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O problema habitacional
Origens
Os primórdios da
problemática habitacional

Período Vargas

Pós Guerra

Fim Séc. XX

início séc. XX a 1930

1930 a 1945

1945 a 1964

1964 a 2000

●início do produção

● desestímulo à

● forte determinação do

● surgimento das políticas

agrícola além do necessário
para própria sobrevivência;
● crescimento das cidades;
●aumento do fluxo
migratório de escravos e
imigrantes;
●aumento do
adensamento populacional
de edificações existentes;
●surgimento de
construções provisórias
auto-construídas em áreas
não ocupadas;
●início dos cortiços;
●início do deficiência
numérica de habitações e
da infraestrutura.

produção agrícola;
●incentivo ao
desenvolvimento
econômico com base
industrial;
●êxodo rural em massa
em busca de emprego na
economia industrial;
●início de estudos sobre
provisão habitacional
técnico-higiênico-moral

mercado privado em
responder pela demanda
habitacional;
●grande dificuldade de
mensurar a crise
habitacional;
●surgimento do
incorporador imobiliário
para venda;
●criação da kitnet;
● iniciativa privada se
foca no MAP sem
incentivo para habitação
de interesse social;
●início da verticalização;
●início da periferização.

públicas no enfrentamento
ao déficit habitacional;
●criação do BNH com
objetivo de estimular a
construção de habitações
de interesse social e o
financiamento da casa
própria;
●críticas sobre construção
de casas isoladas sem
contribuir para condições
de vida da população;
●92% dos recursos foram
investidos em famílias com
mais de 5 SM;
●crescimento da cidade
informal.

O problema habitacional

(NASCIMENTO; BRAGA, 2009)

Origens

REPETIÇÃO
DOS ERROS
COMETIDOS

(CARLOS,
2009)

O problema habitacional
Origens
Brasil

Estado

Produtos
agrícolas
Produtos
manufaturados

Custo m²
que não
onere
produção

Processo
urbanização
Serviços

Indústrias

Exploração
mão-de-obra

Expansão da mancha
urbana pela zona
rural

Financeiro

Industrialização

“Turismo negócios”
Excesso de
força de
trabalho

Desemprego
Crescimento
populacional

$

Concentração e
expansão para abrigo
das sedes das
empresas
Desenvolvimento
imobiliário (escritórios
AA, hoteleiro)

Cidade
Economia
informal

Urbanização
profundamente desigual
centro x periferia

Nasce com a
industrialização
Concentração
nas periferias

O problema habitacional
Origens e panorama atual
PERIFERIAS
Cidade informal

Cidade ilegal

áreas públicas
proteção de mananciais
matas originais

“ Trata-se, [...], de uma produção do espaço urbano
definida pela própria lógica do processo de produção
da sociedade capitalista em sua especificidade de
metrópole de um país periférico como o nosso,
historicamente desigual, cuja desigualdade só faz
aprofundar.”
(CARLOS, 2009, p. 313)

morros
barreiras naturais limítrofes SP

Indústrias

Condomínios
classe média
alta

“A pobreza no Brasil não resulta das disparidades
entre o mundo rural e o mundo urbano, [...], e sim da
concentração de renda urbana. [...] Essa política de
financiamento nos tem cruelmente faltado [...] à
solução do problema mais grave e de mais difícil
solução no Brasil: a habitação. Com efeito, o déficit
habitacional é o grande empecilho para superar-se o
quadro de pobreza.”
(FURTADO, 2002, p. 17-19)

O problema habitacional

(SÃO PAULO (Cidade), 2019; MOTA, 2007; IBGE, 2010)

Origens e panorama atual
O Processo de urbanização na cidade de São Paulo

O problema habitacional
Panorama atual

(AZEVEDO; BERNADETTE ARAÚJO,2007 e IPEA, 2013)
Este índice tem como objetivo informar à sociedade e aos gestores
público sobre a necessidade de provisão ou reposição de moradias
existentes, que são incapazes de atender dignamente aos moradores.

O déficit habitacional no estado de São Paulo (metodologia Fundação João Pinheiro)

R$2862 x 30%

(a) domicílios precários – quais sejam rústicos ou improvisados;

= R$860

(b) situação de coabitação, compreendendo famílias conviventes com
intenção de se mudar ou residentes em cômodos;

É o limite de grande
parte dos programas
habitacionais
de
caráter assistencial.

(c) domicílios cujo valor do aluguel é superior a 30% da renda
domiciliar total;
(d) domicílios em situação de aluguel com mais de três habitantes
usando o mesmo cômodo de dormitório, o que caracteriza
adensamento excessivo.

26%

40%

28%

10%

7%

43%

38%

18%

“Estamos falando no total de 250 mil pessoas que não têm casa própria e
passarão a ter”, disse Doria (SÃO PAULO, 2019)

60 mil domic.
4,1 pessoas/domic.

3,30%

O problema habitacional
(PASTERNAK; D’OTTAVIANO, 2016)

Origens e panorama atual
O déficit habitacional na cidade de São Paulo

52%
(2000)

favelas
cortiços
loteam. clandestinos
(GENEVOIS; COSTA, 2001)

445.112 domic.
(2016)

favelas

385.080 domic.
(2016)

loteam. clandestino
(DENALDI; FERRARA, 2018)
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1⁰ período – 1964-1974
Principais características

Financiamento BNH:

Primeiras realizações:

Arquitetura modernista:

● BNH não operava suas

● Glebas inseridas na malha

● Necessidade de visibilidade e

politicas habitacionais
diretamente com a demanda.
● Atuava por meio de autarquias
como a CECAP

urbana
● Casas com caráter popular

ampliação das ações
● Produção de um

● Visava a racionalização

empreendimento urbano

● Inseridas em terrenos entre 170

completo

e 250 m²

● Perspectiva humanística das
relações sociais
● Significado a identidade urbana

1⁰ período – 1964-1974
Primeiras realizações
São Carlos A

Ribeirão Preto A

1⁰ período – 1964-1974
Arquitetura modernista

2⁰ período – 1975-1982
Principais características

A Criação da CECAP como Sociedade de Economia
Mista:

CODESPAULO e a crise do sistema habitacional:
● Nome da empresa alterada para CODESPAULO –

● Empresa mista por ações

● Administração profissional
● Adesão do estado do Plano Nacional de Habitação
Popular (PLANHAP), acompanhada de mudanças
no regime de gestão de recursos.

● Prioridade em habitação social
● Novas atividades como prestação de serviços
técnicos

Companhia de desenvolvimento de São Paulo
● SFH – Sistema Financeiro da Habitação começou a
entrar em declínio
● Pressão sobre o mercado de aluguéis
● Aumento de moradias irregulares e informais

2⁰ período – 1975-1982
Araçatuba B1

Franca B1, B2 e B3

3⁰ período – 1983-1988
Principais características

PMH – Programa Municipal de
Habitação

A Região Metropolitana de São
Paulo e o Programa SH1:

Agravamento da crise financeira
em Âmbito Federal:

● Responder as demandas dos
● 1º programa habitacional do

estado de São Paulo
● Diretrizes, regras e recursos
próprios
● Diretriz geral descentralizada e

moradores de favela e grupos
organizados na RMSP
● Programa melhoria de favelas
● Urbanização de favelas no ABC
Paulista

com participação popular
● Adequado a municípios de
pequeno porte e famílias até 3
salários mínimos

● Recessão impactou a fonte de

recursos federais
● Extinção do BNH, CEF – Caixa
Econômica Federal absorve as
funções de financiamento

● Governo Paulista autoriza o
Programa SH2 e a interiorização
do desenvolvimento:
● Atender municípios do interior
● Moradias de baixo custo e
grande volume
● Fim do critério que se baseia na

antiguidade do cadastro

reestabelecimento da Loteria
Estadual com objetivo de ser
mais uma fonte de

financiamento habitacional

3⁰ período – 1983-1988
PMH – Programa Municipal de Habitação
Catiguá C

São Bernardo do Campo A

3⁰ período – 1983-1988
SH1 – Secretaria de habitação 1
Campo Limpo B

4⁰ período – 1989-1994
Principais características

A Vinculação do ICMS para a
Habitação Social:

Regionalização das Atividades da
CDHU:

Programas de Atendimento
à Demanda Habitacional:

● A construção de moradias em

● Aprovada a criação de

● Atendimento às famílias que

larga escala tornou-se uma das

Escritórios de Apoio Técnico

ocuparam mais de 200 terrenos

prioridades do governo paulista

(EATs) em cidades do interior.

nas chamadas “grandes

● Lei nº 7.646/1991 estabeleceu

● Lei Complementar nº 760/94,

diretrizes para a atuação da

necessidade de promover o

CDHU com os recursos do ICMS

planejamento regional

SH3:

Programas e Modalidades de
Construção:

● Ampliar a escala dos programas

SH1 e SH2
● Treinamento dos técnicos locais
para a manutenção do
relacionamento com a

população selecionada.

invasões”
● Programas SH1, SH2 e SH3

Favelas e Urbanização
● Na década de 1990, as favelas

● Autoconstrução (AC)
● Administração Direta (AD)
● Empreitada Global (EG)
● Empreitada Integral (EI)

● Mutirão (MUT)

já estavam consolidadas e eram
uma questão urgente
● Em 1994 5% dos recursos da
CDHU aplicados em

reurbanização de favelas

4⁰ período – 1989-1994
SH2 – Secretaria de habitação 2
Lençóis Paulistas B1

4⁰ período – 1989-1994
SH3 – Secretaria de habitação 3
Barueri A

4⁰ período – 1989-1994
MUT – Programa Mutirão
Brasilândia B

4⁰ período – 1989-1994
MUT – Programa Mutirão
Brasilândia B

5⁰ período – 1995-2000
Principais características

Reorganização Institucional e
Programática da CDHU:
● Média anual de 22.000 unid
● Programa Habiteto, Programa
Sonho Meu, Programa
Mananciais/Guarapiranga,
Programa de Atuação em
Cortiços, entre outros.
Novas Regras de Contrato e a Lei
do Sorteio:
● Assinatura do financiamento
em nome da mulher;
● Destinação das unidades
habitacionais por meio de
sorteio público.
● Destinação de unidades para
grupos sociais vulneráveis,
como idosos e deficientes.

Mutirão e Habitação:

Habiteto:

● Lei Estadual nº 9.142,
destinando parte dos recursos
dos programas habitacionais do
Estado de São Paulo às
associações comunitárias e
cooperativas habitacionais sem
fins lucrativos

● Buscou recuperar os princípios
do PMH
● Companhia repassava os
recursos e as prefeituras
administravam e viabilizavam as
obras

Ações em Favelas:

Programa QUALIHAB:

● Programa Guarapiranga (GUA)

● QUALIHAB – Programa da

● Urbanização de Favelas (UFAV)

Qualidade da Construção

● Programa de Atuação em

Habitacional do Estado de São

Cortiços (COR)

Paulo, instituído pelo Decreto
nº 41.337

5⁰ período – 1995-2000
SH4 – Secretaria de habitação 4
Paraguaçu Paulista F

5⁰ período – 1995-2000
Programa Sonho Meu
Campinas C3 - Unicamp

5⁰ período – 1995-2000
CE (Programa Chamamento Empresarial)
Pirituba A

6⁰ período – 2001-2006
Principais características

Demandas Específicas:

Atendimento a demanda geral:

Sistema Estadual de Habitação:

● Programa Atuação em Favelas e

● Programa Autoconstrução

● Mais de 100.000 unidades

Áreas de Risco (PLAFR)
● Programa de Atuação em
Cortiços (COR)
● Programa Moradia Indígena
(MI)
● Programa Moradias
Quilombolas (MQ)
● Melhorias Urbanas e
Habitacionais
● República da Melhor Idade

(PLAC)
● Programa Mutirão Associativo
(PLMUT)
● Programa Crédito Habitacional
(PLCRH)
● Programa Microcrédito
Habitacional
● Programa Rural (MRU)
● Programa Núcleo Habitacional
por Empreitada (PLNHE)
● Rede de Compromisso Social

entregues
● Diversificação das destinações
de moradias para públicos e
áreas diversas, bem como o
início de uma fase de ações
expressivas em projetos de
urbanização de favelas
● Plano Estadual de
Desenvolvimento Habitacional
(PDEH) em 2006.

6⁰ período – 2001-2006
GUA (Programa Guarapiranga)
Campo Limpo G1

6⁰ período – 2001-2006
UPAR (Programa Urbanização Paraisópolis)
SP-Campo Limpo N

6⁰ período – 2001-2006
PLAFR (Programa Atuação em Favelas e Áreas de Risco)
Santos D

6⁰ período – 2001-2006
PLMUT (Programa Mutirão Associativo)
Presidente Prudente S

6⁰ período – 2001-2006
PLAC (Programa Autoconstrução)
Rubiácea A

6⁰ período – 2001-2006
UFAV (Programa Urbanização de Favelas)
Santo André A

6⁰ período – 2001-2006
UFAV (Programa Urbanização de Favelas)
Santo André A

6⁰ período – 2001-2006
MI (Programa Moradia Indígena)
Aldeia Morro da Saudade

6⁰ período – 2001-2006
PLNHE (Prog. Núcleo Habitacional por Empreitada)
Avaré D1

6⁰ período – 2001-2006
COR (Programa Atuação em Cortiços)
Brás G1 e G2

7⁰ período – 2007-2013
Principais características

Plano Estadual de Habitação (PEH) 2011-2023:

Programas de Destaque no Período:

● A urbanização de favelas, para recuperar passivos

● Programa Parceria com Municípios (PPM)

habitacionais e urbanos, promover a adequação
urbanística e melhorar as condições de
infraestrutura urbana;
● A regularização fundiária, cujo intuito é a

● Programa Parceria com Associações Cooperativas
(PAC)
● Programa Serra do Mar – Recuperação
Socioambiental e Habitação (SERRA)

legalização e a inclusão dos imóveis no mercado

● Programa de Reassentamento Habitacional (RH)

imobiliário;

● São Luiz do Paraitinga

● O desenvolvimento de um novo padrão de
moradias populares, para aprimorar a qualidade do
produto e promover a sustentabilidade;
● – O incremento de parcerias para provisão de novas
moradias, com a otimização orçamentária e a
captação de novos recursos.

● Programa Vila Dignidade (VD)
● Programa Cidade Legal

7⁰ período – 2007-2013

7⁰ período – 2007-2013
PHAI (Programa Habitação Servidor Público)
Cotia G

7⁰ período – 2007-2013
MRU (Programa Moradia Rural)
Tarumã C

7⁰ período – 2007-2013
MQ (Programa Moradia Quilombola)
Quilombolas

7⁰ período – 2007-2013
PD (Programa Produção Direta)
Peruíbe 1

7⁰ período – 2007-2013
PAC (Programa Parcerias Assoc. e Cooperativas)
Embu N

7⁰ período – 2007-2013
RH (Programa de Reassentamento Habitacional)
Atibaia D

VD (Programa Vila Dignidade)

7⁰ período – 2007-2013
VD (Programa Vila Dignidade)
Avaré D

7⁰ período – 2007-2013
UPAN (Programa Urbanização Pantanal)
Vila Jacuí B (União de Vila Nova)

7⁰ período – 2007-2013
SERRA (Programa de Recuperação Socioambiental Serra do Mar)
Cubatão Q

7⁰ período – 2007-2013
PPM (Programa Parcerias com Municípios))
Capivari C
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O programa Nossa Casa

Pode somar subsídios de
outros programas como o
MCMV

O programa Nossa Casa
Apresentação do Programa
 O programa NOSSA CASA é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Habitação para

ofertar 60 mil novas moradias de interesse social em todo o Estado, investindo mais de R$ 1 bilhão em subsídios para as
famílias que mais precisam
 Parcerias entre: ESTADO + PREFEITURAS + GOVERNO FEDERAL + INICIATIVA PRIVADA na produção de unidades habitacionais a

preços sociais (abaixo do valor de mercado) em terrenos públicos ou privados para famílias de baixa renda;
 “O (Programa) NOSSA CASA vai reduzir o déficit habitacional por meio do atendimento às famílias com renda de até três salários

mínimos e para aquelas que recebem auxílio moradia.” (Fonte: http://www.nossacasa.sp.gov.br/, acesso em 20/11/2019)
 O programa é dividido nas seguintes modalidades:
1. NOSSA CASA – Preço Social
2. NOSSA CASA - CDHU
3. NOSSA CASA – Apoio.

 Poderá contar com recursos do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social - FPHIS

A Quem se Destina
 O programa vai oferecer habitações a preços sociais, ou seja, com valores reduzidos em relação ao mercado, além de dar

subsídios que podem chegar a R$ 40 mil para famílias com renda de até três salários mínimos (R$ 2.994,00).
 Famílias com renda entre três e cinco salários (R$ 5.817,75) também poderão adquirir seus imóveis com subsídios no valor de

R$10 mil

Nossa Casa - CDHU
Como Funciona

Município

CDHU

C.E.F.

Gov. Estadual

Extra

Doa o terreno

Elabora os projetos

Contratação das
empresas

Subsídios de até R$ 40 mil

Subsídios do Governo
Federal

Seleciona a
empresa para
execução

Utilizar o FGTS no
financiamento

Seleção das famílias: Prefeitura + CDHU

Famílias Beneficiadas
Renda de até 5 salários mínimos
Prestações compatíveis com a renda

Parcelas somente serão pagas após a entrega do imóvel
*Os empreendimentos viabilizados pela modalidade Nossa Casa-CDHU vão construir 11 mil moradias em 114 municípios paulistas em
sua primeira etapa.
Fonte: http://www.habitacao.sp.gov.br/noticias/viewer.aspx?Id=9053)

Nossa Casa – Apoio
(Modelo de Fomento Habitacional por Subsídios)
Como Funciona
Iniciativa Privada

Gov. Estadual

Extra

Doam os terrenos

Aprova os empreendimentos
cadastrados

Subsídios do Governo
Federal

Constroem os
empreendimentos

Subsídios de até R$ 40 mil

Utilizar o FGTS no
financiamento

Famílias Beneficiadas
Renda de até 5 salários mínimos para ter acesso ao
cheque moradia

Sem seleção - preços “de mercado”

Nossa Casa – Preço Social
(Modelo de Fomento Habitacional por Apoio Técnico Conveniado)
Apresentação do Programa
 Resolução SH nº 59, de 24 de setembro de 2019 estabelece o Regulamento do Programa NOSSA CASA, no modelo de Fomento

Habitacional por Apoio Técnico Conveniado

Município doa o
terreno

Alienação do
Terreno

As empresas manifestam seu
interesse nos terrenos
apresentados na “Vitrine de
Terrenos”, com o intuito de
incentivar que tais terrenos
sejam encaminhados a
licitação.

Processo de licitação

Município + Secretaria da
Habitação escolhem a empresa
que maior número de unidades
sociais

Incorporação
Famílias com renda até 3 SM

Unidades Sociais

Definição da Demanda
Pública e Privada

Famílias com renda até 5 SM
direito a receber os subsídios do
Estado
Unidades “de mercado”
Famílias com renda de 5 até 10 SM
SEM direito a receber os subsídios
do Estado

Nossa Casa – Preço Social
(Modelo de Fomento Habitacional por Apoio Técnico Conveniado)
Unidade Social

 As unidades sociais são aquelas que serão vendidas pela Construtora a preço social e somente para as famílias sorteadas entre

as cadastradas como demanda pública no Programa NOSSA CASA, no Modelo Preço Social
QUEM É APTO?
 famílias com renda bruta mensal de até 3 (três) salários mínimos federais, limitadas àquelas que se habilitarem à aquisição das

unidades sociais, oriundas das seguintes fontes:
(i) Demanda prioritária - aquela indicada pelo Município, dentre as famílias beneficiárias de auxilio-aluguel; e
(ii) Demanda cadastrada no sítio eletrônico do Programa NOSSA CASA
 O preço social terá um desconto significativo em relação ao preço normal de mercado, o que facilitará a aquisição destas

unidades sociais, pelas famílias que mais necessitam. A Secretaria da Habitação, em conjunto com o Município, determinará,
além do valor do preço social, o número mínimo de unidades sociais, e a sua metragem mínima, que deverá ser disponibilizado
pelo parceiro privado à demanda pública.
 De todo modo, o número final de unidades sociais em cada empreendimento será fixado por meio do processo de licitação para

seleção da empresa incorporadora-construtora que ofertar o maior número de unidades sociais.
 As demais unidades do empreendimento serão comercializadas pela respectiva empresa vencedora pelo valor e condições de

mercado.

Fonte: http://www.nossacasa.sp.gov.br/

Nossa Casa – Preço Social
(Modelo de Fomento Habitacional por Apoio Técnico Conveniado)
Regulamento do Programa NOSSA CASA

Nossa Casa – Preço Social
(Modelo de Fomento Habitacional por Apoio Técnico Conveniado)
Regulamento do Programa NOSSA CASA

Nossa Casa – Preço Social
(Modelo de Fomento Habitacional por Apoio Técnico Conveniado)
Regulamento do Programa NOSSA CASA

Com o intuito de assegurar o máximo
aproveitamento econômico do terreno
indicado, poderá ser apontada, no
relatório de análise preliminar, a
necessidade de adequação de outros
pontos eventualmente existentes na
legislação municipal.

O atendimento de um ou mais dos
parâmetros indicados na tabela poderá

ser dispensado, desde que o Município
comprove a real impossibilidade de
adequação de tal(is) parâmetro(s) em
sua legislação.

(“GTI”) = Grupo Técnico Executivo de Inteligência
Imobiliária da SH

Nossa Casa – Preço Social
(Modelo de Fomento Habitacional por Apoio Técnico Conveniado)
Regulamento do Programa NOSSA CASA

Nossa Casa – Preço Social
(Modelo de Fomento Habitacional por Apoio Técnico Conveniado)
Como Funciona

Município

Secretaria da Habitação

Iniciativa Privada

Gov. Estadual

Extra

Doa o terreno

Fiscaliza e apoia
tecnicamente todo o
processo

Incorporação e venda
das unidades não
sociais

Subsídios de até R$ 40 mil

Subsídios do Governo
Federal
Utilizar o FGTS no
financiamento

Licitação

Famílias Beneficiadas
Renda de até 5 salários mínimos
Prestações compatíveis com a renda
Famílias beneficiadas com o “Preço Social” também
podem receber subsídios

O programa Nossa Casa
As diferentes esferas
Governo Federal
subsídios “cheque moradia”
Governo do Estado de São Paulo
Governador João Doria

viabilização do projeto

Secretaria da Habitação
Secretário estadual de habitação de São Paulo: Flávio Amary

Agência Paulista de Habitação Social (Casa Paulista)
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU)

aceleração de licenciamento e
aprovação
execução e operação

Programa Nossa Casa
Diretor-coordenador do programa: Flávio Prando

Presidente Reinaldo Iapequino

Municípios

terrenos regularizados, com
infraestrutura, viabilidade
técnica e ambiental
isenção de IPTU e flexibilização
dos parâmetros urbanísticos

FGTS

Incorporadoras
Agentes financeiros

financ. de R$60 mil em parcelas
mensais de R$450

processo licitatório: maior
oferta e maior área de U.H.
construção dos conjuntos
até 3 S.M.: subs. R$40 mil

Famílias

de 3 a 5 S.M.: subs. R$10 mil

Governo de São Paulo institui

Programa Habitacional Nossa Casa

1.

O problema habitacional: Origens e panorama atual

2.

Programas habitacionais: A evolução da abordagem do problema habitacional pelo
poder público

3.

O Programa Nossa Casa

4.

Nossa crítica ao programa

O Nossa Casa e a habitação social em SP
O impacto na viabilização de moradia
Situação atual

Nossa Casa (CDHU ou Apoio)

Custo terreno

1.000 R$/m²

Custo terreno

(+) Custo construção

1.800 R$/m²

(+) Custo construção

(+) Outros

(=) Custo Total
(x) Área média

(=) Custo Total

200 R$/m²

3.000 R$/m²
60 m²
R$ 180.000

(+) Outros

(=) Custo Total
(x) Área média

Financiamento (SAC
240 mês)

(=) Renda familiar
necessária
(max. 30%)

1.800 R$/m²

200 R$/m²
2.000 R$/m²
60 m²

(-) Subsídio R$ 40.000

(=) Custo Total
Entrada (20%)

- R$/m²

R$ 80.000

R$ 36.000
Entrada (20%)

R$ 1.525

R$ 5.088

Financiamento (SAC
240 mês)

(=) Renda familiar
necessária
(max. 30%)

R$ 16.000
R$ 679

R$ 2.263

O Nossa Casa e a habitação social em SP
Análise da adequação das propostas à realidade e crítica ao slide
•

Em se tratando de processo licitatório pelo maior número de unidades habitacionais pelo menor valor,
a qualidade pode ficar comprometida

•

Positivo tentar destinar a iniciativa privada para habitação de interesse social, pois poder público não
tem capacidade de produção. Entretanto, deve-se ter uma fiscalização adequando quanto ao
andamento e qualidade das obras

•

Ainda não se tem unidades entregues para averiguar a qualidade das obras – conclusão das primeiras
unidades em 2021

•

Flexibilização de parâmetros urbanísticos: não integrado à malha urbana

•

Escala do programa menor do que precisaria – déficit no Estado de São Paulo de 1,8 milhão de

moradias e programa tem um alcance de 60 mil moradias
•

Porém no estado de São Paulo, há uma pluralidade de programas que reduz o déficit – Quilombolas,
indígenas, entre outros

•

Identificação política com o governo atual pode prejudicar o andamento do programa após próximos

eleições estaduais – Movimento semelhante ao que acontece ao MCMV
•

Muito positivo focar em até 3 SM pois correspondem a cerca de 80% do déficit habitacional e se
encaixa na renda necessária calculada
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Anexos

O Nossa Casa e a habitação social em SP
Requisitos para elegibilidade dos terrenos no Nossa Casa
• NÃO HÁ PREOCUPAÇÃO COM A INSERÇÃO URBANA DESTES TERRENOS, ALÉM DOS SERVIÇOS NOS SEUS
ENTORNOS.

