construção de novas unidades
habitacionais de interesse social, para fins de proposição de novas parcerias com o
Governo Federal, apurando a existência de um total de 41 áreas em 22 municípios do
Estado, com tamanho variando entre 2.160 e 193.600 m2, suficientes para edificação
de 9.396 unidades habitacionais, conforme resumo por Região de Planejamento no
Quadro a seguir.
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Áreas do Estado selecionadas e proposta de construção via FAR
Quadro Resumo

Total de Áreas

Quantidade de UH Horizontais

Proposta construção
de UH

-

6.804

Quantidade de UH Verticais
Quantidade por Região de Planejamento

2.592

Entorno do DF

7

1.265

Norte Goiano

2

130

Sul Goiano

5

876

Oeste Goiano

3

1.616

Centro Goiano

5

478

19
41

5.031

Região Metropolitana
Total UH

9.396

Fonte: AGEHAB/Gerencia de Programas Habitacionais – GPH (2011)

3.2.3. Programas Federais: PAC e MCMV
No âmbito do PAC/Habitação, segundo dados para 29/10/2010, os investimentos de
provisão habitacional contratados, considerando tanto o Pró-Moradia como o
HIS/FNHIS, somam 96,4 milhões, resultando no atendimento a 5.800 famílias, sendo
que 84,5% dessas famílias estão na Região Metropolitana de Goiânia, precisamente
em Goiânia.
No total, o investimento contratado com o HIS/FNHIS soma R$ 40 milhões e 2.636
unidades: 65,7% localizadas na Região Metropolitana de Goiânia e 11% no Sudoeste
Goiano. O Sudeste Goiano e o Entorno do Distrito Federal não contrataram nenhuma
unidade habitacional (conforme ilustra o Mapa a seguir).
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No que diz respeito à urbanização de assentamentos precários, realizada por meio do
PAC, do montante de recursos contratados (161 milhões), 46% foram destinados à
Região Metropolitana de Goiânia; 39,3% ao Entorno do Distrito Federal; e 14,8% ao
Centro Goiano. Considerando-se as famílias a serem beneficiadas (9.912),
diferentemente, 56,4% estão no Entorno do DF e 33,6% na Região Metropolitana de
Goiânia. No Centro Goiano, são 10% (conforme ilustra o Mapa a seguir).

No Programa Minha Casa, Minha Vida, segundo informações do Ministério das
Cidades para 11/10/2010, até aquela data o Estado de Goiás havia ultrapassado sua
meta de contratações em 22,1%, somando 33.718 unidades habitacionais contratadas
– 1º lugar no ranking nacional (conforme Mapa abaixo).

77

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

As modalidades MCMV/Recursos FAR e MCMV/PNHU juntas somavam 44.261
unidades habitacionais contratadas, número superior àquele de 33.718, que tem como
posição 11/10/2010. Segundo tais dados, sem contabilizar as demais modalidades do
MCMV – PNHR, abaixo de 50 mil habitantes e Programa Habitacional Popular
Entidades, o Estado de Goiás teria ultrapassado a meta em 60,3% em 29/10/2010.
As 10.475 unidades habitacionais contratadas no âmbito do MCMV/FAR somam R$
412,6 milhões. A Região Metropolitana de Goiânia participa com 62% desse valor
(municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Goianira, Hidrolândia, Nerópolis,
Senador Canedo e Trindade); o município de Anápolis, no Centro Goiano, com 14%; o
município de Rio Verde, no Sudoeste Goiano, com 9,6%.
O Entorno do Distrito Federal (municípios de Águas Lindas e Formosa), o Sudeste
Goiano (município de Catalão) e o Sul Goiano (municípios de Caldas Novas e
Itumbiara) apresentaram participação entre 4 e 5,5% nas contratações. As regiões
Nordeste, Norte, Noroeste e Oeste Goiano não contrataram o MCMV/Recursos FAR
(conforme ilustra o Mapa a seguir).
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As 33.786 unidades habitacionais contratadas no âmbito do MCMV/PNHU somam 1,6
bilhão. Desse valor, 40,3% concentram-se na Região Metropolitana de Goiânia e
35,8% no Entorno do DF. O Centro Goiano responde por 9,8% do valor total
contratado, o Sudoeste por 5%, o Sul por 4,6%, o Sudeste por 2,3% e as demais
regiões apresentam proporções abaixo de 1%. Do total de unidades, 13.921 (41,2%)
foram contratadas pela Região Metropolitana de Goiânia; 11.186 (33%) pelo Entorno
do DF; e 3.600 (10,7%) pelo Centro Goiano.
As regiões cujos municípios mais contrataram MCMV/PNHU são: Metropolitana de
Goiânia, Entorno do DF, Centro, Sudoeste, Sul e Sudeste. Nestas, estão os 21
municípios goianos que respondem por 90,8% do total de unidades contratadas
(conforme ilustra o Mapa a seguir). São eles:



Na Região Metropolitana de Goiânia: Goiânia (5.391), Aparecida de Goiânia
(2.890), Trindade (1.787), Goianira (1.282), Senador Canedo (734), Nerópolis (666)
e Hidrolândia (471).



No Entorno do DF: Valparaíso de Goiás (4.279), Águas Lindas de Goiás (2.840),
Planaltina (1.080), Santo Antônio do Descoberto (702), Luziânia (652), Cidade
Ocidental (540), Cocalzinho de Goiás (464) e Formosa (339).



No Centro Goiano: Anápolis (2.958) e Goianésia (334).



No Sudoeste Goiano: Rio Verde (1.471).



No Sul Goiano: Caldas Novas (782) e Itumbiara (406).



No Sudeste Goiano: Catalão (618).
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3.2.4. Parceria MCMV e AGEHAB: MCMV Sub 50
O Cheque Moradia, criado em 2001, além de seu uso isolado como o principal
programa habitacional estadual, passou cada vez mais, paralelamente ao processo
acima referido quanto aos recursos e programas federais, a servir também como
contrapartida para os mesmos.
É digno de nota, quanto a este aspecto, que em sua legislação há previsão para seu
uso enquanto contrapartida. Ademais, em maio de 2009, por meio da Lei nº 16.559,
estabelece-se a possibilidade para a elevação desta contrapartida até R$ 15 mil, para
os casos de contratos celebrados até 31 de dezembro de 2009.
Na seleção do programa Minha Casa Minha Vida Sub 50 (MCMV/PAC 2) foram
contempladas 119 cidades goianas, onde serão construídas 4.885 unidades
habitacionais.
O Governo de Goiás garante contrapartida do Cheque Moradia para reforçar a
construção das casas. O valor do recurso do MCMV Sub 50 previsto é de R$ 25 mil
por unidade habitacional, com contrapartida do Governo de Goiás, em Cheque
Moradia, de R$ 5 mil por unidade.
Os municípios contemplados apresentaram terrenos disponíveis e regularizados para
a construção das unidades, e as famílias beneficiadas devem ter renda mensal de até
R$ 1,6 mil.
A AGEHAB oferece treinamento em software específico (o Palladium) às equipes
dos 119 municípios com até 50 mil habitantes contemplados no Minha Casa Minha
Vida Sub 50, para fazer a inscrição das famílias beneficiárias do programa. Todo o
processo é alinhado às diretrizes da Caixa e tem por objetivo preparar as equipes
municipais para triar famílias com o perfil para receber moradias de interesse social.
Cada prefeitura montou equipe com quatro técnicos (três cadastradores e um
digitador), e após os prefeitos assinarem o Termo de Cooperação Técnica com o
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Governo de Goiás, estas equipes passam pelas Oficinas realizadas pela AGEHAB.
Finalizado o treinamento e assim que todos os documentos estiverem reunidos e em
dia, os recursos serão liberados pelo Governo de Goiás e pela Caixa.

Goiás – Municípios contemplados no MCMV Sub 50 (PAC 2)
NOME

NOME MESO

REGIOES

PROPONENTE

UH

1

ACREUNA

SUL GOIANO

Região Sudoeste
Goiano

PREFEITURA

50

2

ÁGUA LIMPA

SUL GOIANO

Região Sul Goiano

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

50

GOVERNO ESTADUAL

40

GOVERNO ESTADUAL

40

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

50

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

40

GOVERNO ESTADUAL

34

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

31

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40

3

ALEXANIA

LESTE GOIANO

4

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

NORTE GOIANO

5

ALVORADA DO NORTE

LESTE GOIANO

6

AMARALINA

NORTE GOIANO

7

AMERICANO DO BRASIL

CENTRO GOIANO

8

AMORINÓPOLIS

CENTRO GOIANO

9

ANICUNS

CENTRO GOIANO

10

APARECIDA DO RIO DOCE

SUL GOIANO

11

APORE

SUL GOIANO

12

ARACU

CENTRO GOIANO

13

ARAGARCAS

NOROESTE GOIANO

14

ARAGUAPAZ

NOROESTE GOIANO

15

ARENÓPOLIS

NOROESTE GOIANO

16

AURILÂNDIA

CENTRO GOIANO

17

AVELINÓPOLIS

CENTRO GOIANO

18

BARRO ALTO

CENTRO GOIANO

19

BOM JARDIM DE GOIÁS

20

BONÓPOLIS

21

BRITÂNIA

22

BURITI ALEGRE

NOROESTE GOIANO
NORTE GOIANO
NOROESTE GOIANO
SUL GOIANO

23

BURITINÓPOLIS

24

CACHOEIRA ALTA

25

CACHOEIRA DE GOIÁS

26

CAIAPONIA

SUL GOIANO

27

CAMPESTRE DE GOIÁS

SUL GOIANO

28

CAMPINACU

NORTE GOIANO

29

CAMPINORTE

NORTE GOIANO

30

CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

31

CAMPOS BELOS

LESTE GOIANO
SUL GOIANO
CENTRO GOIANO

SUL GOIANO
NORTE GOIANO

Região do Entorno
do Distrito Federal
Região Nordeste
Goiano
Região Nordeste
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Sudoeste
Goiano
Região Sudoeste
Goiano
Região Noroeste
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Noroeste
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Centro
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Sul Goiano
Região Nordeste
Goiano
Região Sudoeste
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Sudeste
Goiano
Região Nordeste
Goiano
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NOME

NOME MESO

32

CAMPOS VERDES

33

CARMO DO RIO VERDE

34

CASTELÂNDIA

SUL GOIANO

35

CAVALCANTE

NORTE GOIANO

36

CEZARINA

NORTE GOIANO
CENTRO GOIANO

SUL GOIANO

37

COLINAS DO SUL

NORTE GOIANO

38

CORUMBA DE GOIÁS

LESTE GOIANO

39

CORUMBAIBA

40

CRIXAS

41

DAMIANÓPOLIS

LESTE GOIANO

42

DIVINÓPOLIS DE GOIÁS

LESTE GOIANO

43

DOVERLÂNDIA

SUL GOIANO

44

EDEIA

SUL GOIANO

SUL GOIANO
NOROESTE GOIANO

REGIOES
Região Norte
Goiano
Região Centro
Goiano
Região Sudoeste
Goiano
Região Nordeste
Goiano
Região Sul Goiano
Região Nordeste
Goiano
Região do Entorno
do Distrito Federal
Região Sudeste
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Nordeste
Goiano
Região Nordeste
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Sul Goiano
Região Noroeste
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Nordeste
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Noroeste
Goiano

PROPONENTE

UH

GOVERNO ESTADUAL

20

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

40

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

40

GOVERNO ESTADUAL

50

GOVERNO ESTADUAL

50

GOVERNO ESTADUAL

40

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

45

FAINA

46

FIRMINÓPOLIS

47

FLORES DE GOIÁS

LESTE GOIANO

48

FORMOSO

NORTE GOIANO

49

GOIÁS

50

GOIATUBA

SUL GOIANO

51

GOUVELÂNDIA

SUL GOIANO

52

GUARINOS

CENTRO GOIANO

53

HEITORAÍ

CENTRO GOIANO

54

IACIARA

LESTE GOIANO

55

INACIOLÂNDIA

SUL GOIANO

Região Sul Goiano

PREFEITURA

40

56

INDIARA

SUL GOIANO

Região Sul Goiano

PREFEITURA

40

PREFEITURA

50

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

50

GOVERNO ESTADUAL

40

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

40

NOROESTE GOIANO
CENTRO GOIANO

NOROESTE GOIANO

Região Sul Goiano
Região Sudoeste
Goiano
Região Centro
Goiano
Região Noroeste
Goiano
Região Nordeste
Goiano

Região Oeste
Goiano
Região Noroeste
Goiano
Região Centro
Goiano
Região Noroeste
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Nordeste
Goiano
Região Norte
Goiano

57

IPORÁ

CENTRO GOIANO

58

ITAGUARU

CENTRO GOIANO

59

ITAPACI

CENTRO GOIANO

60

ITAPURANGA

CENTRO GOIANO

61

IVOLANDIA

CENTRO GOIANO

62

JUSSARA

63

MAMBAI

LESTE GOIANO

64

MARA ROSA

NORTE GOIANO

65

MARZAGÃO

SUL GOIANO

Região Sul Goiano

PREFEITURA

40

NOROESTE GOIANO

Região Noroeste
Goiano

PREFEITURA

40

66

MATRINCHA

NOROESTE GOIANO
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NOME

NOME MESO

67

MAURILÂNDIA

68

MIMOSO DE GOIÁS

LESTE GOIANO

69

MINACU

NORTE GOIANO

70

MONTE ALEGRE DE GOIÁS

NORTE GOIANO

71

MONTIVIDIU DO NORTE

NORTE GOIANO

72

MORRINHOS

SUL GOIANO

SUL GOIANO

73

MOSSAMEDES

CENTRO GOIANO

74

MOZARLÂNDIA

NOROESTE GOIANO

75

MUTUNÓPOLIS

NORTE GOIANO

76

NAZARIO

77

NIQUELÂNDIA

NORTE GOIANO

78

NOVA CRIXAS

NOROESTE GOIANO

79

NOVA GLORIA

CENTRO GOIANO

80

NOVA IGUAÇU DE GOIÁS

81

NOVO BRASIL

82

NOVO PLANALTO

83

ORIZONA

84

OURO VERDE DE GOIÁS

85

PADRE BERNARDO

86

PANAMA

CENTRO GOIANO

NORTE GOIANO
CENTRO GOIANO
NOROESTE GOIANO
SUL GOIANO
CENTRO GOIANO
LESTE GOIANO
SUL GOIANO

87

PARAÚNA

SUL GOIANO

88

PEROLÂNDIA

SUL GOIANO

89

PETROLINA DE GOIÁS

90

PIRACANJUBA

CENTRO GOIANO
SUL GOIANO

91

PIRANHAS

92

PIRES DO RIO

SUL GOIANO

93

PONTALINA

SUL GOIANO

NOROESTE GOIANO

94

PORANGATU

95

PORTELANDIA

SUL GOIANO

96

PROFESSOR JAMIL

SUL GOIANO

97

QUIRINÓPOLIS

98

RUBIATABA

99

SANTA HELENA DE GOIÁS

100 SANTA ISABEL
101 SANTA RITA DO ARAGUAIA

NORTE GOIANO

SUL GOIANO
CENTRO GOIANO
SUL GOIANO
CENTRO GOIANO
SUL GOIANO

REGIOES
Região Sudoeste
Goiano
Região do Entorno
do Distrito Federal
Região Norte
Goiano
Região Nordeste
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Sul Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Centro
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Sudeste
Goiano
Região Centro
Goiano
Região do Entorno
do Distrito Federal
Região Sul Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Sudoeste
Goiano
Região Centro
Goiano
Região Sul Goiano
Região Oeste
Goiano
Região Sudeste
Goiano
Região Sul Goiano
Região Norte
Goiano
Região Sudoeste
Goiano
Região Sul Goiano
Região Sudoeste
Goiano
Região Centro
Goiano
Região Sudoeste
Goiano
Região Centro
Goiano
Região Sudoeste
Goiano

PROPONENTE

UH

GOVERNO ESTADUAL

40

GOVERNO ESTADUAL

40

GOVERNO ESTADUAL

50

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

50

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

40

GOVERNO ESTADUAL

40

GOVERNO ESTADUAL

50

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

50

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

50

PREFEITURA

40

PREFEITURA

50

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

50

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

50

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

50

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40
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NOME
102 SANTA ROSA DE GOIÁS

NOME MESO
CENTRO GOIANO

103 SANTA TEREZA DE GOIÁS

NORTE GOIANO

104 SANTA TEREZINHA DE GOIÁS

NORTE GOIANO

105 SANTO ANTÔNIO DA BARRA

SUL GOIANO

106 SÃO DOMINGOS
107 SÃO FRANCISCO DE GOIÁS
108 SÃO JOÃO D'ALIANÇA
109 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

LESTE GOIANO
CENTRO GOIANO
NORTE GOIANO
NOROESTE GOIANO

110 SÃO SIMÃO

SUL GOIANO

111 SERRANÓPOLIS

SUL GOIANO

112 SÍTIO D'ABADIA

LESTE GOIANO

113 TERESINA DE GOIÁS

NORTE GOIANO

114 TROMBAS

NORTE GOIANO

115 TURVELÂNDIA

SUL GOIANO

116 URUAÇU

NORTE GOIANO

117 URUANA

CENTRO GOIANO

118 VIANÓPOLIS

SUL GOIANO

119 VICENTINÓPOLIS

SUL GOIANO

REGIOES
Região Centro
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Sudoeste
Goiano
Região Nordeste
Goiano
Região Centro
Goiano
Região Nordeste
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Sudoeste
Goiano
Região Sudoeste
Goiano
Região Nordeste
Goiano
Região Nordeste
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Sudoeste
Goiano
Região Norte
Goiano
Região Centro
Goiano
Região Sudeste
Goiano
Região Sul Goiano

PROPONENTE

UH

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

50

PREFEITURA

40

GOVERNO ESTADUAL

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

20

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

50

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

PREFEITURA

40

3.2.5 Parceria CAIXA e AGEHAB: Imóvel na Planta (FGTS Sub 20)
Outros 50 municípios com população até 20 mil habitantes serão beneficiados pela
parceria AGEHAB, com o Cheque Moradia, e recursos federais, via Caixa Econômica
Federal/FGTS (CEF). Ao todo serão construídos 3 mil imóveis habitacionais de
interesse social nos municípios.
A AGEHAB oferece treinamento em software específico (o Palladium) às equipes
dos 57 municípios com até 20 mil habitantes para fazer a inscrição das famílias
beneficiárias do programa. Todo o processo é alinhado às diretrizes da Caixa e tem
por objetivo preparar as equipes municipais para triar famílias com o perfil para
receber moradias de interesse social.
Além do prefeito, uma equipe mínima de cinco técnicos de cada prefeitura passou pelo
treinamento, realizado na Faculdade de Tecnologia Senai de Desenvolvimento
Gerencial (Fatesg), no Setor Universitário, em Goiânia. Os representantes dos
municípios que assinaram o Termo de Cooperação Técnica com o Estado e tiveram
suas equipes treinadas já podem iniciar imediatamente o cadastramento e a triagem
das famílias que se enquadram no perfil de beneficiárias.
No total serão investidos R$ 90 milhões com recursos estaduais e federais, e vão
contemplar famílias com renda de até R$ 1,6 mil. Os beneficiários pagarão uma
pequena parcela de financiamento, em 120 prestações de R$ 66,00. O Estado
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investirá R$ 60 milhões em Cheque Moradia e a Caixa R$ 27 milhões, provenientes do
FGTS, e outra parte do financiamento dos beneficiários.
Os municípios beneficiados contribuem com terrenos regularizados e serviços básicos
de infraestrutura preliminares, como iluminação pública e pavimentação de ruas, bem
como com o processo de cadastramento (o Quadro a seguir apresenta a lista dos
municípios beneficiados e respectivas quantidades de UH que serão construídas em
cada um deles).
Goiás – Municípios contemplados com o FGTS Sub 20 – Imóvel na Planta
SEQ

MUNICIPIO

BAIRRO

QUANT. UH

1

Alto Paraíso de Goiás

Cidade Alta

50

2

Amaralina

Lot. Jardim Primavera

50

3

Americano do Brasil

Jardim Tropical

39

4

Arenópolis

Setor Vila 14 de Maio I

75

5

Bom Jardim de Goiás

Joaquim Alves de Sousa

60

6

Cachoeira Alta

Jardim Beija Flor

50

7

Corumbaíba

Setor Sul

35

8

Doverlândia

Manoel Ribeiro Campos

55

9

Estrela do Norte

Residencial Estrela

40

10

Itaguaru

Lot. Residencial Raio do Sol

50

Itarumã

Bairro Mª dos Anjos Lopes dos
Santos

50

12

Lagoa Santa

Lot. Pousada das Nascentes

49

13

Mairipotaba

Lot. Residencial Mairy

46

14

Minaçu

Jardim Floresta

54

15

Palminópolis

Residencial José Tobias

43

16

Pontalina

Silvio Manoel de Souza

147

17

Porangatu

Loteamento Marlene Vaz

50

18

Rialma

Setor Rosa Luiza Matias

80

Setor Joao Paulo II

20

19

Rianápolis

Lot. Pedro de Castro e Silva

50

20

Santa Fé de Goiás

Setor Residencial Boa Vista

50

Setor Sul

20

21

Santa Isabel

Setor Francisco Tavares dos Santos
(Distrito de Cirilandia)

30

22

Santa Rita do Araguaia

Nicomedes Vieira de Rezende

50

23

São João da Paraúna

Antonio Cruz

50

24

Três Ranchos

Lot. Boa Vista

22

25

Silvânia

Lot. Maria de Lourdes Caixeta

11

101
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SEQ

MUNICIPIO

BAIRRO

QUANT. UH

26

Aporé

Residencial Aroeira

50

27

Cachoeira de Goiás

Setor Aeroporto

31

28

Damianópolis

Setor Aeroporto

50

29

Ipiranga de Goiás

Morada do Sol Nascente

50

30

Jussara

Residencial Santos Dumont

60

31

Niquelândia

Residencial Morada dos Sonhos

50

32

Nova Glória

Glória dos Marinhos III

33

Urutai

Setor Bela Vista 2

55

34

Campinaçu

Setor Morada Feliz

50

35

Bom Jesus de Goiás

Bairro Luiz Carlos de Oliveira

50

36

Gouvelândia

Loteamento Conquista

50

37

Itaguari

Residencial Alto Paraíso

80

38

Cezarina

Jardim das Acácias

60

39

Goiandira

Setor Primavera II

95

40

São Miguel do Passa Quatro

Loteamento João Batista de Oliveira
Neto

41

Formoso

Conjunto Habitacional Renascer

50

42

Posse

Loteamento Residencial Bela Vista I

50

Paraúna

Loteamento Concórdia Ferro de
Moraes

20

Água Fria de Goiás

Água Fria II Etapa

50

Nova Iguaçu de Goiás

Setor Emília Araújo Barreto e
Residencial Dona Quita

50

46

Mara Rosa

Setor Central

57

47

Itapaci

Jardim das Oliveiras

50

48

Itaberaí

Recanto do Bosque II

90

49

Nova Veneza

Fratelli di Venezia

97

50

Barro Alto

Residencial Galdino

100

51

Iaciara

Parque das Nações e Setor Sul

100

Aparecida do Rio Doce

Loteamento
Almeida

53

Campos Verdes

Loteamento Popular

20

54

Vianópolis

Setor Umbelino

50

55

Cristianópolis

Setor dos Lagos

41

56

Buritinópolis

Novo Buriti II

24

57

Itapuranga

Itapuranga

58

Guaraíta

Loteamento Guaraíta e Conjunto

43
44
45

52

Omar

100

Divino

de

112

50

243
50
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SEQ

MUNICIPIO

BAIRRO

QUANT. UH

Aurora 2ª Etapa
Itarumã

Bairro Mª dos Anjos Lopes dos
Santos

60

Fazenda Nova

Setor Aeroporto

100

61

Palestina

Setor Bela Vista

50

62

Varjão

Residencial Dona Zizinha

30

63

Itajá

Loteamento Parque dos Ipês

50

64

Edealina

Loteamento Parque das Primaveras

45

59

50

3.3. Capacidade de Atuação dos Atores Sociais: Engajamento via Crédito
Solidário e MCMV Entidades
A atuação dos movimentos sociais por moradia em Goiás é marcada por longa
trajetória de luta, e, desde a abertura da Capital do Estado e da Capital Federal, com o
inchaço populacional migratório e êxodo rural, especialmente nos setores de baixa
renda, gerando uma grave crise habitacional, houve um intenso processo de invasões
de terras públicas e privadas (“invasões coletivas”): somente na Capital goiana, em
1976, admitia-se a existência de 10 mil “invasores”, e nos anos 1980, segundo dados
da própria Prefeitura de Goiânia, o número de “posseiros” aproximava-se de 200 mil
enquanto a população da cidade estava em torno de 700 mil habitantes – fato que, por
si só, trouxe um acúmulo de forças por parte do movimento pela moradia.
Nos anos 1980 esses episódios de ocupação se intensificaram em Goiás, e o
movimento por moradia, na busca por mitigar o forte processo de exclusão social, em
diversos momentos, forçou a intervenção pública na viabilização de inúmeros
loteamentos originados de áreas de posse – casos elucidativos do Jardim Nova
Esperança, Fazenda São Domingos e Vila Mutirão em Goiânia. Mas nos anos 1990
e até os dias atuais, registram-se importantes experiências dos movimentos populares
goianos em torno da questão da moradia – exemplos do Residencial Vale dos
Sonhos na Região Norte de Goiânia e do triste e truculento episódio da desocupação,
internacionalmente conhecida, de uma propriedade privada localizada no Parque
Oeste Industrial em 2005, por cerca de 3 mil famílias de baixa renda que
reivindicavam a terra para morar – hoje na sua quase totalidade assentadas no
Residencial Real Conquista, construído em parceria entre os Governos Municipal,
Estadual e Federal para atendimento destas famílias.
Ao longo dos anos 1990, as ações do poder público no campo da habitação de
interesse social em Goiás foram apenas pontuais e em resposta a demandas
emergenciais, com o envolvimento de financiamentos provenientes de várias fontes,
sem uma unidade orçamentária específica ou fundo especial. Desde então, podem ser
citadas algumas experiências de provisão de moradias e urbanização de várias áreas
de posse em Goiânia, fruto de parcerias entre a Prefeitura, o Governo do Estado, a
União, Organismos Multilaterais, Empresas, Associações/Cooperativas e diversas
ONGs (veja-se resumo a seguir).
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ANO

EMPREENDIMENTO/

Nº U.H./ REGIME
CONSTRUTIVO

ATORES/PARCEIROS

1.410 lotes
residenciais e 54
comerciais

Residencial Goiânia Viva
• Cooperativa Mista Habitacional Pop.
de Goiânia – COPHOG

1994

659 casas
(autogestão coletiva)

• Projeto Renascer – ONG alemã
MISERIOR/ Universidade Católica de
Goiás/ Federação Goiana de Inquilinos
e Posseiros – FEGIPE e Prefeitura de
Goiânia

Famílias moradoras de
áreas de posse

100 U.H. (mutirão das
famílias)

• Projeto Habitat – ONG americana Habitat
para Humanidade
• Prefeitura de Goiânia
 Projeto Nova Morada - Ciclovia
 Projeto Morro do Aranha
 Doação de Lotes Avulsos

1996

ATENDIMENTO

130 U.H.
(autoconstrução)

Famílias moradoras de
áreas públicas e áreas de
risco

56 U.H.
462 U.H
305 (autoconstrução)

Pró-Moradia (Jardim Conquista e Setor
Perim I)
• Prefeitura de Goiânia/ recursos
FGTS/CAIXA

81 U.H.

Reurbanização de áreas
de
posse
para
o
atendimento de 1.275
famílias

17 blocos de
habitação coletiva
(272 apartamentos)

Assentamento de 2.449
famílias
de
diversas
áreas de posse

10 blocos de
habitação coletiva
(160 apartamentos)

Assentamento de famílias
oriundas de áreas de
posse

Doação de 33 lotes
com alicerces
(autoconstrução)
98 U.H.

Assentamento de famílias
removidas de “invasão”
no Residencial Goiânia
Viva

236 U.H.

Assentamento de famílias
de áreas de posse com
risco
(ações
de
urbanização
e
regularização)

100 U.H.

Assentamento de famílias
removidas de “invasão”
no Residencial Goiânia
Viva

Pró-Moradia – Cidade Legal
1997

(Jd. Planalto, Bairro Capuava, Jardim
Botânico, Ciclovia, Vila Redenção, Areião)
• Prefeitura de Goiânia/ recursos
FGTS/CAIXA

1997

2000

Pró-Moradia
–
Jardim
(Residencial América Latina)

Goiás

I

• Prefeitura de Goiânia/ recursos
FGTS/CAIXA
Morar Melhor – Residencial Recanto do
Bosque
• Prefeitura de Goiânia;
• PSH/Governo Federal

2001

Projeto Dom Fernando – Programa
Habitar Brasil/BID – Banco Interamericano
de Desenvolvimento/ contrapartida da
Prefeitura de Goiânia

2002

PSH/Governo Federal e Prefeitura de
Goiânia – Extensão Eldorado Oeste

A partir da Emenda Constitucional nº 26 de 14 de fevereiro de 2000, do Estatuto da
Cidade (2001), da criação do Ministério das Cidades (2003), da Lei de criação do
SNHIS, CNHIS e FNHIS (Lei 11.124/2005), do Fundo de Desenvolvimento Social –
FDS/Crédito Solidário, do PAC Habitação em 2006, do Minha Casa Minha Vida em
2009, incluindo MCMV Entidades, além de arcabouço legal e maior disponibilidade de
recursos, as reivindicações do movimento pela reforma urbana passaram a ter maior
respaldo para sua consolidação. Em Goiás, muito especialmente, percebe-se a forte

88

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

atuação dos movimentos pela moradia a partir de 2005 com a criação do Programa
Crédito Solidário – financiamento habitacional destinado a famílias de baixa renda
organizadas em associações, cooperativas, sindicatos ou entidades da sociedade civil
organizada (autogestão coletiva). Levando-se em conta as contratações até abril de
2010, Goiás destaca-se como o Estado com maior número de unidades contratadas:
3.240 U.H., à frente do Rio Grande do Sul (2.935) e de São Paulo (2.082), segundo e
terceiro colocados (conforme Mapa a seguir).

Os empreendimentos contratados através do Crédito Solidário em Goiás – 41
contratações – estão distribuídos em 13 municípios do Estado, presentes em quatro
Regiões de Planejamento: 6 municípios e 26 contratações no Entorno do Distrito
Federal; 4 municípios e 12 contratações na Região Metropolitana de Goiânia; 2
municípios e 2 contratações no Centro Goiano (Anápolis e Jaraguá); e 1 município e 1
contratação no Norte Goiano (Nova Crixás), como mostra o Mapa a seguir.
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Observa-se o maior desempenho do Programa Crédito Solidário nas duas áreas
metropolitanas do Estado: 49,9% das contratações têm como localização o Entorno do
Distrito Federal e 43% a Região Metropolitana de Goiânia, chamando a atenção o
desempenho individualizado dos municípios de Novo Gama e Goiânia: aquele ficou,
por meio de 13 contratos, com 20,8% das unidades habitacionais; este, por meio de 9
contratos, com 33,8%, o que pode ser explicado pela maior presença dos movimentos
organizados nas regiões mais desenvolvidas e com maior concentração populacional.
Das 2.830 unidades habitacionais contratadas pelo programa MCMV–PHP/Entidades
no Estado de Goiás, de 2009 até abril de 2012, um total de 1.051 UH estão localizadas
nos municípios da Região Metropolitana de Goiânia (os dados podem ser vistos na
Tabela a seguir).
RM de Goiânia: Programas Crédito Solidário e MCMV-ENTIDADES*
Crédito Solidário (2005 a 2011)
N. de
UH

Invest.
R$
(milhões)

Empreendimento/
Entidade
Organizadora

N. de
UH

Invest.
R$
(milhões)

-

-

Res. Abadia GO - IV E.
(Habitat p/
Humanidade)

49

1.804,45

200

4.086,20

-

-

-

-

-

Res. Sussuapara
(AMETUR)

200

10.551,39

Lírio dos Campos (Assoc.
Hab. Morar Bem)

120

2.249,99

Res. Jd. Botânico Conj. I (Assoc. Hab.
Vida Nova)

74

2.885,99

Residencial Vida Nova
(Assoc. Hab. Vida Nova)

50

942,5

Res. HARMONIA
(Assoc. Hab. Força
Leste)

46

1.790,94

Loteamento Parque Eldorado
Oeste I (UEMPGO)

137

2.563,85

Res. Jd. Botânico Conj. II (Assoc. Hab.
Vida Nova)

75

2.924,89

Lírio dos Campos II (MLCP)

137

2.563,85

-

-

-

Loteamento Parque Eldorado
Oeste II (UEMPGO)

150

2.802,83

-

-

-

Loteamento Parque Eldorado
Oeste II (UEMPGO)

150

3.409,38

-

-

-

Conj. Res. Paulo Pacheco 1
(Coop. ACONCHEGO)

154

3.507,01

-

-

-

Conj. Res. Paulo Pacheco 2
(Coop. ACONCHEGO)

127

2.892,66

-

-

-

Residencial TREMENDÃO
(ADTEGO)

57

1.299,60

-

-

-

1.095

23.431,98

-

195

7.601,82

-

-

-

Res Vila Adilair – II A

155

5.965,58

-

-

-

Res Vila Adilair – II B

137

5.342,36

-

-

-

Res. PLANALTO III

132

6.863,99

SUBTOTAL

-

-

-

424

18.171,93

52

1.461,52

Res Buritis II

100

3.878,81

-

-

Res Buritis III

83

3.236,83

MUNICÍPIOS

Empreendimento/
Entidade Organizadora

Abadia de
Goiás

-

Aparecida de
Goiânia

Bairro Jd. dos Ipês
(Movimento Donas de Casa)

Bela Vista de
Goiás

-

Goiânia

SUBTOTAL

Goianira

Guapó

MCMV/PHP-Entidades* (2009 a 2012)

Residencial BURITIS I (UMIS)
-
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Senador
Canedo

SUBTOTAL

52

1.461,52

-

183

7.115,64

Residencial ESPLANADA
(ONG Pró-Moradia)

48

1.382,40

-

-

-

1.382

38.584,10

-

1.051

45.245,23

TOTAL GERAL

* Recursos do Fundo de Desenvolvimento Solidário – FDS; Programa de Habitação Popular - PHP/Entidades.
Fonte: MCidades (contratações até 03/04/2012); Elaboração: Observatório das Metrópoles – Núcleo Goiânia.

3.3.1. Política de Aproximação: ACTs e Cadastro AGEHAB
No final de 2009, a AGEHAB propôs uma Parceria de Trabalho com os Movimentos
Sociais em prol da Moradia, através de Acordo de Cooperação Técnica, para o
estabelecimento de pactos necessários à viabilização de futuros empreendimentos de
Habitação de Interesse Social no Estado de Goiás, com o objetivo de desenvolver
ações voltadas para a diminuição do déficit habitacional no Estado.
Nesta “parceria”, a atuação da AGEHAB ocorreria como agente de consultoria técnica
para os Movimentos Sociais, no sentido de identificar demandas para habitação de
interesse social e fomentar a viabilização dos novos empreendimentos para famílias
que se encontram na faixa de 0 (zero) a 3 (três) salários mínimos, por meio de apoio
institucional. Os Movimentos Sociais, por sua vez, deveriam apresentar documentos
comprobatórios referentes às demandas habitacionais: escrituras e registros de áreas
destinadas à implantação dos futuros empreendimentos, bem como os respectivos
levantamentos planialtimétricos.
Foi feito um agrupamento inicial dos pleitos de cada entidade desses Movimentos
Sociais cadastrados na AGEHAB, por especificidade recorrente, a saber:

01: Complemento de Subsídio, Assessoria Técnica para Projetos Urbanísticos,
Assessoria Técnica para Projetos Arquitetônicos, Acompanhamento Técnico de
Obras e Apoio Institucional na tramitação de projetos na Caixa Econômica
Federal – CAIXA.
02: Cadastro de Demandas.
03: Capacitação para Trabalho Técnico Social.
A partir desses pleitos, a AGEHAB, para fins operacionais, classificou as entidades da
seguinte maneira: A – As entidades que se enquadram no item 01, total ou
parcialmente, que já dispõem de terrenos para construção dos empreendimentos:



A.01 - Associação Brasileira de Habitação Popular;



A.02 – Movimento de Luta pela Casa Própria - Trindade;



A.03 – Movimento de Luta pela Casa Própria - Aparecida de Goiânia;



A.04 – Movimento de Luta pela Casa Própria – Goiânia;



A.05 – Movimento de Luta pela Casa Própria – Senador Canedo;



A.06 – Sociedade Habitacional Comunitária – SHC;



A.07 – União Estadual por Moradia Popular de Goiás;



A.08 – Organização de Cidadania e Desenv. Comunitário – ORCIDEC;



A.09 – Associação de Luta em Defesa da Moradia;



A.10 – Associação Habitacional Vida Nova;
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A.11 – Associação Habitacional Força Leste;



A.12 – Associação Hab. em Defesa da Moradia e Meio Ambiente – AHDM;



A.13 – Cooperativa Habitacional pelo Direito a Moradia – COOPDM;



A.14 – Cooperativa Habitacional pela Moradia em Goiás;



A.15 – União Nacional por Moradia;



A.16 – Associação dos Nordestinos no Estado de Goiás;



A.17 – Cooperativa Habitacional Centro Oeste;



A.18 – Movimento Metropolitano por Moradia Popular em Goiânia;



A.19 – Associação Habitacional Morar Bem;



A.20 – Associação Filantrópica Cooperativada;



A.21 – Movimento Morar Bem de Trindade;



A.22 – AMMA - Goiás;



A.23 – Associação Habitat para a Humanidade – Brasil;



A.24 – Cooperativa de Luta pelo Lote Próprio;



A.25 – IDC – Instituto de Defesa do Consumidor.

B – As entidades que se enquadram no item 01, total ou parcialmente, mas que não
dispõem de terrenos para construção dos empreendimentos:


B.01 – Ação Social Unidos Venceremos – ASUV;



B.02 – Associação de Desenv. da Cidade Livre e Adjacências – ADECA;



B.03 – Associação dos Beneficiários do Real Conquista;



B.04 – Associação Habitacional de Itapuranga – AHABITA;



B.05 – Associação Nova Morada;



B.06 – Movimento pela Reforma Urbana;



B.07 – HABIT-AÇÃO Associados Pró Moradia.

C – As entidades que se enquadram no item 01, que já dispõem de terrenos para
construção dos empreendimentos, mas demandam apenas o quesito Complemento
de Subsídio:


C.01 – Movimento das Donas de Casa e Consumidoras de Goiás – MDC-GO;



C.02 – União Municipal por Moradia Popular de Caldas Novas – UMMP – CN.

D – As entidades que se enquadram apenas no item 02, de apoio institucional para o
Cadastro de Demanda:


D.01 – Associação das Donas de Casa do Estado de Goiás;



D.02 – Federação de Idosos do Estado de Goiás – FIEGO;



D.03 – União Goianiense dos Movimentos Comunitários – UGOMOC;



D.04 – Associação dos Idosos do Brasil – Goiânia;
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D.05 – Associação João de Barro;



D.06 – Associação Habitacional Renascer;



D.07 – Federação Goiana de Inquilinos e Posseiros Goiás – FEGIP;



D.08 – Cooperativa Habitacional Casa Nova;



D.09 – Associação Nova Morada;



D.10 – Central dos Trabalhadores e Trabalhadores do Brasil – CTB;



D.11 – Central Única dos Trabalhadores.

E – Entidades que se enquadram nos itens 01 e 02, e que não dispõem de terrenos
para construção dos empreendimentos:


E. 01 – Associação Habitacional Viver Bem – AHVB.

A nova gestão da AGEHAB em agosto/2011 solicitou um recadastramento das
Entidades Sociais atuantes no movimento pela Moradia para celebração de convênio
específico com estes segmentos, tendo encaminhado ofícios e formulários para 91
Entidades (cadastro em consolidação).

4. PRINCIPAIS QUESTÕES E DESAFIOS DO PEHIS/GO
Seguindo os princípios consagrados na Política Nacional de Habitação, a Política
Habitacional de Goiás se orienta pautada nas seguintes prerrogativas:



Direito à moradia, como um direito humano, individual e coletivo, previsto na
Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal Brasileira
de 1988.



Moradia digna como direito e vetor de inclusão social garantindo padrão adequado
de habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, transporte
coletivo, equipamentos, serviços urbanos e sociais.



Função social da propriedade urbana buscando implementar instrumentos de
reforma urbana a fim de possibilitar melhor ordenamento e maior controle do uso
do solo, de forma a combater a retenção especulativa e garantir acesso à terra
urbanizada.



Questão habitacional como uma política de Estado, uma vez que o poder público é
agente indispensável na regulação urbana e do mercado imobiliário, na provisão
da moradia e na regularização de assentamentos precários, devendo ser, ainda,
uma política pactuada com a sociedade e que extrapole um só governo.



Gestão democrática com participação dos diferentes segmentos da sociedade,
possibilitando controle social e transparência nas decisões e procedimentos.



Articulação das ações de habitação à política urbana, de modo integrado com as
demais políticas sociais e ambientais.



Ter como referência o Estatuto das Cidades para viabilizar a construção de
cidades mais democráticas, garantindo o uso social da propriedade urbana.
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Reorganização de todas as funções do Estado com equipes definidas, autonomia,
poder de decisão, funcionalidade, e delegação de responsabilidades baseadas em
metas estabelecidas em contratos de gestão.



Aperfeiçoamento da gestão da questão habitacional e urbana, adotando práticas
de excelência elevando os padrões de desempenho e de qualidade com foco nos
resultados orientados para o cidadão.



Avaliação e monitoramento da política habitacional de forma a retroalimentar o
processo de planejamento e gestão, resultando na revisão dos programas
habitacionais em execução.



Fortalecimento técnico operacional dos municípios com implantação dos planos
diretores municipais e dos planos locais de habitação de interesse social, de forma
a respaldar a execução dos programas habitacionais.



Fortalecimento financeiro do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social
com efetiva implantação e funcionamento do Conselho Gestor do FEHIS.



Integração dos diferentes órgãos estaduais com atribuição de dotar as cidades de
infraestrutura urbana e serviços públicos.



Delegação de competências através de contratos de gestão definidos tendo por
base metas de qualidade e quantidade com o objetivo de ampliar e disponibilizar
com qualidade os serviços públicos prestados pelo Estado estabelecidos com foco
em resultados.



Instituição de sistemas únicos de gestão para as principais atividades meio
(planejamento, finanças, advocacia, gestão de RH, controladoria) desempenhadas
pelo governo, com o objetivo de permitir uma atuação governamental ordenada e
sem paralelismo.



Fomento ao desenvolvimento em todo o Estado das instâncias representativas dos
diversos setores da sociedade como forma de compartilhamento das
responsabilidades, das políticas e da gestão do governo.

4.1. Competências e Objetivos do PEHIS/GO
A rigor, não existe uma imposição legal, a título nacional, determinando o conteúdo
mínimo do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social. O plano deve refletir a
realidade de cada Estado. O Plano Estadual de Habitação de Interesse Social deve
resultar do debate sobre a dinâmica urbana e a produção das cidades, e considerar as
decisões de autoridades estaduais competentes, de acordo com os canais de
comunicação e debates estabelecidos. Tecnicamente, todo plano é pautado a partir de
um diagnóstico e possui objetivos a serem alcançados.
A essência do plano consiste na elaboração da estratégia para que, a partir da
situação existente (refletida no diagnóstico), se possa construir uma nova realidade
(concretizando os objetivos).
O plano, em visão mais ampla, é onde sistematicamente se reúnem, em um dado
momento, todos esses elementos (diagnóstico, objetivos, estratégia e ações), sendo
mais tradicional, porém, associá-lo ao conjunto de decisões operacionais. O
estabelecimento de metas (resultados quantitativos parciais) é indicado como
parâmetro para se acompanhar o acerto das ações organizadas, servindo como índice
para medir o grau de êxito.
Cumpre a cada Estado avaliar a necessidade de transformar a parte operacional do
plano em lei formal, a fim de conferir o caráter de norma jurídica compulsória para
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suas decisões, vinculando autoridades públicas estaduais e, conforme o caso, a
sociedade. A própria atribuição de competências a órgãos públicos, se esse assunto
estiver contido no plano estadual, deverá ser efetivada não só por condições materiais,
mas também por meio de lei formal. Vale observar que a lei formal também é
necessária para instituir fundos relacionados à política habitacional. A forma de lei
para a parte propositiva do plano terá ainda o condão de garantir continuidade às
ações na medida em que as previsões legais tenham caráter impositivo.
Em síntese, deverá traduzir como o Estado promoverá as atribuições que hoje são
vistas dentro de sua responsabilidade jurídica e/ou política, notadamente: (i) ser um
agente que produza habitação de interesse social e melhoria nas condições
habitacionais (diretamente ou por meio de “parcerias” com outras entidades,
principalmente os Municípios); (ii) ser um articulador junto a autoridades públicas que
desempenham funções importantes para a habitação, de modo a tentar conferir mais
efetividade nesses processos (como o Tribunal de Justiça e cartórios); (iii) fomentar a
capacidade institucional da Administração Pública Estadual e Municipal; (iv) ser um
facilitador para a produção de habitação popular e de regularização urbanística e
fundiária, observando sempre os demais interesses públicos envolvidos em cada caso;
(v) fomentar a sociedade civil e os canais de expressão dos cidadãos, a fim de permitir
o debate em torno do tema.
Como objetivos, o PEHIS/GO propõe estabelecer um sistema de planejamento e criar
as condições técnicas, financeiras e operacionais para a execução da política
habitacional estadual, de forma a combater o déficit habitacional e atender a demanda
das famílias de baixa renda no Estado de Goiás. Especificamente:
a) Planejar e orientar as ações do setor habitacional;
b) Auxiliar a AGEHAB na eliminação gradativa das construções insalubres ou
inseguras de áreas urbanas;
c) Estabelecer parâmetros para construção de habitação popular garantindo padrões
adequados de habitabilidade, dotadas de obras de infraestrutura, que assegurem a
seus moradores condições de salubridade e higiene compatíveis, de forma a
garantir o acesso das famílias de pequena capacidade de pagamento;
d) Auxiliar na coordenação e execução de obras gerais de urbanização, saneamento
básico e serviços comunitários integrados nos projetos de habitação da
companhia;
e) Propor mecanismos de acesso a terrenos para a política habitacional, como:
permutar, alienar, arrendar, administrar e gravar imóveis, podendo propor
desapropriações ao Poder Público;
f)

Desenvolver engenharia financeira que proporcione fluxo de recursos contínuos
para a produção habitacional, urbanização de assentamentos, regularização
fundiária e assistência técnica;

g) Promover a regularização fundiária de conjuntos habitacionais e de loteamentos
irregulares, bem como de assentamentos espontâneos, neste caso, atuando
concomitantemente com a regularização urbanística;
h) Atuar utilizando tipologias habitacionais que respeitem hábitos e costumes do
modo goiano de morar;
i)

Eliminar situações de risco;
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j)

Urbanizar os assentamentos habitacionais precários;

k) Utilizar soluções urbanísticas, arquitetônicas e tecnológicas voltadas para a
preservação ambiental, entre outros.

4.2. Desafios à implementação do PEHIS/GO
Por definição constitucional, as competências dos diferentes entes da Federação
obedecem à hierarquia que tem a complementaridade como princípio. No âmbito do
Estado de Goiás, constituem-se questões fundamentais:



Goiás abriga um fantástico patrimônio natural que deve ser preservado. O grande
desafio é conciliar o desenvolvimento econômico e a urbanização com o
compromisso de proteger e valorizar o meio ambiente.



Produzir habitação é produzir cidade. A habitação é um conjunto de bens e
serviços necessários para o bem-estar e o desenvolvimento humano. Assim, a
construção de habitações deve estar articulada à oferta regular de água potável,
coleta e tratamento de esgoto, energia elétrica e iluminação pública, transporte e
mobilidade urbana, sistema de drenagem pluvial, coleta e tratamento de resíduos
sólidos, saúde pública e educação.



O acesso à moradia digna é um direito humano. Junto com a moradia deve estar
previsto um conjunto de ações que permitam a emancipação socioeconômica do
indivíduo.



Há que se ter o compromisso em respeitar tipologias consagradas pela prática
local, de forma a garantir a preservação de costumes e hábitos. Deve-se preservar
o modo goiano de morar.



O patrimônio arquitetônico e cultural guarda e registra a história local. Na produção
das cidades, especialmente na produção de moradias, este patrimônio deve ser
preservado, valorizado e incorporado às novas soluções.



Em Goiás, a questão da Casa Quilombola é uma dívida antiga desde sempre à
margem das políticas públicas, necessitando urgente concatenação de forças de
diferentes instâncias (governamentais e não governamentais) para o
desenvolvimento de uma política específica para o atendimento das numerosas
comunidades existentes no Estado, que, acima de tudo, respeite os costumes
dessas populações tradicionais.



O compromisso com o planejamento deve ser praticado e incentivado. O Estado de
Goiás já vem investindo neste sentido. Apoiou a elaboração de Planos Diretores e
Planos Locais de Habitação de Interesse Social. Cabe agora cobrar a observância
destes instrumentos, na aprovação de projetos e na concessão dos recursos.



A AGEHAB, segundo o organograma da Secretaria das Cidades, está subordinada
diretamente ao Secretário das Cidades. Falta integração entre os diferentes órgãos
públicos que têm como atribuição dotar de infraestrutura as cidades, de modo a
fornecer as condições para a produção habitacional.



Há que se investir urgentemente no saneamento das cidades, especialmente na
oferta de solução para coleta e tratamento de esgoto.



É importante eliminar todas as situações de risco e trabalhar na regularização
fundiária e urbanística dos assentamentos precários.



É igualmente importante a oferta regular de habitações de interesse social,
antecipando-se a ocupações espontâneas e respondendo a novas demandas
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decorrentes do processo de industrialização, especialmente da indústria
sucroalcooleira, bem como a produção de moradias para abrigar a população que
será atraída pelo novo dinamismo econômico do Estado.



Constata-se a ausência de um sistema estadual de informações integrado que
oriente a política urbana e habitacional do Estado e a atuação da AGEHAB.



O Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social está esvaziado e o Conselho
Gestor destes recursos, sem função, não ocupa seu espaço de debate e de
tomada de decisões. É necessário reconstruir o funcionamento deste sistema, que
muito pode auxiliar na execução da política habitacional.



É importante que se invista na qualificação do quadro técnico permanente do
Estado e na atuação do movimento popular em Goiás, que historicamente tem
bastante significância e importância na política habitacional local, criando canais de
comunicação e informação à população, e garantindo a transparência da
administração pública.

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 (recursos do Orçamento Geral
Estadual – OGE);
Parceria OVG e AGEHAB - construção de 100 creches em 83 municípios goianos, totalizando
investimento de R$ 23 milhões;
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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 (Programa Nacional de Habitação Rural –
PNHR, recursos Orçamento Geral da União – OGU);
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);
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

50 Unidades Habitacionais em Pirenopolis

40 Unidades Habitacionais em Abadia de Goiás

40 Unidades Habitacionais em Goianápolis

33 Unidades Habitacionais em Bonfinopolis

50 Unidades Habitacionais em Curumbá de Goiás

31 Unidades Habitacionais em Hidrolandia

50 Unidades Habitacionais em Cidade Ocidental

30 Unidades Habitacionais em Bela Vista de
Goiás

70 Unidades Habitacionais em Goianira

50 Unidades Habitacionais em Neropolis

64 Unidades Habitacionais em Aparecida de
Goiânia

60 Unidades Habitacionais em Jussara

50 Unidades Habitacionais em Pires do Rio

30 Unidades Habitacionais em Mairipotaba

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 à melhor apoiar a atuação
governamental no enfrentamento das diferentes demandas e necessidades
habitacionais verificadas.
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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.
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II – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
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.
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
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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
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.
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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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2.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
representem, dando efetividade à Lei Federal no 11.888/2008 (Lei de Assistência
Técnica);
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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 à nova gestão ter avançado nos processos direcionados para a
consolidação de ações sistemáticas no campo habitacional, há lacunas quanto a
iniciativas que dêem 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
atendimento das seguintes demandas:



demanda voluntária identificada pelos municípios (cadastro de demandantes);



reassentamento de famílias advindas de área de risco;
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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 demarcação15.

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 condomínio16.

Produção conjunta: Prefeituras - AGEHAB
As prefeituras poderão acessar o programa na Ação de Provisão de Habitação de
Interesse Social a partir do seguinte fluxograma:
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;

15

Detalhamento realizado no item 3.3.1 que trata da Ação de Assistência Técnica para Regularização
Fundiária para terrenos privados.
16

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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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;



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
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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 terreno17.
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 Terras18 próprio para execução de seus
projetos. Terrenos de propriedade do Governo do Estado propícios à implantação de
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:

17

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.
18

Vide proposta de criação do Fundo de Investimento Imobiliário de Habitação de Interesse Social FIIHIS no item 1.2.2.
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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 HabitacionalIndividual, 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 Servidores19
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 FEHIS20. 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 imobiliária21.
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 Social22
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.

19

A proposta apresentada é baseada em programas semelhantes existentes pelos Governos de
Pernambuco, Bahia, São Paulo e do Município de Porto Alegre.
20

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.
21

Programas semelhantes estão sendo executados por outros estados no Brasil, a exemplo de São
Paulo, Bahia e Recife.
22

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

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.
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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:
Fluxograma Programa de Urbanização de Assentamentos Precários
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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
públicas23. 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.
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

23

Para famílias acima deste patamar deverá ser estabelecido o pagamento de aforamento ou processo
de compra a preço de mercado.
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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
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.
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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:

Fluxograma Programa de Melhoria Habitacional e Assessoria Técnica - Ação de Melhoria
Habitacional e Assessoria Técnica – INDIVIDUAL
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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 infraestrutura24.

24

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 técnicas25 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

25

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.26
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

26

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.27
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 –
IMB28, 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.

27

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

28

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 Técnica29 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:

29

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
Acompanhamento de Canteiro de Obras

para

Elaboração

de

Projetos

e

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.30
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 adéqüe 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

30

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
os investimentos para atendimento às necessidades habitacionais sejam apropriados
privadamente através de processos de valorização do solo. Os municípios devem
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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.

1. Sistema de Informações Habitacionais - SIH
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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;



Oferecer assistência técnica aos municípios para a elaboração de planos e
projetos habitacionais;
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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 incorporem
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 – PróMoradia (PAC – Programa de Aceleração ao Crescimento).

Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT
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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

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;
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
municipais em diversos setores para minimizar problemas estruturais dos
centros urbanos;
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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



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
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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
Estado31, 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 FIIHIS32, porém,
recursos provenientes de pagamento de prestações de mutuários e das parcelas de
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

31

Desde que regularizados e registrados em Cartório de Registro de Imóveis.

32

A não ser em caso de compra do imóvel.
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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 freqüentemente
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
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.
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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.
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.
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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
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
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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 cotejálas 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
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:
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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
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.

no processo de formulação e

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;
Apoio ao Programa de Arranjos Produtivos Locais;



Orientação e apoio à formação de cooperativas de produção;
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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;







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;
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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.

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.
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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 Seqüenciais
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.
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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CRONOGRAMA TENTATIVO
Ações e sub-atividades/período de implantação
Programa Estadual de Apoio à Capacidade Institucional dos Municípios¹
Debate com o conselho, executivo e legislativo sobre o projeto de lei para regulamentação do programa
Envio de projeto á Assembléia Legislativa
Programa Estadual de Assessoria Técnica aos Municípios²
Debate com o conselho, executivo e legislativo sobre o projeto de lei para regulamentação do programa
Envio de projeto á Assembléia Legislativa
Programa de Provisão de Habitação de Interesse Social
Redefinição dos procedimentos para Produção Habitacional³
Programa de Melhoria Habitacional e Assistência Técnica - Cheque Moradia
Restruturação dos procedimentos²
Programa de Urbanização de Assentamentos Precários
Programa Casa Legal
Programa Aluguel Social
Debate com o conselho, executivo e legislativo sobre o projeto de lei para regulamentação do programa
Envio de projeto á Assembléia Legislativa
Programa de Financiamento Habitacional
Debate com o conselho, executivo e legislativo sobre o projeto de lei para regulamentação do programa
Envio de projeto á Assembléia Legislativa
Programa de Apoio Comunitário
Debate com o conselho, executivo e legislativo sobre o projeto de lei para regulamentação do programa
Envio de projeto á Assembléia Legislativa
Sistema de Informações Habitacionais - SIH
Contratação de equipe para desenvolvimeto da plataforma do Sistema Estadual de Informação Habitacional
Aquisição de equipamentos para a Equipe da AGEHAB de Tecnologia da Informação e gestão do SIH
Formação de equipe responsável pela implantação do SIH nos municípios
Formação de Banco de Terras e Imóveis adequados para Habitação
Debate com o conselho, executivo e legislativo sobre o projeto de lei para regulamentação do programa
Envio de projeto á Assembléia Legislativa
Desenvolvimento Social das Comunidades
Emancipação Social
Fortalecimento da Economia Familiar
Participação Social
Sustentabilidade Socioambiental

Ações Prioritárias
2012

2013

2014

2015

Ações Seqüenciais
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1. Mesmo não existindo um programa específico para Apoio a Capacidade Institucional dos Municípios, o PPA prevê na ação 1236 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS PARA PROMOÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS MUNICIPAIS relacionada à
atividade fim do programa proposto
2. Mesmo não existindo um programa específico para Apoio a Assessoria Técnica aos Municípios, o PPA prevê na ação 1236 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS PARA PROMOÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS MUNICIPAIS componente que faz
parte do programa proposto

LEGENDA:

Ações Prioritárias (com previsão de recursos no PPA 2012-2015 - Plano de Desenvolvimento Estratégico)
Ações Seqüenciais (prevêem ajustes aos novos arcabouços programáticos)
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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 qualidade de vida da população beneficiada.
A definição de metas do PEHIS/GO levou em consideração os dados das
necessidades habitacionais apontados no Diagnóstico Habitacional e as metas
previstas pelo Plano Plurianual- PPA.
As metas físicas e financeiras para o período das Ações Prioritárias foram
balizadas pelo PPA 2012-2015, considerando ainda os valores unitários de serviços
dispostos no PPA.
Com os dados do PPA 2012-2015, foram 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 estão distribuídas ao longo do período reservado às Ações Seqüenciais
(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 Seqüenciais (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.
O quadro a seguir resume as principais definições adotadas no cálculo das
metas físicas e financeiras do PEHIS/GO.
Para o cálculo dos custos financeiros das ações, no âmbito do PEHIS.GO, foi
primeiramente calculado a meta física anual – tendo como referência as metas
estabelecidas no PPA 2012-2015, que de modo geral foi distribuído
homogeneamente no período e proporcionalmente à disposição financeira anual.
Este foi o parâmetro para o cálculo de todas as metas no período 2012-2015,
incluindo: Emancipação Social (10.567.58); Participação Social (8.500); Fortalecimento
da Economia Familiar (6.951.000,00); Aluguel Social (46.268); Implantação de
captação de energia solar (8.288,10); Implantação de Planos Diretores Democráticos
(10.567,58); Reforma ou Ampliação de UH para servidores públicos estaduais
(10.042.663,38); Reforma de UH para populações indígenas e quilombolas
(1.250.000,00); implantação do Plano Estadual de HIS (8.500) - as exceções foram
apenas as ações que não constavam do PPA, tais como "Implantação de um centro
tecnológico e de georeferenciamento" e da "Gestão do Programa Habitar Melhor".
Paralelamente foi calculado, com o valor total da meta física e financeira, o custo
unitário de cada ação, para que este fosse dividido ao longo do tempo, uma vez que,
por exemplo, o PPA não contemplava o valor anual de cada ação da Secretaria das
Cidades.
Após este cálculo percebeu-se que alguns valores anuais estavam subdimensionados
- como, por exemplo, o de "Regularização Fundiária com Entrega de Escritura", do
programa Casa Legal, para o qual foi encontrado um valor unitário de R$231,37(o qual
foi ajustado para R$ 750,00, valor médio de contratação em outras UFs).
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As ações de produção habitacional também tiveram que ser redimensionadas pois os
valores unitários encontrados unitários eram menores que os praticados.
Para obter os valores financeiros futuros para as ações da habitação, a partir de 2015,
os valores unitários utilizados foram os do PPA (2012-2015) e, quando estes foram
considerados subdimensionados, foi utilizado valores hoje praticados em outras UFs.
. Já para as metas físicas, distribuídas homogeneamente no período 2016-2023, foi
considerado valores médios do período do PPA - com exceção das ações do
"Programa de Provisão de Habitação de Interesse Social" e da ação de "Zoneamento
Urbano", as quais foram estipuladas com o valor correspondente à metade das metas
estipuladas no PPA, e a ação de "Aquisição de Áreas e Lotes Urbanos" para a qual foi
considerada um valor anual de 10.000 m2, tendo em vista a necessidades de
construção de moradias (no PPA esta ação era por família beneficiada).
Já a meta da ação “MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)” foi estipulada
de forma a eliminar até 2023 os domicílios sem banheiro, que em Goiás, segundo o
Censo de 2010, eram 11.405 domicílios.
Nesses termos, para balisar 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 PEHIS/GO
Ações e sub-atividades/período de implantação
Fonte dos recursos

Ações Prioritárias
(PPA)

Ações Seqüenciais (Metas futuras)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Programa Estadual de Apoio à Capacidade
Institucional dos Municípios

1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)

2104 - PESQUISA, TECNOLOGIA E CAPACITAÇÃO

1

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)

1236 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS
PARA PROMOÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA EM ÁREAS MUNICIPAIS

35

58

76

77

30

29

29

29

29

29

29

30

1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)

1104 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES GESTORES E
MULTIPLICADORES

78

82

89

82

83

83

83

83

83

83

83

83

Apoio a elaboração de Projetos Arquitetônicos

0

0

0

0

1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)

1229 - IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO
PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL - PMHIS

25

25

25

46

16

16

16

16

16

15

15

15

1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)

1064 - PEQUENOS MUNICIPIOS, MELHORES
CIDADES

32

33

35

-

12

12

12

12

12

14

12

14

500

500

500

500

250

250

250

250

250

250

250

250

7.300

7.300

7.328

7.330

3.650

3.650

3.650

3.650

3.650

3.650

3.650

3.650

3.669

3.669

3.669

3.669

1.835

1.835

1.835

1.835

1.835

1.835

1.835

1.835

500

500

500

500

250

250

250

250

250

250

250

250

Rubricas futuras
Programa Estadual de Assessoria Técnica aos
Municípios

4801 - AGÊNCIA GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A
4801 - AGÊNCIA GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A
4801 - AGÊNCIA GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A
4801 - AGÊNCIA GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A

Programa Provisão de Habitação de Interesse
Social
1258 - CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAL
RURAL PARA FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL DE 0
(ZERO) A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS
1260 - CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAL
URBANA PARA FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL DE
0 (ZERO) A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS
1261 - CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAL
URBANA PARA FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL DE
3 (TRÊS) A 6 (SEIS) SALÁRIOS MÍNIMOS
1263 - CONSTRUÇÃO DE UNID HABITACIONAL
URBANA PARA FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL DE
6 (SEIS) A 12 (DOZE) SALÁRIOS MÍNIMOS

3

3

3

3

3

3

3

3
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4801 - AGÊNCIA GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A

1259 - CONSTRUÇÃO DE UNID.HABIT.P/ SERV. PÚB.
EST. COM RENDA MENSAL ATÉ 6 SALÁRIOS
MÍNIMOS-CHEQUE MORADIA SERV.PÚBLICO

1.750

1.750

1.750

1.750

875

875

875

875

875

875

875

875

1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)

1043 - CONSTRUÇÃO E DOAÇÃO DE MORADIAS

1.500

1.500

1.500

1.500

750

750

750

750

750

750

750

750

375

375

375

375

250

250

250

250

250

250

250

250

1066 - PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE
REFERÊNCIA

32

33

35

-

33

33

33

33

33

33

33

33

1042 - ARQUITETURA E ENGENHARIA PÚBLICA

32

33

35

-

33

33

33

33

33

33

33

33

1199 - IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SOLUÇÕES
INDIVIDUALIZADAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

38

38

38

38

5

5

5

5

5

5

5

5

998

1.000

1.000

1.002

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

405

1.990

2.000

2.000

2.010

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.997

2.000

2.000

2.003

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

28

28

30

-

500

500

500

500

500

500

500

500

-

-

-

-

1.875

1.875

1.875

1.875

1.875

1.875

1.875

1.875

Programa de Melhoria Habitacional e Assistência
Técnica - Cheque Moradia
Construção de UH para populações específicas (populações indígenas e quilombolas)
1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)
1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)
1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)
1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE); 2350 FUNDO DE PROTEÇÃO
SOCIAL DO ESTADO DE
GOIÁS - PROTEGEGOIAS
4801 - AGÊNCIA GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A
4801 - AGÊNCIA GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A
4801 - AGÊNCIA GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A

1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)

1069 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
(MSD)

1253 - REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAL
PARA FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL DE 0 (ZERO)
A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS -CHEQUE MORADIA
REFORMA
1262 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UH PARA
SERV.PUB.EST.C/ RENDA MENSAL ATÉ
6(SEIS)SAL.MIN.-CH MORADIA REFORMA
SERV.PUB
1256 - CONSTRUÇÃO DE UN. HABIT. P/ SERVID.
PÚBL. ESTADUAIS COM RENDA DE 6 A 12 SM CHEQUE MORADIA SERVIDOR PÚBLICO
Programa de Urbanização de Assentamentos
Precários
1032 - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO
Programa Casa Legal
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1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE);
2350 - FUNDO DE
PROTEÇÃO SOCIAL DO
ESTADO DE GOIÁS PROTEGEGOIAS

2051 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA; 1103
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM ENTREGA DE
ESCRITURA

21.600 21.650 21.698 21.712

454

453

453

453

454

453

453

453

Programa Aluguel Social
ALUGUEL SOCIAL
1851 - FUNDO ESTADUAL DE
HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL - FEHIS

1033 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

-

-

-

-

800

800

800

800

800

800

800

800

7.560

7.500

7.500

7.440

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

205

230

256

279

200

200

200

200

200

200

200

200

-

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

46

56

65

-

10

10

10

10

10

10

10

9

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.979

1.980

1.980

1.981

Programa de Financiamento Habitacional
1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE); 2350 FUNDO DE PROTEÇÃO
SOCIAL DO ESTADO DE
GOIÁS - PROTEGEGOIAS

1166 - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTOS
HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO CARENTE
Programa de Apoio Comunitário

APOIO A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA A COOPERATIVAS
Sistema de Informações Habitacionais - SIH
1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)

1097 - IMPLANTAÇÃO DA MEMÓRIA VIVA DAS
CIDADES GOIANAS

1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)

1153 - IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO
TECNOLÓGICO E DE GEOREFERENCIAMENTO

1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)

2090 - GESTÃO DO PROGRAMA HABITAR MELHOR
Formação de Banco de Terras e Imóveis adequados
para Habitação

1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE);
1851 - FUNDO ESTADUAL DE
HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL - FEHIS

1078 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS/LOTES
URBANOS/URBANIZADOS

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Desenvolvimento Social das Comunidades
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2753 - FUNDO DE FOMENTO
AO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL DE
GOIÁS - FUNDES
1851 - FUNDO ESTADUAL DE
HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL - FEHIS
4801 - AGÊNCIA GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A

1275 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES (OVG/HABITAR
MELHOR/CHEQUE MORADIA)

25

22

25

28

25

25

25

25

25

25

25

25

1180 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS
COMUNITÁRIOS EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL

55

50

50

45

10

10

10

10

10

10

10

10

1227 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE
EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS CHEQUE MORADIA COMUNITÁRIO

121

125

125

129

50

50

50

50

50

50

50

50

23

23

28

-

15

15

15

15

15

15

15

15

-

-

-

-

10

10

10

10

10

10

10

10

25

25

25

25

12

13

12

13

12

13

12

13

-

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4.500

4.615

4.615

4.730

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

2.250

37

37

38

38

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Emancipação Social
1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)

1138 - PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS
DIRETORES DEMOCRÁTICOS

APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
Fortalecimento da Economia Familiar
3001 - GABINETE DO SEC.
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
(OGE); 3050 - FUNDO EST.
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2296 - AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
(CEP/COTEC/SISTEMA S/OEC)

APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Participação Social
1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)

1226 - IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO
PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL – PEHIS

1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)

1249 - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
CAPTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR EM PROJETOS DE
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR

1801 - GABINETE DO SEC.
DAS CIDADES (OGE)

1144 - SOLUÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
EM PEQUENAS COMUNIDADES

Sustentabilidade Socioambiental

LEGENDA/Nota 1:
Ações não previstas no PPA 2012-2015.
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METAS FINANCEIRAS DO
PEHIS/GO
Fonte dos recursos

Ações e sub-atividades/
período de implantação

Ações Prioritárias (PPA)

Unidade
de Valor

Valor
Unit.

Ações Seqüenciais (Metas futuras)

Ações de Rotina

2012

2013

2014

2015

-

-

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Programa Estadual de Apoio à Capacidade
Institucional dos Municípios

26.629,60

34.958,06

39.020,06

23.392,28

-

-

533.500,00

530.500,00

530.500,00

530.500,00

530.500,00

530.500,00

530.500,00

533.500,00

1801 - GABINETE
DO SEC. DAS
CIDADES (OGE)

4.250,00

8.500,00

8.500,00

12.750,00

Estudo
Contratado

R$
35.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

4.837,40

8.016,26

10.504,06

10.642,28

Município
Beneficiado

R$
3.000,00

90.000,00

87.000,00

87.000,00

87.000,00

87.000,00

87.000,00

87.000,00

90.000,00

17.542,20

18.441,80

20.016,00

-

Capacitação
realizada

R$
4.500,00

373.500,00

373.500,00

373.500,00

373.500,00

373.500,00

373.500,00

373.500,00

373.500,00

25.584,78

26.164,78

27.324,78

12.925,68

-

-

2.166.960,00

2.166.960,00

2.166.960,00

2.166.960,00

2.166.960,00

2.048.120,00

2.046.960,00

2.048.120,00

-

-

-

-

Projeto
Contratado

R$
80.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

7.024,78

7.024,78

7.024,78

12.925,68

Plano
Contratado

R$
120.000,00

1.920.000,00

1.920.000,00

1.920.000,00

1.920.000,00

1.920.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

18.560,00

19.140,00

20.300,00

Projeto
Contratado

R$ 580,00

6.960,00

6.960,00

6.960,00

6.960,00

6.960,00

8.120,00

6.960,00

8.120,00

122.729.180,87

122.729.104,55

123.009.327,43

123.029.387,15

-

-

125.525.000,00

125.525.000,00

125.525.000,00

125.525.000,00

125.525.000,00

125.525.000,00

143.025.000,00

143.025.000,00

4.057.750,00

4.057.750,00

4.057.750,00

Famílias
Beneficiadas

R$
20.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

Famílias
Beneficiadas

R$
20.000,00

73.000.000,00

73.000.000,00

73.000.000,00

73.000.000,00

73.000.000,00

1801 - GABINETE
DO SEC. DAS
CIDADES (OGE)

1801 - GABINETE
DO SEC. DAS
CIDADES (OGE)

2104 - PESQUISA,
TECNOLOGIA E
CAPACITAÇÃO
1236 - CAPACITAÇÃO
TÉCNICA NOS
MUNICÍPIOS PARA
PROMOÇÃO DE
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA EM ÁREAS
MUNICIPAIS
1104 - CAPACITAÇÃO DE
AGENTES GESTORES E
MULTIPLICADORES

Programa Estadual de Assessoria Técnica aos
Municípios

1801 - GABINETE
DO SEC. DAS
CIDADES (OGE)
1801 - GABINETE
DO SEC. DAS
CIDADES (OGE)

APOIO A ELABORAÇAÇO
DE PROJETOS
ARQUITETÔNICOS
1229 - IMPLANTAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO
PLANO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL PMHIS
1064 - PEQUENOS
MUNICIPIOS, MELHORES
CIDADES

Programa de Provisão de Habitação de Interesse
Social
4801 - AGÊNCIA
GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A

1258 - CONSTRUÇÃO DE
UNID. HABITACIONAL
RURAL P/ FAMÍLIAS COM
RENDA MENSAL DE 0 A 3
SALÁRIOS MÍNIMOS

4.057.750,00

4801 - AGÊNCIA
GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A

1260 - CONSTRUÇÃO DE
UNID. HABITACIONAL
URBANA P/ FAMÍLIAS COM
RENDA MENSAL DE 0 A 3
SALÁRIOS MÍNIMOS

73.058.214,32

73.058.108,00

73.338.330,88

73.358.346,80

73.000.000,00

73.000.000,00
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4801 - AGÊNCIA
GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A

4801 - AGÊNCIA
GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A

4801 - AGÊNCIA
GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A
1801 - GABINETE
DO SEC. DAS
CIDADES (OGE)

1261 - CONSTRUÇÃO DE
UNID. HABITACIONAL
URBANA PARA FAMÍLIAS
COM RENDA MENSAL DE 3
(TRÊS) A 6 (SEIS)
SALÁRIOS MÍNIMOS
1263 - CONSTRUÇÃO DE
UNID HABITACIONAL
URBANA PARA FAMÍLIAS
COM RENDA MENSAL DE 6
(SEIS) A 12 (DOZE)
SALÁRIOS MÍNIMOS
1259 - CONSTRUÇÃO DE
UNID.HABIT.P/ SERV.PÚB.
EST. COM RENDA MENSAL
ATÉ 6 SALÁRIOS
MÍNIMOS-CHEQUE
MORADIA SERV.PÚBLICO

1.058.250,00

1043 - CONSTRUÇÃO E
DOAÇÃO DE MORADIAS

2.813.500,00

2.813.500,00

2.813.500,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

Construção de UH para populações específicas
(populações indígenas e quilombolas)
Programa de Melhoria
Habitacional e Assistência
Técnica - Cheque Moradia

11.933.239,05

29.808.227,50

35.094.067,63

11.933.239,05

1.058.250,00

29.808.257,50

35.162.450,00

11.933.239,05

1.058.250,00

29.808.257,50

35.165.250,00

Famílias
Beneficiadas

R$
15.000,00

27.525.000,00

Famílias
Beneficiadas

R$
10.000,00

2.500.000,00

Famílias
Beneficiadas

R$
20.000,00

17.500.000,00

2.813.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

7.500.000,00

Famílias
Beneficiadas

R$
20.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

27.694.930,00

27.694.930,00

27.694.930,00

11.933.282,85

1.058.250,00

29.808.257,50

35.183.232,38

27.694.930,00

27.525.000,00

2.500.000,00

17.500.000,00

27.525.000,00

2.500.000,00

17.500.000,00

27.694.930,00

27.694.930,00

27.525.000,00

27.525.000,00

27.525.000,00

27.525.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

-

5.000.000,00

27.525.000,00

2.500.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

-

5.000.000,00

1801 - GABINETE
DO SEC. DAS
CIDADES (OGE)

1066 - PROJETOS
ARQUITETÔNICOS DE
REFERÊNCIA

10.880,00

11.220,00

11.900,00

-

Projeto por
família

R$ 750,00

24.750,00

24.750,00

24.750,00

24.750,00

24.750,00

24.750,00

30.438.930,00

29.010.930,00

1801 - GABINETE
DO SEC. DAS
CIDADES (OGE)

1042 - ARQUITETURA E
ENGENHARIA PÚBLICA

33.920,00

34.980,00

37.100,00

-

Projeto

R$
1.060,00

34.980,00

34.980,00

34.980,00

34.980,00

34.980,00

34.980,00

34.980,00

34.980,00

1801 - GABINETE
DO SEC. DAS
CIDADES (OGE)

1199 IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃ
O DE SOLUÇÕES
INDIVIDUALIZADAS DE
ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

11.139.000,00

11.139.000,00

11.139.000,00

11.139.000,00

Sistema
construído

R$
297.040,00

1.485.200,00

1.485.200,00

1.485.200,00

1.485.200,00

1.485.200,00

1.485.200,00

1.485.200,00

1.485.200,00

1801 - GABINETE
DO SEC. DAS
CIDADES (OGE);
2350 - FUNDO DE
PROTEÇÃO SOCIAL
- PROTEGEGOIAS

1069 - MELHORIAS
SANITÁRIAS
DOMICILIARES (MSD)

801.893,00

803.500,00

803.500,00

805.107,00

Kit Sanitário
Construído

R$
2.400,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

972.000,00

4801 - AGÊNCIA
GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A

1253 - REFORMA DE
UNIDADE HABITACIONAL
PARA FAMÍLIAS COM
RENDA MENSAL DE 0
(ZERO) A 3 (TRÊS)
SALÁRIOS MÍNIMOS CHEQUE MORADIA
REFORMA

10.057.750,00

10.108.038,75

Famílias
Beneficiadas

R$
5.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.007.461,25

10.057.750,00

10.000.000,00

10.000.000,00
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4801 - AGÊNCIA
GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A

4801 - AGÊNCIA
GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A

1801 - GABINETE
DO SEC. DAS
CIDADES (OGE)

1262 - REFORMA E/OU
AMPLIAÇÃO DE UH PARA
SERV.PUB.EST.C/ RENDA
MENSAL ATÉ
6(SEIS)SAL.MIN.-CH
MORADIA REFORMA
SERV.PUB
1256 - CONSTRUÇÃO DE
UN. HABIT. P/ SERVID.
PÚBL. ESTADUAIS COM
RENDA DE 6 A 12 SM CHEQUE MORADIA
SERVIDOR PÚBLICO
Programa de Urbanização
de Assentamentos
Precários
1032 - ADEQUAÇÃO DE
ESPAÇOS PÚBLICOS

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO
Programa Casa Legal
1801 - GABINETE
DO SEC. DAS
CIDADES (OGE);
2350 - FUNDO DE
PROTEÇÃO SOCIAL
- PROTEGEGOIAS

1103 - REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA COM
ENTREGA DE ESCRITURA

1851 - FUNDO
ESTADUAL DE
HABITAÇÃO DE
INTERESSE
SOCIAL - FEHIS

2051 - REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA URBANA

Programa Aluguel Social
ALUGUEL SOCIAL
1851 - FUNDO
ESTADUAL DE
HABITAÇÃO DE
INTERESSE
SOCIAL - FEHIS

1033 - HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL

Programa de Financiamento Habitacional
1801 - GABINETE
DO SEC. DAS
CIDADES (OGE);
1166 - QUITAÇÃO DE
2350 - FUNDO DE
FINANCIAMENTOS
PROTEÇÃO SOCIAL HABITACIONAIS PARA
DO ESTADO DE
POPULAÇÃO CARENTE
GOIÁS PROTEGEGOIAS
Programa de Apoio Comunitário

10.042.663,38

3.058.250,00

10.057.750,00

3.058.250,00

10.057.750,00

10.072.836,63

Famílias
Beneficiadas

R$
5.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

3.058.250,00

3.058.250,00

Famílias
Beneficiadas

R$
5.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

3.750.000,00

10.000.000,00

3.750.000,00

31.226,40

31.264,97

33.508,62

-

-

-

2.768.750,00

2.768.750,00

2.768.750,00

2.768.750,00

2.768.750,00

2.768.750,00

2.768.750,00

2.768.750,00

31.226,40

31.264,97

33.508,62

-

Valor médio por
família

R$
2.350,00

1.175.000,00

1.175.000,00

1.175.000,00

1.175.000,00

1.175.000,00

1.175.000,00

1.175.000,00

1.175.000,00

-

-

-

-

Valor médio por
família

R$ 850,00

1.593.750,00

1.593.750,00

1.593.750,00

1.593.750,00

1.593.750,00

1.593.750,00

1.593.750,00

1.593.750,00

2.293.726,14

3.792.578,71

5.045.199,14

5.048.496,01

1.590.500,00

1.589.750,00

1.589.750,00

1.589.750,00

1.590.500,00

1.589.750,00

1.589.750,00

1.589.750,00

2.268.783,88

3.767.578,71

5.020.199,14

5.023.438,27

Imóvel
Regularizado

R$ 750,00

340.500,00

339.750,00

339.750,00

339.750,00

340.500,00

339.750,00

339.750,00

339.750,00

24.942,26

25.000,00

25.000,00

25.057,74

AssentamentR
egularizado

R$
250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

46.368,00

46.000,00

46.000,00

45.632,00

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

-

-

-

-

família/mês

R$ 400,00

46.368,00

46.000,00

46.000,00

45.632,00

Unidade
Habitacional

R$
63.000,00

1.132.360,76

1.270.453,53

1.414.070,02

1.541.115,70

1.132.360,76

1.270.453,53

1.414.070,02

1.541.115,70

Família
Beneficiada

0,00

-

-

-

-

320.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

320.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

63.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

R$
5.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

-

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00
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APOIO A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA
TÉCNICA
A COOPERATIVAS
1851 - FUNDO
ESTADUAL DE
Sistema de Informações
HABITAÇÃO DE
Habitacionais - SIH
INTERESSE
SOCIAL - FEHIS
1801 - GABINETE
1097 - IMPLANTAÇÃO DA
DO SEC. DAS
MEMÓRIA VIVA DAS
CIDADES (OGE)
CIDADES GOIANAS
1153 - IMPLANTAÇÃO DE
1801 - GABINETE
UM CENTRO
DO SEC. DAS
TECNOLÓGICO E DE
CIDADES (OGE)
GEOREFERENCIAMENTO
1801 - GABINETE
2090 - GESTÃO DO
DO SEC. DAS
PROGRAMA HABITAR
CIDADES (OGE)
MELHOR
Formação de Banco de Terras e Imóveis
adequados para Habitação
1801 - GABINETE
DO SEC. DAS
CIDADES (OGE);
1078 - AQUISIÇÃO DE
1851 - FUNDO
ÁREAS/LOTES
ESTADUAL DE
URBANOS/URBANIZADOS
HABITAÇÃO DE
INTERESSE
SOCIAL - FEHIS
Desenvolvimento Social das Comunidades
2753 - FUNDO DE
FOMENTO AO
DESENVOLVIMENT
O ECONÔMICO E
SOCIAL DE GOIÁS FUNDES
1851 - FUNDO
ESTADUAL DE
HABITAÇÃO DE
INTERESSE
SOCIAL - FEHIS
4801 - AGÊNCIA
GOIANA DE
HABITAÇÃO S/A

1275 - CONSTRUÇÃO DE
CRECHES (OVG/HABITAR
MELHOR/CHEQUE
MORADIA)
1180 - CONSTRUÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
COMUNITÁRIOS EM
ÁREAS DE INTERESSE
SOCIAL
1227 - CONSTRUÇÃO E
REFORMA DE
EQUIPAMENTOS
COMUNITÁRIOS E
SOCIAIS - CHEQUE
MORADIA COMUNITÁRIO

Emancipação Social
1138 - PROMOÇÃO E
1801 - GABINETE
IMPLANTAÇÃO DE
DO SEC. DAS
PLANOS DIRETORES
CIDADES (OGE)
DEMOCRÁTICOS
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE
INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

-

-

-

-

Projeto
Contratado

R$
80.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

240.000,00

9.365,27

11.401,20

13.233,53

442.000,00

-

-

68.500,00

68.500,00

68.500,00

68.500,00

68.500,00

68.500,00

68.500,00

62.500,00

9.365,27

11.401,20

13.233,53

-

Município
Beneficiado

R$
6.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

54.000,00

-

-

-

408.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.000,00

Despesa de
custeio anual

R$
8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

783.854,41

784.250,28

784.248,94

784.646,37

-

-

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

783.854,41

784.250,28

784.248,94

784.646,37

M²

R$ 95,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

24.945.462,00

24.883.750,00

25.573.750,00

26.892.038,00

-

-

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

5.750.000,00

5.060.000,00

5.750.000,00

6.440.000,00

Equipamento
Construído

R$
230.000,00

5.750.000,00

5.750.000,00

5.750.000,00

5.750.000,00

5.750.000,00

5.750.000,00

5.750.000,00

5.750.000,00

50.600,00

46.000,00

46.000,00

41.400,00

Equipamento
Construído

R$
150.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

19.144.862,00

19.777.750,00

19.777.750,00

20.410.638,00

Equipamento
Construído

R$
150.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

10.567,58

10.567,58

12.864,84

-

-

-

26.891,90

26.891,90

26.891,90

26.891,90

26.891,90

26.891,90

26.891,90

26.891,90

10.567,58

10.567,58

12.864,84

-

Eventos
promovidos

R$ 459,46

6.891,90

6.891,90

6.891,90

6.891,90

6.891,90

6.891,90

6.891,90

6.891,90

0,00

-

-

-

Evento apoiado

R$
2.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00
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6.951.000,00

6.951.000,00

6.951.000,00

6.951.000,00

-

-

3.351.480,00

3.629.520,00

3.351.480,00

3.629.520,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

6.951.000,00

6.951.000,00

6.951.000,00

6.951.000,00

Rede ampliada

R$
278.040,00

3.336.480,00

3.614.520,00

3.336.480,00

3.614.520,00

3.336.480,00

3.614.520,00

3.336.480,00

3.614.520,00

0,00

-

-

-

Projeto apoiado

R$
5.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Participação Social

340,00

340,00

340,00

340,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

1226 - IMPLANTAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO
PLANO ESTADUAL DE
HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL PEHIS

340,00

340,00

340,00

340,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

2.373.821,31

2.374.033,12

2.437.966,45

2.438.179,12

5.612.500,00

5.612.500,00

5.612.500,00

5.612.500,00

5.612.500,00

5.612.500,00

5.612.500,00

5.612.500,00

8.288,10

8.499,91

8.499,91

8.712,08

Família
Beneficiada

R$
1.450,00

3.262.500,00

3.262.500,00

3.262.500,00

3.262.500,00

3.262.500,00

3.262.500,00

3.262.500,00

3.262.500,00

2.365.533,21

2.365.533,21

2.429.466,54

2.429.467,04

Família
Beneficiada

R$
2.350,00

2.350.000,00

2.350.000,00

2.350.000,00

2.350.000,00

2.350.000,00

2.350.000,00

2.350.000,00

2.350.000,00

196.453.554,74

198.108.316,77

200.553.103,81

202.392.384,68

249.287.511,90

249.561.801,90

249.283.761,90

249.561.801,90

245.948.031,90

245.828.441,90

240.632.351,90

240.630.511,90

Fortalecimento da Economia Familiar

3001 - GABINETE
DO SEC. DE
CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
3050 - FUNDO
ESTADUAL DE C&T

2296 - AMPLIAÇÃO DA
REDE PÚBLICA DE
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA
(CEP/COTEC/SISTEMA
S/OEC) - ação do Programa
Bolsa Futuro

APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

1801 - GABINETE
DO SEC. DAS
CIDADES (OGE)

Sustentabilidade Socioambiental
1249 - IMPLANTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA
1801 - GABINETE
CAPTAÇÃO DE ENERGIA
DO SEC. DAS
SOLAR EM PROJETOS DE
CIDADES (OGE)
CONSTRUÇÃO DE
HABITAÇÃO POPULAR
1144 - SOLUÇÕES DE
1801 - GABINETE
ABASTECIMENTO DE
DO SEC. DAS
ÁGUA EM PEQUENAS
CIDADES (OGE)
COMUNIDADES

Total

LEGENDA/Nota 1:

Despesa de
custeio anual

R$
8.500,00

Ações não previstas no PPA 2012-2015.
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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 do
PEHIS/GO.
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.
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. 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. Os ajustes necessários, bem como a revisão
do PEHIS, serão implementados a cada novo Plano Plurianual – PPA do Governo
Estadual (ou seja, num período interstício de quatro anos).
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 – o Governo de Goiás, através da
articulação com outros setores, incentivará a elaboração de estudos sobre o setor
habitacional, bem como o debate sobre temas afins, implementando uma rotina
institucional de avaliação interna, dos 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

Eficácia

Efetividade /
Impacto

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.

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.

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
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Habitacionais – SIH quando houver alteração a partir de intervenções dos
programas habitacionais;


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 Social33.
Para protocolar pedido de inserção no programa, o município deve apresentar o
terreno e o perfil do público beneficiado.

33

Para melhor entendimento, vide item que trata da Fonte de Recursos.
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As prefeituras também poderão solicitar inclusão no programa já portando projeto
arquitetônico básico, projeto social e jurídico, contando apenas com o aporte de
recursos disponíveis do FEHIS para contratação34. 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 recomendase:


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 consorciada35.
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

34

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.

35

Para melhor entendimento, vide Estrutura Financeira.
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mediante compra, podendo para isso solicitar inclusão no Programa
Financiamento Habitacional nas condições detalhadas naquele item.

de

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 imóvel36.
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.

36

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 físico37 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.

37

Este levantamento pode ser inserido em algum convênio com escolas técnicas, disponibilizando
recurso para bolsas de estágio.
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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
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 arquitetônico38 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.

38

O projeto deverá considerar o perfil das famílias cadastradas, assim como apresentar diferentes
tipologias.

170

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

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.
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 habitabilidade39, 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.

39

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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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
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
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(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
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.
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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.
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.
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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
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
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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
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

176

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

futura. O projeto deverá contar com orçamento, cronograma de desembolso40 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.
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 pósocupação.
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;

40

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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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;



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;
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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)41.

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
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 imóveis42. Em cada domicílio será afixada uma
marcação de registro, contendo o código de cadastramento do imóvel43 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 degradada44. 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.45



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.

41

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.
42

O fator surpresa dará oportunidade de registro dos reais moradores do assentamento, sem acréscimos
de cadastros proporcionados pela expectativa de benefício.
43

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.
44

Compatível com o princípio do respeito aos bens da comunidade.

45

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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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
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 imóveis46.
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

46

O cadastramento dos imóveis faria parte do procedimento de execução do Programa de Regularização
Fundiária.

180

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

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.;



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 Imóveis47.
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;

47

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.
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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 Habitacional48.
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.
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 terreno49 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;

48

Ao serem realizadas as reformas administrativas previstas para implantação do PEHIS-GO, estas
atividades serão executadas pela Secretaria de Estado das Cidades.
49

O terreno deve estar em nome da prefeitura.
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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).
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;
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evidência da permanência das famílias no terreno por mais de cinco anos50;



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
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

50

Pode ser comprovante de endereço datado, algum envelope de correspondência com carimbo dos
correios, aerofotos antigas etc.
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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 Imóveis51.
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,
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
Acompanhamento de Canteiro de Obras

para

Elaboração

de

Projetos

e

(diretrizes constantes do texto principal)

51

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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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 Saude:
IAP – Instituto de Aposentadoria
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano
MCidades –Ministério das Cidades
MMA – Ministério do Meio Ambiente
OGU – Orçamento Geral da União
PAC - Plano de Aceleração do Crescimento
PAIH - Ação Imediata para Habitação
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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
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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