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Governar o Estado do Rio de Janeiro não é de hoje um enorme desafio. 

Construir um estado mais inclusivo e que amplie direitos sociais é o nosso 

objetivo. Este é um momento único, em que iniciamos o enfrentamento a um 

dos problemas mais graves que interferem no bem-estar de nossa população: a 

moradia digna. 

Nosso estado vem historicamente sofrendo com o descaso, a falta de 

investimentos, obras abandonadas e o desperdício do dinheiro público. Há muito 

o que fazer para recuperar o status de capital do país, capital na história e no 

coração de muitos brasileiros, e podemos dizer, estado exemplo para muitos da 

América Latina.

Neste momento de decisão, a questão é – por onde começar? E a resposta 

surge imediatamente – pela necessária redução do déficit habitacional. Devemos 

fazer o que há muito já devia ter sido feito.

As dif iculdades f inanceiras, comuns à esmagadora maioria dos estados 

brasileiros, revelam um desafio que não pode nos impedir de proteger quem 

mais precisa da atenção do poder público. Nossos esforços deram frutos, e agora 

é possível abrir caminhos para entregar moradias dignas à nossa população, com 

o maior programa habitacional da história do Rio de Janeiro, o Programa CASA 

da GENTE.

Sabemos que o déficit habitacional é imenso, mas é preciso agir e urge iniciar 

as ações com o propósito de construir uma política pública real de enfrentamento, 

um programa a ser executado pelos próximos 5 anos e que, integrado ao Pacto 

RJ, nos trará de volta a um patamar histórico de vanguarda que sempre foi o 

lugar do nosso estado, o Estado do Rio de Janeiro.



Por Max Lemos 

MORAR COM 
DIGNIDADE: A 
CASA COMO 
DIREITO 
UNIVERSAL
Por Max Lemos  
Advogado e Secretário de Estado  
de Infraestrutura e Obras do RJ 
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Foi em 1933 no Congresso Internacional de Arquitetura Moderna - CIAM, que 

a Carta de Atenas reconheceu que o habitar faz parte das quatro funções de 

uma cidade. Trata-se, portanto, de um conceito de cidade viva - integrada onde 

o habitar se conecta com o lazer e o trabalho proporcionando o direito pleno à 

cidade. 

Passados mais de 80 anos, ainda assim, de acordo com a ONU Habitat, cerca 

de 10% da população mundial vive em assentamentos precários. Segundo a 

Fundação João Pinheiro (2019), nosso país registrou um déficit habitacional de 

5,8 milhões de moradias. Já no estado do Rio de Janeiro o número é de 500 mil 

unidades. Acrescido a isso, a fundação revelou que 70% das moradias precárias 

do nosso estado são chefiadas por mulheres.

Ao longo dos anos, as cidades fluminenses convivem com a autoconstrução 

desenfreada fruto da necessidade de milhares de famílias pobres e vulneráveis 

de ter uma moradia. Esse método traz consigo inequações, como: habitações 

de péssima qualidade, muitas sem módulos hidrossanitários, má iluminação e 

baixíssima ventilação, além do desconforto térmico que torna o ato de habitar 

uma forma notadamente involuntária de resistência indelével pela sobrevivência. 

Soma-se a este cenário o quadro de pandemia que assolou o país colaborando 

para o aumento do empobrecimento da população, ampliando as desigualdades 

regionais e sociais, principalmente em suas vertentes racial e de gênero. Mesmo 

com previsão de crescimento PIB previsto para o ano de 2021 pelo IBGE, os dados 

demonstram que nunca o país teve tantos desempregados e que os índices de 

pobreza só aumentam.

Faz-se premente, portanto, o enfrentamento destas incertezas buscando 

restaurar a esperança das famílias do Rio de Janeiro. Para tal, devemos traduzir 

nossas ações em metas específ icas, mensuráveis, atingíveis, realísticas e ligadas 

ao tempo, numa perspectiva factível onde a cidade é o principal palco de atuação. 

Ações que envolvam simultaneamente a geração de empregos e a melhoria das 

condições de vida da população.

É neste horizonte adverso, porém propício, que está sendo possível criar 
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um Programa Habitacional onde uma das linhas de atuação é a produção de 

unidades habitacionais. Sua configuração possibilitará combinar questões 

fundamentais para a apropriação da cidade pelo morador, com consequências 

diretas na relação entre diferentes estágios multiplicativos ‒ as associações 

humanas ‒ e diferentes escalas ‒ casa, bairro e cidade.

Esse programa entregará 50 mil unidades habitacionais em até cinco anos, 

com as primeiras 10 mil unidades contratadas até o f inal de 2022; (II) assessoria 

técnica para 15 mil famílias; (III) melhorias em 10 mil moradias precárias em 

favelas; (IV) 60 conjuntos habitacionais reformados.

Estamos propondo um investimento que enfrente o déficit habitacional, 

aumente a geração de emprego e renda, reaqueça a indústria da construção 

civil, diminua os gastos com aluguel social, colabore para o desenvolvimento 

sustentável e gere dinamização econômica e social nos territórios por onde o 

programa percorrer. Esse é o caminho que estamos trilhando, porque não temos 

tempo a perder.



Por Max Lemos 

UM OLHAR SOBRE 
A HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL
Por Allan Borges 
Subsecretário Estadual  

de Habitação
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As desigualdades sociais e as inúmeras propostas de inclusão sempre 

estiveram no cerne das discussões políticas e sociais. Os diversos territórios são o 

lócus de atuação de políticas públicas, ordenando estratégias locais, conectando 

atores sociais e governamentais para melhoria dos serviços públicos. Apesar de 

inconclusiva, essa prática só logra êxito se persistirmos. 

Foi assumindo a ética da proteção e do cuidado, que em meados de junho de 

2021, ao chegarmos à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, criamos o 

Programa “CASA da GENTE”. Esse programa representa a disposição para inovar 

no campo da habitação de interesse social a f im de enfrentar francamente o 

déficit habitacional acumulado. O nome já diz tudo: um lugar - uma morada - 

uma acolhida - um sentido de prioridade e pertencimento. O lugar certo para 

morar é aquele que sua família chama de lar. Isso faz toda a diferença.

O Programa CASA da GENTE vai oferecer condições dignas de moradias. 

Suas características técnicas são a integração à paisagem geográfica, a 

sustentabilidade e o uso consciente para ocupação do solo. Além disso, o 

programa pretende enfrentar e zerar o passivo de obras inacabadas, as violações 

historicamente praticadas com as vítimas da tragédia da Região Serrana (2011) 

e com os beneficiários do aluguel social, que esperam há uma década que seu 

direito de habitar seja respeitado.

Não se engane, qualquer justif icativa para o déficit habitacional no Estado 

do Rio de Janeiro é traiçoeira e por vezes assume uma narrativa falsa. Há 

famílias que aguardam há dez anos suas casas e convivem com a insegurança 

e a instabilidade. As ameaças e o medo são recorrentes.  As negociações e o 

choque estão permanentemente presentes. O riso, o stress e a ansiedade são 

companheiros de jornada. Precisamos cuidar de quem passa uma vida a esperar 

por um lar, pois o dia a dia de quem não tem uma casa é penoso. É preciso muita 

resiliência para enfrentar essa realidade. Na verdade, o caminho que estamos 

trilhando é único: entregar de uma vez por todas o direito universal: a moradia. 

Por esse, motivo o Programa CASA da GENTE traçou em cinco anos a meta de 

entregar cinquenta mil unidades habitacionais, gerando cinquenta e sete mil 

postos de trabalho com o investimento de 6,5 bilhões de reais.
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BREVE HISTÓRICO
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No ano de 2021 se comemora o centenário do nascimento de José Arthur 

Rios (1921-2017), sociólogo, gestor público e pioneiro no estudo sociológico da 

habitação popular nos morros do Rio de Janeiro. Seu estudo “Aspectos humanos 

da favela carioca”, de 1960, foi o primeiro a tratar do tema de maneira sistemática. 

Como coordenador de Serviço Social no início do governo de Carlos Lacerda, 

propôs e aplicou uma política de habitação que privilegiava a urbanização e 

melhoramento das moradias populares, com sua integração à cidade — resistindo 

à especulação imobiliária que privilegiava a remoção para áreas desvalorizadas 

—, e, especialmente, a participação das famílias na tomada de decisões e a 

capacitação profissional e social dos moradores. Guiava-se pelo distributismo 

do pensador inglês G. K. Chesterton, divulgado no Brasil pelo escritor Gustavo 

Corção — que em 1946 publicara Três alqueires e uma vaca, em que traça linhas 

gerais de uma política econômica e social baseada na dignidade humana —, e 

pelas ideias sociais do padre Louis-Joseph Lebret, frade dominicano francês, e 

seu movimento “Economia e Humanismo”.

Foi breve a experiência de gestão de José Arthur Rios — sua participação no 

governo— durou apenas um ano e meio (entre 1960 a 1962) — mas representou 

um marco fundamental para as políticas públicas de habitação popular no Brasil. 

Antes da década de 1960, outros projetos foram desenvolvidos para lidar com 

o crescimento desordenado da moradia entre as famílias mais pobres do Rio 

de Janeiro, a partir de perspectivas diferentes. Em 1941, durante o governo do 

presidente Getúlio Vargas, o prefeito Henrique Dodsworth inaugurou os Parques 

Proletários — o primeiro deles no bairro da Gávea — a f im de reassentar a 

população que vivia nas favelas cariocas. Nesse período, difundiam-se também, 

em todo país, as vilas operárias, construídas normalmente pela iniciativa privada. 

Em 1947, o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes — mais conhecido 

como Pedregulho —, voltado para os funcionários públicos do Distrito Federal, 

foi inaugurado em São Cristóvão. O Pedregulho, desenhado por Affonso Eduardo 

Reidy, é um marco da arquitetura urbana no Brasil, e pretendia servir como 

modelo para a necessária expansão da habitação social no país.

Em outra vertente, a Cruzada São Sebastião — comandada por dom Hélder 

Câmara, então bispo-auxiliar do Rio de Janeiro — atuava desde o início da década 

de 1950 nas favelas cariocas, e em 1955 deu início a um conjunto habitacional 
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de dez edif ícios no já então valorizado bairro do Leblon. O conjunto incluía 

também a matriz dos Santos Anjos e uma escola. Tratava-se de um plano piloto. 

Com o apoio inicial do presidente Café Filho, pretendia dom Hélder construir 

mais conjuntos como o do Leblon, e dessa forma erradicar as 150 favelas que 

havia então na capital federal. Nessa época as favelas eram ainda formadas 

majoritariamente por barracos de madeira e lata. Apenas a partir da década de 

1980 é que a alvenaria foi permitida e passou a predominar nos morros cariocas.

Desde 1960, diversas abordagens e projetos de moradia social se sucederam 

no Rio de Janeiro, normalmente mais focados na construção de unidades 

habitacionais, distintas portanto daquele modelo de programa habitacional 

pensado pelo sociólogo Rios, que se preocupava com o sentido de pertencimento 

e conexão entre os moradores e sua região, a manutenção e fortalecimento das 

redes de sociabilidade já existentes, bem como com a formação profissional dos 

moradores e sua participação na construção material e simbólica de seus lares e 

suas comunidades, com apoio f inanceiro e assessoria técnica do poder público. 

A abordagem de Rios foi subitamente transformada por sua sucessora imediata, 

a pedagoga Sandra Cavalcanti, já com o cargo de secretária de Serviço Social. 

Sandra Cavalcanti teve especial importância no desenvolvimento das políticas 

de moradia social no Rio de Janeiro e no Brasil a partir de então, tendo sido a 

primeira presidente do Banco Nacional da Habitação que, por sugestão sua, foi 

criado em agosto de 1964 pelo presidente Castelo Branco.

O Sistema Financeiro da Habitação e seu agente, o Banco Nacional da 

Habitação, signif icaram nova fase para as políticas de habitação no Brasil, 

afetando fortemente as moradias populares no Rio de Janeiro a partir de 1964. 

Organizaram-se nos entes federativos dezenas de companhias de habitação, as 

COHAB, que seguiam o modelo da COHAB-GB original, do Estado da Guanabara, 

fundada em 1962 e que, antes ainda da criação do SFH e do BNH, já havia construído 

os conjuntos de Vila Aliança, em Bangu, Vila Kennedy, em Senador Camará, e Vila 

Esperança, em Vigário Geral, além dos conjuntos habitacionais Dona Castorina, 

Álvaro Ramos, Marquês de São Vicente, Vila Isabel e Santo Amaro, destinados 

preferencialmente a funcionários públicos de menor remuneração. Em 1975, com 

a fusão, surgiu a CEHAB, incorporando a COHAB-RJ do antigo Estado do Rio de 

Janeiro, que contava então com dezenas de conjuntos habitacionais.
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Em período de intenso êxodo rural, como o que viveu o Brasil a partir da 

década de 1960, a questão da moradia tornou-se tema central de debate público 

e diferentes interesses políticos e econômicos projetaram-se. Em 1968, o governo 

federal criou a Coordenação da Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana 

do Grande Rio (CHISAM), efetivamente federalizando as decisões sobre moradia 

popular nos estados da Guanabara e Rio de Janeiro. Utilizando-se de terrenos 

federais disponíveis, a CHISAM expandiu o paradigma do conjunto habitacional, 

construído comumente em áreas afastadas e sem infraestrutura, composto de 

prédios normalmente desprovidos de valor estético ou arquitetônico. Em sentido 

francamente oposto, poucos meses antes, a Companhia de Desenvolvimento de 

Comunidade (CODESCO) foi criada no âmbito estadual da Guanabara, retomando 

os princípios defendidos por José Arthur Rios: privilegiava a urbanização das 

favelas já existentes, a assessoria técnica e a participação do morador no processo 

de tomada de decisão.

Os governos do novo Estado do Rio de Janeiro, a partir de 1975, continuaram 

devotando atenção à moradia popular, ora por iniciativa própria, ora amparados 

em programas federais. Não houve, contudo, desde então, a formulação de um 

autêntico e abrangente programa de habitação que contemplasse as dimensões 

do pertencimento e da conexão entre o morador e sua comunidade. Programas 

de habitação em nível estadual e federal se concentravam na construção de 

unidades habitacionais — promovida pelo poder público diretamente ou por 

empresas privadas — e não numa abordagem de desenvolvimento comunitário 

e pessoal dos moradores. Sobretudo, esteve ausente a dimensão estética e 

arquitetônica, que influi poderosamente na sensação de lar, bem como na criação 

e manutenção de redes de sociabilidade. Por outro lado, no âmbito municipal, o 

programa Favela Bairro, no início da década de 1990, buscou retomar o foco na 

urbanização e integração das favelas.

Entre as décadas de 1980 e 1990, o apogeu do neoliberalismo reforçou o 

paradigma funcionalista na arquitetura e no urbanismo. Seguindo tendência 

que vinha já de décadas anteriores, privilegiou-se o aspecto quantitativo sobre 

o qualitativo das moradias. O funcionalismo apresentava-se como neutro e 

pragmático, mas deixava de lado questões fundamentais de história e cultura, 

e, portanto, de sentido e signif icado da vida humana em sociedade. Pensadores 
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de diversas tendências reagiram a esse paradigma. No campo pós-moderno, 

o francês Félix Guattari teorizou sobre as três ecologias — meio ambiente, 

sociabilidade e subjetividade —, chamando a atenção para a necessidade de 

integração signif icativa do ser humano com o espaço que habita e sua projeção 

pessoal e social nele. Entre os tradicionalistas, o geógrafo e urbanista argentino 

Patricio Randle propunha uma teoria da cidade baseada nos signif icados de 

pertencimento sedimentados na tradição e na cultura da comunidade. Iniciativas 

práticas foram incentivadas por fundações como a The Prince’s Foundation, na 

Grã-Bretanha, instituída pelo príncipe de Gales para fomentar a recuperação dos 

padrões tradicionais de arquitetura e urbanismo na construção de moradias para 

todas as classes econômicas.

Se consideramos moradia e lar como idealmente sinônimos, um programa 

de habitação popular deve partir da natureza social do ser humano para 

assegurar, na disposição do espaço público e privado, o atendimento daquelas 

necessidades materiais e simbólicas da vida humana em comunidade. A 

partir desse paradigma da moradia como verdadeiro lar, consoante com o que 

José Arthur Rios projetou para o Rio de Janeiro em 1960, a habitação, mesmo 

prescindindo de luxos e elementos supérfluos, deve ter um espaçamento interno 

adequado — realidade muito frequentemente ignorada nas últimas décadas 

—, integração com espaços religiosos, comerciais, esportivos e de convivência 

social, e conexão com as demais áreas da cidade.
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CAMINHOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL: O RIO DE 
JANEIRO NA AGENDA 2030
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Em 2015, a Organização das Nações Unidas, em conformidade com seus 

Estados Membros, definiu que a erradicação da pobreza era o maior desafio 

global para alcançar o desenvolvimento sustentável. Neste contexto, a elaboração 

da Agenda 2030 estabeleceu 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e 169 metas para os 15 anos seguintes, constituindo diretrizes adaptáveis à 

diversidade dos países participantes, unidos pelo objetivo de promover uma vida 

digna para todos. 

A  Agenda 2030 está inserida em um contexto de 20 anos de discussões 

para a formulação de um novo paradigma de desenvolvimento mundial 

que, ao integrar as dimensões econômicas, sociais e ambientais, configura o 

Desenvolvimento Sustentável. O Rio de Janeiro, por sua vez, tem participação 

essencial na constituição deste debate, ganhando relevância mundial ao 

sediar duas Conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, realizadas em 1992 e em 2012. 

Enquanto em 1992, a Rio 92, denominada a “A cúpula da Terra”, resultou 

no estabelecimento do Desenvolvimento Sustentável como o ponto de 

partida para alcançar o bem estar humano, a Rio+20, realizada em 2012, é 

interpretada pela ONU como a pedra angular do atual processo mundial de 

renovação através da elaboração do documento f inal da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Denominado “O futuro que 

queremos”, o documento f inal reconhece que as pessoas constituem o centro 

do desenvolvimento sustentável, indicando o esforço para alcançarmos um 

mundo justo, equitativo e inclusivo, e indicando o comprometimento integrado 

para promover o crescimento econômico sustentável e inclusivo, além do 

desenvolvimento social e a proteção do meio ambiente. 

São estabelecidas como premissas: a dignidade, visando acabar com a 

pobreza e lutar contra as desigualdades; a garantia por uma vida saudável, o 

conhecimento e a inclusão das mulheres e crianças; a prosperidade, através 

do desenvolvimento de uma economia sólida, inclusiva e transformadora; o 

planeta, através da proteção dos ecossistemas para todas as sociedades e para 

nossos f ilhos; a justiça, através da promoção de sociedades seguras e pacíf icas 

e instituições sólidas; e a associação, através da catalisação da solidariedade 
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mundial para o desenvolvimento sustentável. No entanto, apesar da Agenda 

2030 buscar a universalidade das premissas e diretrizes de modo a viabilizar a 

sua aplicação por países e atores com distintas necessidades e capacidades, o 

documento reconhece as diversidades natural e cultural como catalisadoras de 

propostas inovadoras na busca pelo desenvolvimento sustentável. 

No âmbito das questões habitacionais, a ONU-Habitat é responsável pelo 

11º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), visando “tornar as cidades 

e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. 

Para o contexto brasileiro, o ONU-Habitat aponta a preocupação com o papel 

da habitação, especialmente se é segura, adequada e tem preço acessível, 

como fundamental para não produzir cidades fragmentadas, desiguais e não 

funcionais; a abordagem territorial local como forma de alcançar os marcos 

globais de referência; o uso dos indicadores urbanos como uma importante 

infraestrutura de dados; e o desenvolvimento de capacidades como ação central 

para a implementação de políticas públicas transformadoras e para o avanço dos 

objetivos da Agenda 2030. 

Neste sentido, o Rio de Janeiro busca uma maior inserção no debate sobre 

os caminhos para alcançar o desenvolvimento sustentável. Para além de sediar 

as discussões que estão norteando as ações globais, o estado se posiciona para 

participar ativamente na proposição de políticas públicas e ações inovadoras, em 

consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
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INTRODUÇÃO
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O presente documento integra as ações previstas na Política de Habitação de 

Interesse Social do Estado do Rio de Janeiro e constitui referência para orientar a 

ação pública visando à construção de UNIDADES HABITACIONAIS sob a égide de 

premissas voltadas ao Desenvolvimento Urbano Sustentável.

A Política Habitacional constitui o documento superior de referência para 

orientar a ação pública no tema. O Programa é derivado da Política e estrutura-

se a partir de diretrizes específ icas e complementares elaboradas para enfrentar 

problemas e implementar soluções para situações distintas, através da criação 

de moradias para as famílias que compõem o déficit habitacional do ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO. Visa principalmente aumentar o acesso das famílias de baixa 

renda à casa própria,ao mesmo tempo e em conformidade com o modelo de 

desenvolvimento do Governo Estadual, promovendo a geração de emprego e 

renda por meio do fomento à indústria da construção civil, fortalecendo a política 

de distribuição de renda e inclusão social.

 

A partir da integração entre os atores que compõem a administração pública 

estadual, as municipalidades e a participação efetiva da iniciativa privada, o 

programa pretende colaborar para a redução de desigualdades, promovendo 

o crescimento econômico contínuo, inclusivo e sustentável. Partindo destas 

premissas, são apresentados aqui diretrizes e critérios que visam promover a 

igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres, bem como melhorar a 

saúde e o bem-estar humanos. 

Outrossim, ao integrar atores diversos, assegurando a conservação dos 

recursos naturais e a observância das especif icidades locais, da urbanidade e dos 

aspectos socioculturais, o Programa consubstancia, através da construção de 

UNIDADES HABITACIONAIS, o cumprimento da função social e ecológica da terra, 

em consonância com princípios guiados pela resiliência e pela sustentabilidade, 

possibilitando também o acesso a bens e serviços públicos para seus beneficiários. 

 

Por conseguinte, o presente Caderno de Recomendações e Diretrizes propõe-

se a fundamentar e orientar os procedimentos que estruturam a execução, suas 

etapas e especif icações para a produção de habitações mais saudáveis, resilientes 

e econômica e ambientalmente sustentáveis.
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SOBRE O PROGRAMA
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Desde os anos 2000 o Governo do Estado do Rio de Janeiro não apresenta 

uma política habitacional de interesse social com concepção e fonte de recursos 

próprios, bem como critérios e diretrizes técnicas desenvolvidas especif icamente 

para as singularidades territoriais do estado, para as condições geomorfológicas, 

urbanísticas, sociais e econômicas que o configuram. 

Nos últimos anos, as políticas habitacionais implementadas no Estado 

se deram através da vinculação a programas nacionais, em que as fontes de 

recurso e os parâmetros técnicos foram desenvolvidos para o território nacional. 

O desenho destas habitações permanece praticamente o mesmo há décadas, 

apenas com variações de cunho construtivo, sem que, contudo, a função e 

a articulação dos espaços de habitar e da sua integração com a cidade sejam 

questionadas. Por outro lado, fatores como a diversidade de perfis familiares, 

alterações de papéis sociais, inserção de novas tecnologias de comunicação e 

equipamentos, mudanças nas noções de privacidade e individualidade, entre 

outros, indicam a necessidade de revisão dos modelos tradicionais de habitar.

O Programa lançado pelo Governo Claudio Castro, por meio da Secretaria de 

Infraestrutura e Obras e desenvolvido pela Subsecretaria de Habitação, subsidiará, 

em sua primeira fase, 100% das unidades habitacionais e promoverá parcerias 

entre o Estado e Prefeituras, com a participação efetiva da iniciativa privada para 

fomentar a produção de unidades habitacionais em imóveis públicos para as 

famílias de baixa renda.

O propósito é impactar de forma efetiva e contínua o déficit habitacional 

estadual e o gasto do estado com o auxílio temporário habitacional, que atualmente 

atende cerca de 6.500 famílias, com gasto mensal de aproximadamente de R$ 

2.600.000,00. 

Há ainda um passivo gerado pelo distrato de diversos conjuntos originalmente 

contratados pelo antigo programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, somado 

às famílias atingidas pela catástrofe natural ocorrida na Região Serrana em 2011. 

Este passivo precisa ser atendido de imediato.

Neste sentido, tendo em vista que anteriormente ao distrato já haviam sido 
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desenvolvidas importantes etapas para a produção habitacional, tanto para a 

demanda gerada pela catástrofe como por outras, o programa pretende retomar 

os empreendimentos ora interrompidos e incluir os projetos já desenvolvidos 

para os terrenos de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, objetivando maior 

agilidade e rapidez para suprir estas demandas específ icas. Esta ação pretende 

colaborar com a celeridade necessária para abrir caminho à superação do déficit 

acumulado ao longo destes anos.

No ano de 2019, segundo dados apresentados pela Fundação João Pinheiro, 

o Brasil registrou um déficit habitacional quantitativo de 5,876 milhões de 

moradias e o estado do Rio de Janeiro um déficit habitacional de quase 515 mil 

moradias, onde 70% delas são precárias e chefiadas por mulheres, conforme a 

tabela a seguir.

•Composição do déficit habitacional no estado

Habitação Precária Coabitação Ônus excessivo com aluguel 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

13.944 23,3% 45.787 76,7% 54.062 47,9% 58.873 52,1 121.756 35,5% 220.949 64,5% 

 

Faz-se notar que no estado do Rio de Janeiro esta questão confere 

um desafio de grandes proporções, não só pelos grandiosos números, mas 

principalmente pelas questões de vulnerabilidade social e ambiental associadas 

à falta de habitabilidade de residências que abrigam famílias de renda inferior a 

R$2.000,00. 

Levando em consideração todas essas questões, o Programa pretende ofertar, 

num prazo de 5 (cinco) anos, 50.000 (cinquenta mil) unidades habitacionais, com 

um investimento de R$ 6,5 bilhões distribuídos em cinco fases, com 10.000 (dez 

mil) unidades habitacionais cada, sendo o primeiro lote de contratações previsto 

para ser concluído em dezembro de 2022. 

Para assegurar o diálogo entre a produção da arquitetura e as singularidades 

regionais em suas propriedades geomorfológicas, urbanísticas e socioculturais, 

o Programa contará com amplo trabalho técnico social para seleção, 
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acompanhamento e capacitação de famílias em diversos temas, bem como para 

fomentar e fortalecer a rede socioassistencial.

Analogamente, a seleção dos terrenos, onde as construções desempenharão 

suas funções, deverá permitir que a simbiose “construir-habitar” ocorra de forma 

resiliente e sustentável.

Para tal, este caderno apresenta as diretrizes e premissas e vem apontar, 

através destas, para o objetivo de ao mesmo tempo contribuir para cidades 

mais sustentáveis e para a melhoria das condições de vida e habitabilidade das 

famílias, promovendo cidadania através do incentivo à participação comunitária 

e através da busca pela autonomia, protagonismo social e pela preservação dos 

recursos naturais.
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Os modelos de habitação de interesse social (HIS), recentemente 

RESILIÊNCIA NA HABITAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL
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implantados pelos programas habitacionais, encontram-se em um 

cenário que apresenta limitações de sua qualidade arquitetônica e 

urbanística, em especial no que tange à RESILIÊNCIA na habitação.

Resiliência é um termo muito utilizado no cenário global pelas grandes 

agendas, como a Nova Agenda Urbana – NAU (Quito, 2017) e Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU - ODS (2015), que entendem a resiliência 

como uma força capaz de combater a vulnerabilidade causada por questões 

sociais, ambientais e urbanas. Para melhor compreensão do conceito RESILIÊNCIA 

na HIS, precisamos identif icar os principais atributos e indicadores projetuais 

promotores da resiliência: o conforto ambiental, a adequação ambiental, a 

flexibilidade, a acessibilidade, o engajamento, a resistência e o bem-estar. 

Cada um destes atributos refere-se a um número de condicionantes que, se 

respeitadas durante as fases de projeto e obra, ajudarão a promover a habitação 

resiliente.

Temos inseridos os itens de conforto 

higrotérmico (bem-estar em relação à umidade e à temperatura) e os confortos 

Visual, Acústico e Antropodinâmico. 

Estes atributos influenciam diretamente na condição de permanência 

do indivíduo na habitação, nos custos diretos com o uso do imóvel, no 

consumo de energia e outros.

•  

Refere-se à oferta de serviços 

de qualidade, como fornecimento adequado de água e energia elétrica, o 

tratamento do solo, a coleta regular do lixo, e à qualidade do ar.

CONFORTO AMBIENTAL

ADEQUAÇÃO AMBIENTAL
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Temos inseridos os conceitos de adaptabilidade, multifuncionalidade, 

variabilidade e conversibilidade. Estes atributos são responsáveis pela 

sensação de bem-estar que faz o indivíduo transformar sua habitação dentro 

das suas necessidades. O desrespeito a esses atributos, impossibilita uma 

adaptação positiva dos espaços, gerando as adequações, que muitas vezes 

são feitas pelos próprios usuários e sem orientação técnica profissional, 

o que acaba colocando em risco a segurança do imóvel, prejudicando 

,diretamente o bem-estar dos moradores. Também deve ser considerado 

fator importante a hipótese de multiplicidade de plantas e suas correlações 

num mesmo conjunto habitacional. A monotonia estética das construções 

interfere diretamente na sensação de falta de pertencimento. A ausência 

de individualidade, seja nos modelos ou mesmo na cor das edif icações, 

empobrece as relações entre os moradores e suas casas.

ACESSIBILIDADE

Entendemos como mobilidade o acesso, por todos os usuários, aos 

equipamentos urbanos. 

ENGAJAMENTO

Temos os conceitos de pertencimento, de fazer parte, de participar e de 

se sentir seguro.

RESISTÊNCIA

Refere-se à qualidade dos materiais empregados nas construções, bem 

como ao cuidado na execução e sua durabilidade.

BEM-ESTAR

Refere-se ao conceito do bem-viver, de ser ativo e de se conectar 

com o todo. O conceito de VIVER EM COMUNIDADE, habitar em um LAR, 

onde a família de formato tradicional ou não possa ter satisfeitas as suas 

necessidades e aspirações.

FLEXIBILIDADE
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Assim, entende-se a resiliência como uma capacidade do ambiente construído 

de se adaptar e se transformar diante das mudanças que este ambiente sofra 

num futuro próximo, mudanças estas que podem ser econômicas, ambientais, 

sociais ou outras que impactem sua habitabilidade. Ampliando esse conceito, 

teremos a capacidade de uma comunidade em responder à mudança de forma 

adaptada, isto é, em vez de apenas restabelecer o estado original,ter a capacidade 

de estabelecer um novo estado mais sustentável e adaptado ao novo contexto 

imposto.

A partir da compreensão deste conceito, temos como questionamento: quais 

serão as ações que permitirão a produção de HABITAÇÕES RESILIENTES?

O projeto de habitação social resiliente é aquele no qual os investimentos 

em infraestrutura f ísica e programas sociais apoiam os moradores em resistirem 

aos impactos a que estão expostos. Então, como resultado, a habitação social 

resiliente fornece um abrigo f ísico seguro, flexível e robusto a seus moradores. 

Ao proporcionar as oportunidades através do acesso à educação, transporte, 

empregos e serviços sociais, também apoia os seus meios de subsistência e bem-

estar. É fundamental o planejamento do projeto de habitação social resiliente 

nas seguintes questões:

11
22

44

33

A segurança e a qualidade das 
edificações e da área comum; 

A inter-relação com outros sistemas urbanos que ofertem 
equipamentos/serviços a serem utilizados por esses 
moradores;

A qualidade de vida dos moradores;

A flexibilidade na habitação;
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A moradia, após ser entregue e ocupada por seus moradores, começa 

imediatamente a se transformar. Em conjuntos formados por unidades 

habitacionais unifamiliares este fato é mais marcante, porém, mesmo nos 

conjuntos exclusivamente multifamiliares, a tentativa de personalizar a unidade 

é fator frequente. Quanto maior a flexibilidade na habitação, maior a resiliência 

do ambiente construído. Questões importantes, como existência de tipologias 

familiares diversas, assim como a coabitação; usuários com modos de vida, 

rotina e hábitos diferentes; diversidade cultural; existência de novas tecnologias,  

permitindo a possibilidade de pessoas trabalharem em casa e a existência de 

empreendedores que usam a casa como local de serviço devem ser consideradas. 

Quanto maior a flexibilidade na habitação, maior a resiliência do ambiente 

construído.

       Também deve ser considerado fator importante a hipótese de multiplicidade 

de plantas e suas correlações num mesmo conjunto habitacional. A monotonia 

estética das construções interfere diretamente na sensação de falta de 

pertencimento. A ausência de individualidade, seja nos modelos ou mesmo na 

cor das edif icações, empobrece as relações entre os moradores e suas casas.

 

     Concluindo, como  meio de  conferir e facilitar a resiliência, consideramos a 

flexibilidade como um atributo fundamental, pois permite ao usuário transformar 

sua residência conforme suas necessidades, sendo justif icada pela necessidade 

contínua de modif icações. A habitação flexível é a que se adapta às necessidades 

de mudança do usuário, respeitadas as mudanças do núcleo e da dinâmica 

familiar. É um atributo relacionado à qualidade espacial da habitação, mas que 

pode ser uma resposta para a ampliação da vida útil do edif ício e da saúde 

econômica de seus usuários.
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PREMISSAS PARA O PROJETO DE 
HABITAÇÃO
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A partir de uma visão abrangente da sustentabilidade, objetivando o 

desenvolvimento humano, social e econômico, bem como a preservação 

dos recursos naturais, pressupõe-se a definição das premissas estruturantes 

que consubstanciarão o processo pelo qual os atores envolvidos na produção 

habitacional administrarão seu desenvolvimento, levando em conta a justiça 

social, o uso racional dos recursos naturais e a eficiência energética. Neste 

contexto, faz-se necessário não apenas o uso de leis, normas e regulamentos 

mais atualizados, mas também ter como referência boas práticas já realizadas 

pela indústria da construção civil.

O resultado do uso de arcabouço legal e técnico legitima o deferimento das 

primordialidades do usuário, intuem a fundação de atributos edif icantes do bem-

estar, estendendo-se o processo da sustentabilidade ao âmbito social. Assim, os 

investimentos em recursos naturais renováveis e vantagens ambientais, tanto na 

execução quanto para a habitabilidade, se tornam um dos principais norteadores 

para se obter habitações salubres. O objetivo principal, portanto, é gerar moradias 

dignas, e não apenas unidades habitacionais. Conforto ambiental, acessibilidade 

e respeito ao ambiente constituem preceitos determinantes da qualidade de 

vida.

Por conseguinte, a partir destes preceitos, delineiam-se as Premissas de 

Projeto, organizadas em três grupos temáticos, que caminham integrados: 

o ambiental, o econômico e o social. O conceito de RESILIÊNCIA permeia 

todos eles, alinhavando a política pública a ser implementada e garantindo 

o respeito à sustentabilidade, à segurança e à habitabilidade. O atendimento 

às recomendações deste CADERNO pontuará positivamente e influenciará na 

escolha dos projetos.

1. Premissa ambiental

1.1. Racionalização do uso da água e melhoria da qualida-
de do ar

O projeto deverá observar o aproveitamento de águas pluviais, sempre que 
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possível, e a sua reintrodução na natureza, tanto nas etapas de implantação das 

obras, quanto no uso da habitação. Nesse sentido, a implantação do canteiro de 

obras deverá aproveitar a água pluvial, seja nas descargas das bacias sanitárias, na 

aspersão do solo durante a movimentação de terra para a contenção de emissão 

de material particulado, na lavagem de veículos, na lavagem de ferramentas ou 

na hidratação de materiais. Durante a etapa da obra, o excesso de água pluvial 

coletada deverá ser descartado na rede de drenagem existente, caso esta 

comporte esse descarte. Caso a rede seja inexistente, o descarte da água será 

feito diretamente em corpo hídrico ou através de percolação no solo.

Preferencialmente, nos projetos apresentados dos empreendimentos, as 

águas pluviais captadas nos telhados deverão ser utilizadas para o uso em bacias 

sanitárias e nas áreas comuns, para uso na limpeza do condomínio e irrigação 

das áreas verdes. Também deverão ser previstos dispositivos para: descarte de 

resíduos sólidos (folhas, detritos etc.), dispositivo de desvio da primeira água 

da chuva (f irst flush), dispositivo dosador de agente desinfetante no sistema de 

armazenamento, pontos de utilização de águas pluviais estanques em altura 

segura, dif icultando o uso por crianças, e placa de identif icação dos pontos de 

saída da água não potável, contemplando os usos permitidos.

As  águas servidas deverão ser encaminhadas ao sistema de tratamento 

de esgotos selecionado (público ou local), por meio de infraestrutura existente 

(rede pública) ou de rede local de esgotamento sanitário; o sistema de 

tratamento local poderá ser uma estação compacta ou sistema fossa séptica/

f iltro anaeróbio, conforme o caso, obedecendo a legislação.As águas servidas 

geradas no empreendimento deverão ser encaminhadas para o sistema de 

tratamento público existente, separado do sistema de águas pluviais. Caso o 

sistema de tratamento selecionado seja o de fossa séptica/f iltro anaeróbio, o 

lodo proveniente do sistema de tratamento deverá ser descartado de maneira 

adequada, conforme licenciamento pelo órgão ambiental.

Os projetos devem preferencialmente prever materiais e técnicas na 

construção que, em sua produção ou aplicação, tenham a menor emissão de 

CO2, materiais tóxicos ou particulados. Deverá ser calculada a pegada de carbono 

da construção, para a realização da compensação por meio da plantação de 
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árvores ou ações de impacto ambiental positivo, e utilizados equipamentos 

com certif icação de baixa emissão de CO2 ao longo da etapa de construção. No 

preparo do terreno para a implantação do empreendimento, deverão ser adotadas 

medidas necessárias para se evitar a emissão de poeira e outros materiais em 

suspensão que possam prejudicar não só os operários como os moradores da 

vizinhança. No transporte dos insumos usados na obra, prever a mitigação da 

poluição desses insumos. Prever medidas para não permitir a queima de resíduos 

e sobras da construção. 

O projeto do empreendimento deverá apresentar projeto paisagístico que 

contribua para a melhoria da qualidade do ar.

1.2 Redução dos resíduos sólidos e dos resíduos da 
construção civil

A obra deverá racionalizar sua operação no sentido de gerar o mínimo de 

resíduos da construção e, sempre que possível, reciclá-los ou encaminhá-los a um 

serviço de reciclagem. A obra contará com um plano de reciclagem de insumos 

e resíduos no processo construtivo (PBQP-H). O descarte de resíduos deverá 

ser feito de maneira pré-selecionada, com separação por tipos de material. Se 

os resíduos da obra forem processados no canteiro ou encaminhados a algum 

serviço especializado, isso deverá ser feito de acordo com a legislação ambiental 

vigente.

Deve-se optar, preferencialmente, por tecnologias construtivas que utilizem 

materiais reciclados na sua composição e adotar técnicas construtivas limpas, 

como pré-moldados e pré-fabricados, matérias-primas certif icadas e materiais 

provenientes de fontes renováveis.

Também devem ser implantados nos empreendimentos habitacionais os 

equipamentos necessários à separação dos resíduos recicláveis, criando-se um 

centro de recepção para o resíduo sólido seco (papel, papelão, metais, plásticos) 

advindo das moradias. A destinação deste resíduo selecionado poderá ser 

feita por cooperativa ou por serviço de reciclagem, mas fundamentalmente os 

resíduos produzidos devem ter destinação correta em acordo com a legislação 

vigente. Prever, se possível, equipamento de compostagem do resíduo orgânico. 
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Neste caso, haverá a necessidade do trabalho social para realizar a instrução e 

a conscientização dos moradores sobre a separação do resíduo seco, podendo 

acarretar a necessidade de um plano de geração de renda com a reciclagem do 

resíduo produzido pelas moradias.

1.3 Conservação dos recursos naturais

Observar os elementos naturais do terreno, como corpos d’água, topografia 

e massas arbóreas signif icativas no sentido de ao máximo preservá-los no 

empreendimento. Caso o terreno do empreendimento possua atributos naturais 

relevantes, prever como a arborização nativa ou corpos de águas fluviais poderão 

ser preservados. O terreno do empreendimento deverá atender aos critérios 

estabelecidos pela Lei Federal nº 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa, e pelo Decreto Estadual nº 42.356/2010, que dispõe sobre o 

tratamento e a demarcação das faixas marginais de proteção nos processos de 

licenciamento ambiental e de emissões de autorizações ambientais no estado 

do Rio de Janeiro. Implementar ações mitigadoras e/ou compatibilizantes, caso a 

transformação da natureza do sítio produza efeitos negativos sobre a paisagem da 

vizinhança. O terreno deverá possuir topografia adequada ao empreendimento; 

caso seja necessário, intervenções de corte e aterros para sua implantação 

deverão ser mínimas. Prever no projeto de paisagismo adequação de transição 

entre o empreendimento e a área a ser preservada. Prever no trabalho social 

ações de aculturamento dos novos moradores com a ecologia existente.

1.4 Redução da poluição sonora

Durante a obra, prever ações mitigadores da poluição sonora produzida 

nos desmontes, demolições, serrarias e outros. Os ruídos e sons produzidos nas 

moradias não deverão interferir umas nas outras. Prever isolamento acústico 

das unidades habitacionais de acordo com a NBR que regulamenta a disciplina. 

Os projetos deverão possuir barreiras acústicas contra os ruídos ambientais 

externos ao empreendimento, como o de rodovias, atividades industriais, centros 

esportivos ou de lazer, entre outros.

2. Premissa econômica 
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2.1. Racionalização e uso eficiente de energia elétrica

Promover, durante a obra e durante seu uso e operação, ações que favoreçam 

a racionalização de energia elétrica e a sua eficiência energética. O projeto do 

empreendimento deverá ter como guia as normas ABNT NBR 15.575 - Edif icações 

habitacionais — Desempenho - Parte 1: Requisitos gerais, ABNT NBR 15.220 – 

Desempenho térmico de edif icações. O empreendimento deverá prever: sistema 

de iluminação eficiente com lâmpadas econômicas, dispositivos arquitetônicos 

que promovam vantagens da iluminação diurna e zenital (vãos adequados das 

janelas dos ambientes), esquadrias que permitam dosagem de iluminação 

natural (venezianas e persianas), superfícies das paredes e tetos adequados à 

boa reflexão da luz, projeto paisagístico visando à  redução da radiação no solo 

em direção à edif icação e sistema automatizado de ativação e desligamento dos 

pontos de iluminação.

As instalações elétricas deverão ser adequadas ao consumo previsto na 

residência e seus equipamentos, e o projeto das instalações elétricas das 

unidades habitacionais deverá ser elaborado por profissional credenciado pelo 

CREA/CAU-RJ, tendo como referência a NBR 5410. Deverá ser realizado trabalho 

social junto aos novos moradores, referente à educação sobre o consumo racional 

dos recursos energéticos.

Os projetos deverão prever a utilização de materiais que promovam o 

conforto térmico, acústico e a boa ventilação natural, diminuindo a necessidade 

do uso de ar-condicionado e ventiladores. Os cômodos de maior permanência, 

como quartos, deverão estar orientados para a situação de menor insolação, 

melhorando o conforto térmico destes compartimentos. Deverão ser considerados 

dispositivos arquitetônicos sombreadores na edif icação, como beirais adequados, 

elementos vazados ou paisagísticos. A planta arquitetônica da moradia deverá 

permitir a ventilação interna cruzada. Os forros dos telhados deverão ser dotados 

de ventilação ou sistema de exaustão térmica. O pé-direito das residências deverá 

ser adequado ao conforto térmico, não devendo ser inferior a 2,60m.
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2.2 Redução dos custos de conservação e manutenção 
da edificação

Projetar e especif icar soluções e materiais adequados, que melhorem o 

ciclo de manutenção da edif icação, tais como: pingadeiras, calhas, beirais, 

impermeabilizações, barreiras de umidade vindas do solo, de modo a proteger as 

moradias das ações do tempo e das intempéries. Os acabamentos especif icados 

deverão ser de fácil limpeza. Os materiais ou peças especif icadas deverão ser 

facilmente encontradas no mercado para reposição.

3. Premissa social

Projetar habitações saudáveis, com bom aproveitamento das condicionantes 

naturais, como luz natural, acústica e ventilação, promovendo um ambiente 

salubre, com boa renovação de ar e umidade adequada. Os projetos de arquitetura 

e de urbanização deverão evitar a formação de águas paradas descobertas que 

possam ocasionar a criação de mosquitos e outros vetores.

Prever espaços seguros, sem obstáculos arquitetônicos, acessíveis e 

adaptáveis, no intuito de atender moradores portadores de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, por mais momentânea que seja, e pessoas vítimas de 

violência doméstica. As portas e rampas deverão ser adequadas à circulação de 

cadeirantes, respeitando a NBR-9050 – Norma de acessibilidade, que regulamenta 

a disciplina. Prever habitações no pavimento térreo, sem desníveis internos entre 

os cômodos, tanto no caso de agrupamento de casas quanto de apartamentos, 

para atendimento a estes moradores. 

Propor implantações compatíveis com a ambiência local e adequada à 

paisagem circundante. Assim, o empreendimento não deverá obstruir ou trazer 

prejuízos ao acesso a edif icações históricas locais, tendo a necessidade de 

submissão do projeto ao órgão de patrimônio responsável em caso de proximidade 

com bem histórico local. A implantação preservará as vistas naturais notáveis 

da paisagem regional, não vedando o acesso à trilha ou passagem histórica da 

região. 
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O trabalho social é componente básico estruturante do Programa de 

habitação de interesse social e suas ações dão ancoragem ao processo de 

sustentabilidade das moradias, por meio da adesão e participação dos moradores, 

considerando que o produto f inal deverá ser a inclusão social, levando em conta 

suas singularidades, obtida através das ações integradas das políticas setoriais 

complementares à política de habitação. 

4. Urbanização

De acordo com a localização do empreendimento, deve ser verif icado em 

qual zoneamento está inserido, o que é permitido quanto à sua implantação 

e quais são os demais parâmetros urbanísticos para a área. A utilização dos 

terrenos e seu parcelamento/ocupação deverão estar subordinados à legislação 

municipal de parcelamento e uso do solo. Neste quesito estão incluídos a taxa 

de ocupação, o índice de utilização dos terrenos e o gabarito das construções. 

Como legislação local, subtende-se Código de Obras, Plano Diretor ou outros 

instrumentos utilizados por cada prefeitura. Independentemente da legislação 

local, a Taxa de Ocupação permitida será de, no máximo, 70%.

A acessibilidade das construções e de todos os ambientes de uso comum 

será condição sine qua non para aprovação do projeto.

No caso de empreendimentos horizontais, projetados para unidades 

unifamiliares, os lotes terão testada mínima de 9,00m, com área total mínima de 

144,00m². Caso a legislação local seja mais restritiva, esta deverá ser obedecida.

No caso de empreendimentos verticais, projetados apenas com unidades 

multifamiliares, deverá ser avaliada a possibilidade de inserção de comércio 

vicinal no térreo de algumas unidades, permitindo que o morador que já 

possui um pequeno comércio em sua residência possa manter sua forma de 

subsistência. Tal situação dependerá diretamente da avaliação dos técnicos 

sociais da SUBHAB, responsáveis por cada projeto, e somente após essa avaliação 

poderá ser proposto projeto de arquitetura que contemple essa modalidade.

O mobiliário urbano a ser utilizado internamente no empreendimento deverá 
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seguir a modelagem contida no Caderno de Detalhes. Demais equipamentos 

urbanos que porventura forem implantados externamente ao condomínio, 

tais como abrigos e paradas para ônibus, lixeiras e bancos, deverão seguir a 

modelagem utilizada pelas prefeituras locais. No caso de inexistência de tal 

modelagem, deverão ser utilizados os mobiliários constantes do citado Caderno.

  Os equipamentos urbanos  de uso comum serão implantados dentro da 

proporção adequada a cada empreendimento, considerando o gasto de, no 

mínimo, 2% do valor do empreendimento.

O estacionamento de veículos respeitará a legislação local. Na hipótese de 

inexistência desta, deverá ser prevista, no mínimo, uma vaga para cada duas 

unidades habitacionais.

Nos projetos do empreendimento, as dimensões das vias devem obedecer à 

legislação municipal. Em caso de inexistência de lei específ ica, serão exigidas as 

seguintes dimensões mínimas:

 Caixas de rolamento/leito carroçável (de meio-f io a meio-f io) = 

− > 6,00m para via local;

− > 12,00m para via coletora;

− > As ruas sem saída deverão ser terminadas em cul-de-sac.

Todas as vias deverão permitir o acesso a caminhões. Não serão permitidas 

vias com bloqueios que impeçam o acesso a caminhões de lixo, de mudança, 

ambulâncias e outros.

• As caixas de rolamento, preferencialmente, serão revestidas de piso 

intertravado em concreto, privilegiando a mais fácil reparação futura e a 

permeabilidade.

• Passeios terão largura mínima de 1,50m, tendo pelo menos 1,20m de faixa 

livre (NBR 9050/2019). Essas dimensões valem também para vias exclusivas de 
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pedestres. Os passeios deverão ser em concreto varrido, como forma de inserir 

textura ao piso e reduzir acidentes;

• A Taxa de Permeabilidade deverá seguir a proporção mínima de 15% da 

área total do terreno. Nos casos em que a pavimentação das vias for em piso 

intertravado de concreto, deverá ser descontado o valor obtido pelo índice de sua 

permeabilidade no cálculo f inal da área necessária para atingir esse percentual; 

• As faixas livres deverão ser desobstruídas e isentas de interferências, 

tais como mobiliários e equipamentos de infraestrutura urbana aflorados 

(postes, armários de equipamentos e outros), inclusive rampas de acesso 

a estacionamentos. É desejável que na faixa livre haja sinalização de alerta 

e direcional segundo a NBR 16537. Eventuais obstáculos aéreos, tais como 

marquises, toldos, luminosos, vegetação e outros, devem se localizar a uma 

altura superior a 2,10m. 

4.1 Tratamento paisagístico

A. Deverá ser elaborado e executado projeto contendo: porte da vegetação, 

especif icação de vegetação prioritariamente nativa, iluminação, mobiliário 

urbano com implantação de postes, bancos, parada de ônibus com recuo, coberta 

e com banco, jardineiras e lixeiras.

B.  A arborização das vias é considerada indispensável e deverá ser executada 

com espaçamento máximo de 15m e com DAP mínimo de 3 cm, calculada na 

ordem de uma árvore para cada duas unidades habitacionais, em casos de 

unidades unifamiliares; e uma árvore a cada cinco unidades habitacionais, em 

caso de edif icações multifamiliares. Todas as vias deverão apresentar arborização, 

pelo menos em um dos lados. É apreciável que as áreas comuns, em especial 

as de recreação e lazer, também recebam arborização de modo a promover o 

sombreamento. 

No cálculo do quantitativo, podem ser contabilizadas árvores existentes ou 

plantadas.

Nas ruas estreitas deve ser dada preferência ao plantio de árvores nas faces 
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que necessitem de maior sombreamento, reservado o outro lado para a rede de 

distribuição de infraestrutura e iluminação pública.

4.2 Áreas de lazer e áreas de uso comum

O empreendimento deverá conter equipamentos de uso comum, a serem 

implantados com recursos mínimos de 2% (dois por cento) do valor obtido pela 

soma dos custos com edif icação e infraestrutura. Esse valor deverá ser destinado 

a equipamentos esportivos e de lazer.

A) Em empreendimentos produzidos a partir de novos loteamentos, 

preferencialmente, 50% da área destinada aos espaços livres devem conformar 

uma única área e devem ter declividade compatível com a atividade de lazer 

ativo a ser nela desenvolvida.

As áreas de recreação poderão contemplar os seguintes equipamentos, 

calculados de acordo com o número de unidades a serem executadas por 

condomínio: quadra poliesportiva, praça com playground, equipamentos de 

ginástica e outros. Todos estes equipamentos deverão obrigatoriamente receber 

iluminação, bancos e lixeiras.

Deverá ser previsto tratamento de pisos, com percursos definidos e 

integrados ao passeio público, para acesso a estes equipamentos.

Os espaços deverão ser sombreados.

B) Em empreendimentos acima de cem unidades habitacionais, prever 

um espaço de convivência coberto e aberto, contemplando, no mínimo, uma 

churrasqueira, bancada com pia, mesas para refeição, bancos e lixeiras. Essa área 

deverá conter necessariamente banheiros, sendo pelo menos um PCD, e deve 

atender as normas de acessibilidade (NBR 9050).

Incluir ainda espaço coberto para uso comunitário e sala do síndico com 

local para armazenamento de documentos.
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4.3 Diretrizes por eixo estruturador do desenho urbano

A elaboração dos empreendimentos habitacionais deverá contemplar 

a promoção de acesso a serviços básicos de infraestrutura e equipamentos 

sociais e, principalmente, de condições dignas de habitabilidade, bem como sua 

adequada inserção no território do município. Para tal, deverão ser observadas 

as seguintes diretrizes, reunidas em Eixos Estruturadores do Desenho Urbano:

4.4 Conectividade

A) O projeto do empreendimento deverá prever sua adequada implantação 

e interligação com seu entorno f ísico;

B) O empreendimento deve estar estruturado à malha viária existente ou 

possibilitar a integração com a malha futura, consoante à diretriz viária definida 

pelo ente público local, quando existente;

C) A principal via de acesso ao empreendimento deve assegurar sua 

conectividade com o restante da cidade, considerando, além da demanda por 

circulação por ele gerada, as diretrizes viárias estabelecidas pelo ente público 

local para a área, quando existente;

D)  O projeto do empreendimento deverá considerar as adjacências, de 

forma a superar ou compensar os impactos negativos provenientes das barreiras 

f ísicas naturais ou construídas entre o empreendimento e o restante da cidade.

4.5 Mobilidade e acessibilidade

A) O sistema viário do empreendimento deve ser projetado com 

hierarquização definida, de acordo com seu porte e tipologia;

B) O sistema viário do empreendimento deve ser projetado de forma a 

permitir a circulação de diversos modais de transporte e garantir o livre acesso 

aos serviços públicos, em especial ao transporte público coletivo, quando possível;

C) O sistema viário do empreendimento deve priorizar o uso por pedestres 
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e garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, 

conforme os termos da NBR 9050;

D) O sistema viário do empreendimento deve ser projetado de forma a 

garantir o acesso às áreas institucionais e, quando possível, às áreas destinadas 

aos sistemas de lazer e áreas verdes;

E) O projeto do empreendimento deve prever a iluminação pública, a 

arborização e o mobiliário urbano adequado para os espaços públicos de 

circulação.

4.6 Diversidade

A) As   áreas  institucionais   do  empreendimento e  as áreas destinadas 

aos usos comerciais e de serviços públicos ou privados devem ser propostas de 

forma a induzir a criação de microcentralidades;

B) As áreas institucionais do empreendimento devem ter dimensão, forma 

e topografia compatíveis com o porte dos equipamentos públicos comunitários 

previstos em RDD (Relatório de Diagnóstico da Demanda a ser gerada pelo 

empreendimento) e Matriz de Responsabilidades;

C)  As áreas destinadas aos usos comerciais e de serviços devem ter dimensão 

e distribuição compatíveis com o porte do empreendimento e com a diversidade 

de atividades que este porte e o de seu entorno poderão demandar;

D) É desejável que o projeto do empreendimento preveja diferentes tipos de 

implantação e tipologias de edif icação (casas térreas, sobrados, casas sobrepostas 

e edif ícios de apartamentos).

5. Premissas arquitetônicas

As unidades habitacionais a serem construídas, tanto nos projetos 

unifamiliares quanto nos multifamiliares, deverão cumprir um programa 
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mínimo de exigências, objetivando o atendimento aos conceitos de conforto e 

habitabilidade já descritos anteriormente. 

Os projetos terão a liberdade de propor novas dimensões, respeitando a 

determinação de espaço mínimo para cada ambiente.

Quanto às dimensões da unidade habitacional, a área mínima de 

apartamento deve ser a resultante das dimensões mínimas que atendam ao 

mobiliário mínimo definido abaixo, considerando-se dois dormitórios, sala de 

estar, cozinha, banheiro, área de serviço e circulação; esta não poderá ser inferior 

a 45,00m² de área construída individual. A área mínima de casa, com o mesmo 

programa definido acima, não poderá ser inferior a 45,00m² se a área de serviço 

for externa, ou 47,00m² quando a área de serviço for interna, e seu pé-direito não 

poderá ser inferior a 2,60m.

O gabarito da edif icação não poderá ultrapassar quatro pavimentos, com 

altura total de 12,00m, medidos até o ponto mais alto do telhado.

Em relação aos ambientes, suas dimensões serão determinadas pela largura 

mínima do cômodo (quando indicada) associada ao mobiliário mínimo a ser 

utilizado neste cômodo. Assim, teremos:

• 
• Sala de estar: 

• Sofá com número de assentos igual ao número de dormitórios

o Largura mínima 2,40m 

• 
• Dormitório principal: 

o 1 cama de casal (1,40m x 1,90m)

o 1  mesa de cabeceira (0,50m x 0,50m)

o 1 guarda-roupa (1,60m x 0,50m)

o Circulação mínima entre cama x armário = 0,50m

• 
• Dormitório secundário: 

o 2 camas de solteiro (0,80m x 1,90m)
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o 1 mesa de cabeceira (0,50m x 0,50m)

o 1 guarda-roupa (1,60m x 0,50m)

o Circulação mínima entre cama x armário = 0,50m

• 
• Cozinha: 

o 1 pia (1,20m x 0,50m)

o 1 fogão (0,55m x 0,60m)

o 1 geladeira (0,70m x 0,70m)

o Largura mínima de 1,80m

• 
• Banheiro: 

o 1 lavatório 

o 1 bacia sanitária com caixa de descarga acoplada

o 1 box (0,80m x 0,80m)

o Largura mínima de 1,50m

• 
• Área de serviço:

o 1 tanque (0,52 m x 0,53 m) 

o 1 máquina (0,60 m x 0,65 m) 

o Garantia de acesso frontal para tanque e máquina de lavar

Os projetos também deverão conter unidades adaptadas para utilização de 

idosos e de pessoas com deficiência. Estas unidades totalizarão minimamente 

10% das unidades previstas em projeto, devendo obrigatoriamente ser localizadas 

no pavimento térreo das edif icações.

Para essas unidades, os dimensionamentos dos cômodos serão diferenciados, 

devendo seguir as orientações da NBR 9050.

Excetuam-se aqui, para efeito de maior celeridade e preservação do erário, 

os projetos anteriormente desenvolvidos tanto os remanescentes de distrato 

do programa MCMV, quanto os desenvolvidos por esta Secretaria antes do 

lançamento deste Programa.
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5.1 Implantação

Para implantação do empreendimento deverão ser observados os seguintes 

parâmetros:

-  O lote a ser escolhido deverá constar no Registro Geral de Imóveis;

-  O empreendimento deverá atender às legislações municipais (zoneamento 

local) no que se refere ao uso do solo e aos parâmetros urbanísticos;

- Possuir infraestrutura básica: vias de acesso, circulação pavimentada, 

sistemas de drenagem pluvial, calçadas, redes de energia elétrica e iluminação 

pública, abastecimento de água potável, sistema de esgoto sanitário e coleta de 

lixo no entorno do empreendimento.  Na hipótese da não existência de qualquer 

desses itens/serviços, estes deverão ser providenciados pela prefeitura local;

- A necessidade de corte de árvores ou supressão de cobertura vegetal;

- Observar os elementos naturais do terreno como corpos d’água, topografia 

e massas arbóreas signif icativas no sentido de preservá-los no empreendimento;

- O terreno deverá possuir topografia adequada ao empreendimento, 

necessitando de intervenções mínimas de corte e aterro para sua implantação; 

-   O empreendimento deverá ser implantado em área urbana ou em zonas de 

expansão.  Caso esteja em zona de expansão, é obrigatório atender com sistemas 

viários e transporte público os novos habitantes do empreendimento; 

- Nas unidades habitacionais destinadas a pessoas com deficiência, ou a 

famílias das quais façam parte pessoas com deficiência, os ambientes deverão 

ser adaptados de acordo com a deficiência e atender as normas e legislações 

vigentes; 

-  Os terrenos deverão ter área suficiente para atender no mínimo a 32 (trinta 

e duas) unidades habitacionais multifamiliares;
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- Em caso de empreendimentos horizontais, destinados a unidades 

unifamiliares, o terreno deverá ter área suficiente para abrigar 20 (vinte) unidades; 

-   Serão atendidos os afastamentos frontal e fundos, prismas de ventilação 

e iluminação conforme a Lei de Uso e Ocupação do Solo ou pelas legislações 

específ icas para cada município.

6. Critérios de avaliação

Todos os projetos apresentados, sejam de arquitetura ou de urbanismo, 

serão avaliados e pontuados de acordo com critérios preestabelecidos que 

serão especif icados no edital de licitação. Tais critérios baseiam-se nas diretrizes 

expostas neste Caderno, visando determinar a qualidade e a adequação destes 

projetos à realidade do local onde serão implantados. Todas as premissas descritas 

anteriormente deverão orientar as propostas que serão desenvolvidas pelas 

empresas, f icando determinado que o projeto selecionado será o que obtiver 

maior pontuação. Essa metodologia possibilitará ao poder público capacitar 

seus funcionários para o cumprimento do que é de sua competência: zelar pela 

qualidade das realizações no seu sentido mais amplo, que é medida pelo nível 

de satisfação dos beneficiários. Isto só é possível a partir de avaliações contínuas 

que possam alimentar todo o processo da produção de habitações de interesse 

social (HIS). Em síntese, essas avaliações implicam percorrer desde a escolha do 

local para a instalação das HIS, o projeto de arquitetura, a qualidade construtiva, 

qualidade do projeto urbanístico/sustentabilidade e qualidade da forma urbana, 

entre outros aspectos. As avaliações nesta amplitude, quando tornadas uma 

prática corrente, promovem revisões críticas, possibilitando resultados melhores.

Os interessados em participar dos processos de seleção dos projetos 

receberão um Caderno de Encargos, onde estarão especif icados todos os 

materiais (e suas formas de uso e aplicação nas obras) que poderão ser aceitos 

pela SUBHAB, e que deverão constar das especif icações de cada proposta.

Os projetos deverão ser apresentados sob a forma de estudo preliminar, 

municiado de detalhes construtivos de quaisquer inovações a serem propostas.
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A “Qualidade construtiva” apresenta os princípios considerados na avaliação 

do aspecto construtivo da habitação, tendo em vista evitar erros que conduzam 

a patologias, envelhecimento precoce e manutenção constante das moradias.

Para tal, serão apresentados critérios de pontuação tipo técnica e preço, 

de forma a não valorizar excessivamente determinado quesito em detrimento 

do preço, restringindo o caráter competitivo, mas equilibrando-os visando a 

representatividade do atendimento das premissas elencadas neste Caderno de 

Diretrizes.
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1. DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES

DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES
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Nos programas habitacionais tradicionais, as questões necessárias para a 

satisfação do usuário não apresentam relações com os elementos específ icos 

de qualidade do ambiente urbano. Na qualidade das edif icações também são 

desconsideradas questões como dimensões espaciais, acabamentos e níveis de 

conforto, todos oriundos do projeto arquitetônico. A evidência da sustentabilidade 

na habitação por empreendimentos imobiliários demonstra claramente que a 

sustentabilidade se tornou um pretexto na conquista da casa própria, de modo 

incoerente com a noção de desenvolvimento sustentável.  Nestas implantações 

perdem-se oportunidades de inserção de melhorias nos processos produtivos das 

habitações. Os empreendedores priorizam o marketing do “produto sustentável 

e ecológico”, em detrimento da oferta de uma sustentabilidade sistêmica e 

verdadeira. Além dessa incoerência entre o ser de fato e não somente aparentar 

a sustentabilidade, o que se constata na realidade brasileira é que os programas 

habitacionais como PMCMV, diante dos objetivos da superação do déficit 

habitacional, priorizam as relações quantitativas, como números de famílias 

atendidas, faixa econômica e o impacto das edif icações sobre as questões do 

déficit habitacional local, descuidando totalmente do contexto da qualidade 

global do produto. 

Nesse contexto da necessidade de se produzir uma gigantesca quantidade 

de moradias, a grande questão se faz no atendimento de exigências relacionadas 

à qualidade construtiva do imóvel, o signif icado, o valor da unidade para o usuário 

e as visões para com a ecologia urbana.

O presente Caderno tem por objetivo definir as condições e procedimentos 

gerais de qualidade que garantirão o acompanhamento de projetos e obras 

contratados.

Para uma perfeita caracterização, cada obra deverá apresentar os projetos, os 

materiais especif icados e a metodologia construtiva a ser utilizada para análise, 

de forma que a gestão da qualidade possa ser implantada desde a concepção 

dos empreendimentos.

Para uma melhor compreensão desta diretriz, deverão ser observados os 

seguintes quesitos:
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 1. Condições gerais 

1 1.1 Os serviços contratados serão executados dentro da mais perfeita 

técnica, obedecendo às disposições deste Caderno e às normas técnicas 

pertinentes;

1.1 1.2  O empreendedor deverá, antes de elaborar a proposta, visitar o local 

onde se desenvolverão os trabalhos;

1.2 1.3  Considera-se como SIMILAR o material com as mesmas características 

técnicas do definido como parâmetro e que atenda às exigências constantes nas 

Normas Técnicas Brasileiras; 

1.3 1.4  As definições e orientações deste Caderno referem-se às construções 

convencionais. Para outras metodologias construtivas, deverão ser considerados 

os requisitos técnicos determinados em norma, bem como os requisitos mínimos 

de habitabilidade;

1.4 1.5 A qualidade deverá ser obtida com um produto ou serviço que atenda 

perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no 

tempo certo, às necessidades do cliente. Isso signif ica para ele:  um projeto 

perfeito; sem defeitos; baixo custo; segurança do cliente; entrega no prazo certo; 

no local certo e na quantidade certa. 

2 Ergonomia

• As atividades no canteiro de obras requerem intenso esforço f ísico, 

permanência na mesma posição por prolongados períodos de tempo e 

carregamento manual de cargas pesadas.

• É importante que os gestores se conscientizem de que proporcionar um 

programa de saúde e segurança do trabalho na organização não é somente uma 

obrigação legal. Essa medida pode aumentar a produtividade e o desempenho dos 

trabalhadores, diminuindo os índices de afastamentos por doenças ocupacionais 

e o absenteísmo.
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• A análise ergonômica permite perceber a influência dos fatores ambientais, 

organização do trabalho e do canteiro, segurança do trabalho sobre a saúde e o 

bem-estar dos trabalhadores. 

• Muitas das situações de trabalho observadas são inevitáveis e imutáveis, 

não havendo outra maneira de se executar a tarefa. Nestes casos, quando 

possível, devem-se buscar soluções que amenizem seus prejuízos sobre o 

trabalhador. Entre estas soluções podemos citar inovações tecnológicas, como 

novos equipamentos ou uma nova organização do trabalho. 

• As adaptações de cada posto de trabalho serão específ icas, determinadas 

por suas próprias particularidades.

Procedimentos 

Garantia da qualidade 

Proceder à análise dos projetos e vistorias às obras com vistas a prestar 

todas as informações técnicas necessárias sobre a conformidade dos projetos e 

andamento das obras;

Critérios de analogia 

Fica expressamente proibida qualquer alteração de projetos e/ou 

especif icações sem a prévia anuência da Subsecretaria de Habitação – SEINFRA, 

com manifestação escrita para cada caso, que deverá publicar por meio de 

Portaria/Resolução ato específ ico alteração consubstanciado por parecer técnico.

Locação

• Todos os elementos previstos em projetos serão devidamente locados 

na obra, de acordo com as plantas, utilizando-se instrumentos necessários e 

adequados para cada caso, inclusive precisão; 

• Todas as poligonais deverão estar amarradas à principal, de forma a 

permitir a demonstração dos cálculos do seu fechamento, além de servir de 
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base para o levantamento dos vértices dos lotes, devendo estes pontos serem 

irradiados e referidos ao Sistema Cartográfico de Referência;

• A pedido da f iscalização, deverão ser apresentados todos os croquis de 

campo;   

• Os eixos das ruas existentes e projetadas deverão ser nivelados 

geometricamente, conforme a necessidade, e os desníveis mais signif icativos 

deverão ser detalhados. Deverá ser representado em planta de 20 em 20 metros 

ou conforme determinação da f iscalização.  O nivelamento deverá ser relacionado 

com as referências de nível of iciais mais próximas à área;

• A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para o 

empreendedor, a obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, 

às modif icações, demolições e reposições que se tornarem necessárias.

3 Fundações

• Deverão atender às exigências impostas pelas solicitações provenientes da 

estrutura (cargas), tipo de solo, capacidade de suporte do solo, solução estrutural 

adotada, nível do lençol freático, histórico das soluções adotadas nos prédios 

equivalentes da vizinhança e compatibilidade f inanceira com o empreendimento, 

proporcionando viabilidade técnica e econômica.

• O projeto de fundações deverá determinar o tipo de fundação com 

especif icação de todos os seus elementos, forma de execução, transição entre 

fundação e estrutura e possíveis modif icações no terrapleno do terreno que se 

mostrarem necessárias, tudo adequadamente detalhado em plantas, atendendo 

a todas as recomendações das normas técnicas, em especial das seguintes:

- NBR6122 | Projeto e execução de fundações; 

- NBR6118 | Projeto de estruturas de concreto - procedimento;

- NBR7480 | Barras e f ios de aço destinados a armaduras para concreto 

armado;
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- NBR7191 | Execução de desenhos para obras de concreto simples ou 

armado.

• O projeto estrutural das edif icações planejadas para o empreendimento 

deverá ser elaborado com base no projeto arquitetônico, levando também em 

consideração todos os demais projetos de engenharia. Neste projeto estrutural 

deverão constar todos os elementos construtivos, dimensões, detalhes, 

quantif icação de materiais, especif icações de materiais e especif icações 

executivas. A f iscalização poderá, por conveniências próprias, solicitar a memória 

de cálculo que originou o dimensionamento;

• Competirá ao construtor, se for o caso, realizar trabalhos de rebaixamento 

de lençol d’água e de esgotamento de águas superficiais, acaso impostos pelos 

serviços e obras contratados;

• Competirá ao construtor executar todas as compactações de solo, 

bases, sub-bases e reforço de subleito, respeitando rigorosamente as normas 

técnicas aplicáveis de forma a garantir a qualidade e durabilidade das obras de 

infraestrutura e urbanização;

• Poderá ser solicitado à contratada parecer técnico, justif icando a solução 

adotada para a fundação, fundamentando desta forma a escolha pela opção de 

menor relação custo / benefício, com segurança estrutural necessária;

• A execução das fundações implicará na responsabilidade integral do 

empreendedor pela resistência destas e pela estabilidade da obra.  Neste caso, 

poderá ser exigida também a análise do comportamento esperado ao longo da 

vida útil da edif icação, com previsão de possíveis recalques e a evolução destes 

com a passagem do tempo; 

• A metodologia executiva adotada deverá garantir maior padronização e 

rapidez de execução.

4 Limpeza final da obra

• No momento do recebimento definitivo será cobrada a limpeza f inal da 
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obra, cujas instalações construídas ou reformadas deverão ser entregues prontas 

para utilização, sem resquícios ou restos de entulho;

• Deverão ser cuidadosamente limpas e varridas as áreas onde foram 

executados os serviços; 

• Deverão ser removidos quaisquer detritos ou respingos de argamassa ou 

tinta endurecida das superfícies, dando-se especial atenção à perfeita limpeza 

de ferragens;

• Deverá ser procedida a regularização da superfície do terreno no entorno 

da habitação, observando-se prioritariamente o cuidado com a drenagem 

superficial   e a manutenção de uma diferença de nível ergométrica entre as 

áreas internas e externas da edif icação;

• O reservatório de água suspenso deverá ser rigorosamente inspecionado 

e limpo, de acordo com os padrões da Vigilância Sanitária.

Entrega da obra

O recebimento da obra será feito em duas fases após a comunicação da sua 

conclusão   pela CONTRATADA à CONTRATANTE.

Recebimento provisório

Quando as obras e serviços contratados f icarem inteiramente concluídos, 

de acordo com o contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, 

em acordo com o Caderno de Boas Práticas da SEINFRA, que deve ser passado 

em 03 (três) vias de igual teor, todas elas assinadas por um representante do 

CONTRATANTE e por um da CONTRATADA. 

O recebimento provisório ocorrerá 15 (quinze) dias após a comunicação da 

CONTRATADA e depois de satisfeitas as seguintes condições: 

• Realização de todas as medições da obra, inclusive aquelas referentes a 

acréscimos e modif icações; 
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• Entrega à CONTRATANTE, quando for o caso, dos certif icados de 

aprovação de instalações ou de garantia de equipamentos, materiais ou serviços 

especializados;

• Entrega à CONTRATANTE dos compromissos de manutenção gratuita de 

equipamentos ou instalações especiais durante o período de garantia;

• Entrega de Manual do Usuário;

• Entrega à CONTRATANTE de todos os projetos devidamente atualizados 

conforme as modif icações efetuadas por ocasião da construção (“AS BUILT”).

Recebimento definitivo

O termo de recebimento definitivo, também de acordo com o Caderno de 

Boas Práticas da SEINFRA, será lavrado 60 (sessenta) dias após o Recebimento 

Provisório, referido no item anterior, somente se tiverem sido atendidas todas 

as exigências da FISCALIZAÇÃO referentes a defeitos ou vícios verif icados 

em quaisquer elementos das obras e serviços executados, e se tiverem sido 

solucionadas aquelas referentes a possíveis faltas de pagamento a operários, 

fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados nas obras e 

serviços deste contrato.

O Termo de Recebimento Definitivo será passado no mesmo número de 

vias, assinado e distribuído de forma idêntica à estabelecida no item precedente. 

O Termo de Recebimento Definitivo deverá conter formal declaração de 

que o prazo mencionado no artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro será contado, 

em qualquer hipótese, a partir da data deste termo, ou seja, f ica entendida e 

acordada a responsabilidade da CONTRATADA, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

O recebimento definitivo atenderá às exigências constantes da legislação 

pertinente e ainda às indicações abaixo:

• Será global, isto é, será referente a todas as obras ou serviços objetos de 

contrato;
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• Após a entrega à CONTRATANTE do Certif icado de Quitação (CQ) do INSS 

e FGTS; 

• Será feito, no máximo, em 60 (sessenta) dias após o recebimento provisório 

e, no mínimo, 30 (trinta) dias após a ocupação do prédio. Poderá ser feito em até 

90 (noventa) dias após o recebimento provisório, caso o prédio não tenha sido 

ocupado nesse prazo;

• Após a aprovação das instalações de luz, água, gás, esgoto e telefone pelas 

concessionárias locais; - Após a entrega à CONTRATANTE do “Habite-se” da obra;

• Qualquer correção que seja de responsabilidade da CONTRATADA, antes 

ou depois do Recebimento Definitivo, implicará na obrigação de correção de 

quaisquer outros serviços que, em decorrência desta ou do defeito original, se 

torne necessária.
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2. A QUEM SE DESTINA

A QUEM SE DESTINA
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O Programa é destinado a famílias que não possuam casa própria, que 

não tenham sido beneficiários de qualquer outro programa habitacional ou 

f inanciamento de casa e que tenham renda familiar de até R$ 2.000,00.

1 Critérios de adesão e priorização de candidatos

1.1 O acesso ao Programa se dará em observância aos seguintes 

critérios:

a) A) Famílias residentes em áreas de risco (geológico ou de 

insalubridade) ou que perderam a moradia em decorrência de catástrofe 

natural;

b) B) Reassentamento involuntário;

c) C) Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar.

Para priorização da demanda serão considerados os critérios de 

territorialidade ou de vulnerabilidade social, priorizando candidatos com:

a) a) Núcleo familiar atendido pelo Programa Aluguel Social do 

Governo do Estado; 

b) b) Núcleo familiar alvo de Ações Civis Públicas;

c) c) Núcleo familiar em que haja pessoas com deficiência;

d) d) Núcleo familiar em que haja idosos;

e) e) Núcleo familiar que habita ou trabalha próximo à região do 

empreendimento, de forma a evitar deslocamentos intraurbanos extensos.

Os critérios e os procedimentos para a seleção dos beneficiários do Programa, 

no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, serão realizados pela equipe 

social da SEINFRA, por meio da SUBHAB.  
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3. ELEGIBILIDADE DE TERRENOS

ELEGIBILIDADE DE TERRENOS
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Para a oferta de moradias com a qualidade necessária e desejável a partir 

de critérios técnicos, é imprescindível a definição de diretrizes e premissas e 

a caracterização das demandas sociais e urbanísticas a serem atendidas. Faz-

se necessário, portanto, determinar as formas e as condições adequadas para 

a seleção de terrenos objetivando subsidiar as demais etapas da produção dos 

empreendimentos.

A seleção dos terrenos partirá da análise de premissas urbanísticas, 

ambientais e sociais, em consonância com a legislação municipal vigente. Desta 

forma, pretende-se atender às diretrizes estruturantes do desenho urbano, 

às condições de conectividade e permeabilidade, bem como à integração 

do empreendimento ao espaço da cidade de forma a resguardar, compor ou 

considerar os elementos que compõem a paisagem do local.

A aquisição de terrenos para a construção das unidades habitacionais de 

interesse social dentro do Programa poderá ser realizada por meio de cessão 

do patrimônio do Governo Estadual, ser fruto de desapropriação ou aquisição 

ou ainda por adesão e oferta de doação dos municípios. Mas há de se verif icar 

se os imóveis atendem as condições urbanísticas, ambientais e legais de forma 

a garantir a implantação de unidades residenciais contíguas urbanas, formando 

um conjunto habitacional ou ainda unidades residenciais pulverizadas isoladas 

e dispersas em área urbana.

As condições e requisitos técnicos mínimos a serem atendidos no processo 

de análise da viabilidade de terrenos pretendem garantir a homogeneidade 

conceitual e técnica, buscando alcançar os seguintes propósitos:

Promover à futura população moradora dos conjuntos habitacionais não 

somente o benefício da unidade habitacional e sua qualidade construtiva e legal, 

mas também o acesso aos equipamentos públicos, comércio e serviços inerentes 

à função moradia, integrando, quando da ocupação das unidades, estas famílias 

à estrutura urbana dos municípios;

Minimizar os investimentos do poder público, quer seja na execução de 

obras de infraestrutura (drenagem, redes de água e esgoto, iluminação pública) 

ou na implantação de equipamentos sociais;
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 Subsidiar a elaboração dos projetos a partir da disponibilização de 

informações fundiárias, técnicas, urbanísticas, f isiográficas e ambientais que 

contribuam com a elaboração do programa de intervenção e com maior agilidade 

dos processos de aprovação e registro imobiliário dos empreendimentos.

  Neste sentido, torna-se imprescindível que os imóveis propiciem, a partir 

de suas dimensões, localização, conformação e da legislação vigente, a apuração 

dos seguintes preceitos:

 Localização em área urbana ou área de expansão urbana, conforme 

determinado em legislação municipal;

  Dimensão apropriada para implantação de empreendimento residencial 

horizontal ou vertical;

 Vocação  urbanística para o desenvolvimento de empreendimento 

residencial nos termos deste caderno;

   Possibilidade de regularização jurídico-fundiária, na hipótese de existência 

de alguma inconformidade;

   Estar livre e desimpedido de qualquer ocupação;

    Estar livre de passivos ambientais de especial dif iculdade de regularização;

    Estar livre e desimpedido de ônus, responsabilidades e litígios que possam 

inviabilizar o empreendimento.

Por conseguinte, por se tratar de parte fundamental para a adesão ao programa, 

a indicação de terrenos dependerá necessariamente da confirmação dos 

seguintes quesitos:

   Comprovação da adequação fundiária urbana;

   Comprovação da adequação do arcabouço legal urbanístico do respectivo 

terreno, nos termos do regulamento do programa caso o vigente seja mais 
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restritivo;

Apresentação de levantamento planialtimétrico e sondagens dos terrenos a 

serem apresentados;

Indicação da demanda pública prioritária conforme a descrição dos 

beneficiários contida neste Caderno.

Reassentamento

Nos casos em que o município apresente um terreno com previsão de 

reassentamento, serão de sua responsabilidade as tratativas para a realocação 

das famílias. Para tal deverá ser apresentado plano de reassentamento com as 

etapas e critérios a serem adotados no processo de entendimento e aceitação 

por parte dos moradores. Este plano deverá ter o intuito de reportar as ações 

e as soluções pertinentes, sendo embasado por marcos legais e decretos do 

município em questão.

O Plano de Reassentamento deverá ser orientado por diretrizes e 

decretos municipais, que estabelecem as condições e as garantias das 

relocações, explicitando as Soluções Aplicáveis nas quais se apresentam as 

opções oferecidas aos moradores e discriminando as Etapas do Processo de 

Reassentamento, que vão desde a identif icação das famílias até a negociação 

f inal, com a demolição do imóvel.

Esse plano tem por objetivo reportar ao estado às ações de reassentamento 

realizadas no âmbito do programa de produção habitacional.

As negociações devem ser realizadas, prioritariamente, com o proprietário, 

e as demolições a serem realizadas serão de responsabilidade do município e 

devem ser realizadas em até 10 dias depois da resolução do reassentamento, 

garantindo a não ocupação do espaço.
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Desta forma, as propostas de etapas do processo de reassentamento devem 

seguir a seguinte sequência:

1- 1) Identif icação em planta das edif icações a serem demolidas

2- 2) Mobilização e esclarecimento do processo para reassentamento

3- 3) Cadastro socioeconômico das famílias

4- 4) Cadastro e avaliação das benfeitorias das casas que serão 

demolidas

5- 5) Negociação com os moradores

6- 6) Demolição a ser realizada pelo município

7- 7) Cadastro da demanda no banco de dados do estado 

O município deverá, a partir do levantamento socioeconômico das 

famílias, apontar quais se enquadram como beneficiárias do Programa e, 

após a aferição da equipe social do estado, serão destinadas para o banco de 

demandas do Estado.
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O presente programa foi desenvolvido pela Subsecretaria de Habitação 

– SUBHAB, subordinada à SEINFRA, e, como tal, é o órgão responsável pela 

obtenção das licenças de construção e ambientais, bem como pela obtenção de 

HABITE-SE.

Para tanto, deverão ser observadas as seguintes necessidades:

A) Documentações a serem fornecidas pelas prefeituras que aderirem ao 

programa (na hipótese de a aquisição do terreno ser feita através da prefeitura):

registro do terreno no Registro Geral de Imóveis (a não existência de tal 

registro inviabiliza a utilização do terreno); 

cópia do Projeto Aprovado de Loteamento (PAL), caso exista;

planta cadastral com localização do lote e indicação dos equipamentos 

públicos como escola, posto de saúde etc.;

se o terreno é cortado por rios, valas ou canais, ou por redes de 

transmissão, apresentar plantas com informações detalhadas;  

se algum logradouro no entorno do terreno possui recuo, informar 

legislação em vigor; 

o logradouro deve possuir rede elétrica, iluminação pública e serviços 

de infraestrutura, como rede de abastecimento de água e águas pluviais. 

Deverá, obrigatoriamente, ser atendido pelo serviço de coleta de lixo.  

Apresentar declaração a respeito da existência de tais serviços e, caso não 

possua (no todo ou em parte), Termo de Compromisso para execução da 

infraestrutura externa ao empreendimento antes do início das obras.

B)  Documentações a serem fornecidas pelas empresas contratadas:

B.1 – Para obtenção da licença de construção



68

projeto de arquitetura, em escala indicada pela prefeitura, contendo planta 

de localização, planta de situação, plantas baixas, cortes e fachadas. Todas as 

cópias deverão estar assinadas e carimbadas pelos profissionais responsáveis;

cópia da carteira do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA - RJ) e do Conselho Regional de Arquitetura (CAU – RJ) dos profissionais 

responsáveis pelo projeto e pela obra;

anotação de Responsabilidade Técnica dos Profissionais Responsáveis pela 

Obra e pelo Projeto de Arquitetura; 

Na hipótese de haver necessidade de corte de árvores ou supressão de 

cobertura vegetal, apresentar o projeto paisagístico nesta fase. Eventuais 

Medidas Compensatórias serão verif icadas caso a caso;

Na hipótese de haver necessidade de corte de terreno com contenção de 

encostas, deverá ser apresentada solução de engenharia para tal situação, a ser 

analisada antes da abertura do processo de licenciamento.

B.2 - Para obtenção da licença ambiental

Esta documentação deverá ser vista caso a caso, dependendo da existência 

ou não de sistemas de tratamento de esgotos e outros nas proximidades do 

empreendimento.

Formado o processo de licenciamento, este será analisado por cada 

prefeitura quanto aos aspectos da legislação urbanística local e poderão ser 

elaboradas algumas exigências. É importante o acompanhamento deste 

processo, considerando que a licença de obras só poderá ser emitida quando 

todas as exigências forem cumpridas. Na licença, estarão relacionadas todas as 

restrições que deverão ser cumpridas ao longo e/ou ao f inal das obras.

O habite-se é concedido após a verif icação do cumprimento do projeto 

aprovado e mediante a apresentação da documentação necessária, conforme 

descrita na licença.
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5. TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
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A operacionalização do Programa de Habitação terá vertente social ampla 

que auxilie na orientação das famílias no período anterior à ocupação das 

unidades habitacionais e posterior a ele. O trabalho técnico social é componente 

básico estruturante do Programa de habitação de interesse social, e suas ações 

dão ancoragem ao processo de sustentabilidade das moradias, por meio da 

adesão e participação dos moradores, considerando que o produto f inal deverá 

ser a inclusão social, obtida através das ações integradas das políticas setoriais 

complementares à política de habitação. 

Para essa intervenção social deverá ser reservado no mínimo 5% do 

investimento total da intervenção f ísica, de modo a garantir que as famílias 

sejam acompanhadas antes do processo de mudança e no mínimo 12 meses 

após a ocupação das unidades habitacionais.

O trabalho social consiste em ações a serem realizadas junto às famílias 

atendidas pelo Programa, bem como, em alguns casos, àquelas residentes 

no entorno das áreas dos empreendimentos, para fomentar o estímulo à 

participação cidadão e ao pertencimento à nova moradia. O trabalho social 

precisará estar subsidiado por diagnósticos sociais que apresentem as principais 

necessidades a serem trabalhadas antes e após o período de construção das 

unidades habitacionais. 

A intervenção social terá início no processo de seleção da demanda, 

cumprindo o papel de selecionar e validar as famílias elegíveis aos critérios 

estabelecidos no Programa. A verif icação da capilaridade de atendimento às 

famílias nos equipamentos públicos existentes no território onde se localiza o 

terreno destinado à produção habitacional será a primeira ação a ser realizada. 

Imediatamente após a identif icação da demanda apresentada, caberá ao 

trabalho social acompanhar o monitoramento do perfil destas famílias ao longo 

do período de execução da obra, para que ao f inal desta haja validação do 

enquadramento conforme os critérios.

Durante o período de execução da obra, o trabalho social deverá realizar o 

diagnóstico da área do entorno do empreendimento, identif icando os serviços 

de natureza pública e privada disponíveis para as famílias a serem contempladas 
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no Programa. Imediatamente após a definição da demanda, será necessária a 

elaboração do diagnóstico do perfil das famílias que venha a subsidiar os temas 

específ icos a serem trabalhados no período após a ocupação das unidades 

habitacionais, além de delimitar o marco zero da intervenção.

Para o processo de f ixação das famílias nas unidades habitacionais após 

o recebimento das chaves, será necessário realizar um conjunto de ações que 

auxiliem no acesso à rede socioassistencial, através dos atendimentos sociais por 

meio da articulação com as políticas públicas, em especial, no que se refere à 

atenção básica de saúde, educação e assistência social. 

Caberá ao Trabalho Social uma intervenção ampliada que auxilie na 

disseminação de conceitos de Educação Patrimonial, Ambiental e Sanitária, com 

vistas à sustentabilidade, com destaque para a correta utilização, conservação 

e manutenção dos imóveis, equipamentos e espaços coletivos, com vistas à 

valorização patrimonial e à saúde individual e coletiva.

A sustentabilidade f inanceira deverá ser estimulada pelo trabalho social com 

o fornecimento de oportunidades, competências e habilidades para inserção 

produtiva, empregabilidade e geração de trabalho e renda. Paralelamente, 

o estímulo à elevação da escolaridade e à qualif icação profissional deverá ser 

fomentado junto aos beneficiários.

Nos casos de produção habitacional vertical, o trabalho social terá no 

escopo de atuação o fornecimento de subsídios técnicos aos moradores para a 

gestão condominial democrática e autônoma, considerando os aspectos legais 

e organizacionais. Somado a isso, serão priorizadas ações de fortalecimento das 

relações de vizinhança, trabalhando a temática da mediação de conflitos.

Destaca-se que as ações a serem realizadas no escopo do trabalho social 

deverão estar em plena sintonia com as necessidades apontadas nos diagnósticos 

realizados na fase anterior à ocupação das unidades habitacionais.

O componente social no Programa considera que a população que acessa os 

programas habitacionais possui um perfil de renda reduzido e uma diversidade 

de motivações para inclusão em programas sociais. Fatores estes que demandam 
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que as famílias atendidas pela política habitacional do município tenham os 

esclarecimentos necessários para a inclusão e permanência na nova moradia. 

Assim, o trabalho social se apresenta como componente estratégico dos projetos 

de habitação de interesse social.

As fases da intervenção

Considerando que o trabalho social deverá ser transversal a toda intervenção, 

há a necessidade de estruturar sua aplicabilidade em duas fases claramente 

distintas:  

A primeira terá por objetivo auxiliar na análise da viabilidade de produção 

habitacional no terreno apresentado, considerando as particularidades do 

território e a capilaridade de absorção da demanda social que será apresentada 

após o processo de mudança. Nessa fase também estão previstos os processos 

de verif icação do enquadramento da demanda apresentada aos critérios do 

Programa, bem como a preparação das famílias para o acesso à moradia formal 

com seus devidos esclarecimentos.

A segunda fase compreende o período posterior à ocupação das unidades 

habitacionais, em que deverão ser realizadas ações integradas com as demais 

políticas setoriais visando ao processo de adaptação e permanência na nova 

moradia. Para tal, será implementado comitê gestor de políticas públicas 

setoriais para monitoramento das ações e serviços executados. Nessa fase serão 

realizadas também atividades voltadas para a gestão condominial, nos casos 

de produção verticalizada, temáticas ambientais e patrimoniais, convivência 

comunitária, entre outras.

As fases do trabalho social serão claramente determinadas conforme os 

marcos temporais da intervenção de obras, cabendo o monitoramento efetivo 

dessas fases para que haja consonância entre intervenção social e intervenção 

de obras. 
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Fase 1 – PréMoradia 1º semestre da obra 2º semestre da obra

Intervenção social: 

Equipe SEINFRA e 
demais órgãos estaduais

Validação e 
hierarquização da 
demanda apresentada 
pelos municípios;

Elaboração do 
diagnóstico inicial – 
marco zero;

Delimitação do perfil das famílias 
e Mapeamento dos equipamentos 
públicos do entorno e demais 
necessidades;

Preparação das famílias para a 
mudança;

Elaboração do projeto de 
intervenção social para a etapa pós 
moradia.

Fase 2 – Pós Moradia No mínimo 12 meses após a entrega das chaves

Intervenção social:

Equipe SEINFRA e 
demais órgãos estaduais; 

Instituições Parceiras a 
serem conveniadas;

Órgãos Municipais 
responsáveis pelas 
políticas setoriais 
complementares à 
política de habitação.

Articulação e implementação de Políticas Públicas nas 
esferas estaduais e municipais através do Comitê Gestor a 
ser instituído;

Monitoramento da inclusão das famílias nas políticas de 
saúde, educação e assistência social;

Execução das ações de Participação Comunitária 
destacando as dimensões social, produtiva, econômica, 
patrimonial, ambiental e o suporte à gestão condominial, 
quando necessário.

Realização de pesquisa de avaliação pós intervenção social.

Fase 1  

Seleção e preparação da demanda para a ocupação das 
unidades habitacionais

a) Mapeamento dos equipamentos públicos do entorno e 
demais necessidades

No ato da identif icação do terreno deverá ser realizado o mapeamento 

para identif icação dos equipamentos disponíveis da rede socioassistencial 

existente no território, para avaliar se há capilaridade para o encaminhamento e 

atendimento dos moradores após o processo de ocupação. 

O mapeamento deve conter toda a caracterização do entorno, além de 

especif icar os equipamentos de saúde, assistência, educação, trabalho e renda, 

limpeza urbana, esgotamento, saneamento, abastecimento de água e energia 

elétrica, serviços ofertados por instituições não governamentais, serviços de 

natureza privada. 
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O mapeamento terá a função de subsidiar a análise de viabilidade social de 

produção habitacional do terreno proposto.

B) Seleção dos beneficiários do empreendimento

A seleção é uma etapa que compreende o recebimento da demanda por 

parte dos municípios, inscrição das famílias no banco de demandas, a validação 

e habilitação destas. Todo o processo estará em consonância com as diretrizes 

do Programa.

Para o processo de seleção e priorização do público, será determinante a 

situação socioeconômica. As principais atividades a serem realizadas são:

Verif icação do perfil da população beneficiada;

Mapeamento da aceitação ou resistência à mudança por parte dos 

moradores;

Definição das estratégias de negociação para eventuais ajustes ao 

Projeto; 

Esclarecimentos sobre os critérios de seleção e participação;

Esclarecimento e procedimentos sobre as documentações necessárias; 

Seleção conforme a priorização e hierarquização;

Montagem do Dossiê e encaminhamentos necessários.

C) Diagnóstico Socioterritorial

O Diagnóstico Socioterritorial tem a premissa de evidenciar o marco zero 

da ação no que se refere ao perfil das famílias selecionas e à dinâmica social do 

território onde haverá a   produção habitacional.

Tem como objetivo conhecer a dinâmica social da área de intervenção, 

identif icar situações que possam limitar ou potencializar o alcance dos resultados 
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propostos, bem como traçar o perfil dos novos moradores. Essa etapa deverá ser 

realizada imediatamente após a definição das famílias.

A pesquisa com as famílias consiste na caracterização da população 

beneficiária para posteriormente traçar atividades levando em consideração 

o perfil dos moradores do empreendimento. Devem-se levantar no mínimo os 

seguintes cruzamentos:

Perfil do responsável pela família (distribuição por gênero, faixa etária, 

escolaridade, grupo étnico-racial, situação de trabalho, rendimento mensal); 

Georreferenciamento da moradia de origem;

Uso e ocupação do imóvel de origem; 

Características das famílias (tamanho e composição por faixa etária); 

Crianças e jovens (distribuição por faixa etária e frequência escolar); 

Renda familiar (distribuição e per capita);  

Situação de trabalho (trabalho formal, rendimento médio do trabalho e 

proporção de aposentados e pensionistas);  

Acesso a rede de serviços;

Vulnerabilidade (famílias chefiadas por mulheres e por idosos, presença 

de portadores de deficiências e mulheres vítimas de violência doméstica);

Principais demandas.

A pesquisa do território pretende compreender a inserção urbana de cada 

um dos empreendimentos, e de seus entornos mais imediatos, para observações 

e análises mais aprofundadas das ofertas a serem dadas aos moradores. Essa 

etapa do diagnóstico deverá ser realizada após os seis primeiros meses da 

obra e deve considerar os apontamentos que foram feitos no mapeamento 

dos equipamentos públicos que foi apresentado pelo município solicitante da 

intervenção no ato da adesão ao Programa.  
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Para tal, deverá ser observado, prioritariamente, o acesso à  infraestrutura 

(energia elétrica, transporte público, vias de acesso, pavimentação); existência/

funcionamento de equipamentos comunitários e serviços públicos disponíveis 

na área e no entorno (escolas, creches, postos de saúde, hospitais, delegacias, 

quadras, centros de cultura e arte, igrejas) informando distância; capacidade de 

atendimento à demanda; estruturação do mercado do trabalho, potencialidades 

econômicas, culturais e de lazer.

d) Preparação das famílias para a mudança

Ao considerarmos que o acesso à moradia formal requer que os beneficiários 

tenham clareza dos direitos e deveres para formalizarem o recebimento de 

uma unidade habitacional, torna-se necessário realizar ações que promovam a 

participação das famílias no período que antecede a entrega das unidades, para 

que elas sejam preparadas para essa nova forma de morar.

Esclarecimentos sobre o Programa (regras e condições de permanência) 

deverão ocorrer nessa fase, destacando temas relativos à importância de residir 

no imóvel, tendo em vista a impossibilidade de recebimento de outro benefício 

da mesma natureza, procedimentos necessários para a ocupação dos imóveis, 

vistoria e visita ao empreendimento, informações sobre acesso e permanência 

nas tarifas sociais, noções sobre organização condominial e instituição de 

condomínio, dentre outros temas pertinentes.

Fase 2 

Acompanhamento das famílias após a ocupação das 
unidades habitacionais

a) Integração de Políticas Públicas

A Integração de Políticas Públicas deverá ser constante ao longo do trabalho 

social, uma vez que engloba as atividades de articulação com as redes locais para 

atender às demandas e encaminhamentos necessários. Como principal destaque 

para essa integração, há necessidade de monitoramento dos indicadores sociais 

de progresso que serão definidos após os resultados do diagnóstico. 



77

Durante a intervenção social, serão realizadas ações integradas pelas 

diferentes políticas sociais, complementares à política de habitação. Essa 

intervenção tem por objetivo auxiliar o processo de f ixação das famílias na nova 

moradia, assegurando o acesso aos serviços de saúde, educação, assistência, 

segurança, entre outros. 

Deverá ser feito um acompanhamento sistemático das demandas 

apresentadas pelos beneficiários, bem como as devidas tratativas das políticas 

setoriais através do monitoramento. Deverá ser criado um comitê gestor 

interdisciplinar para a operacionalização da integração proposta.

b) Participação Comunitária

A intervenção social no âmbito da produção habitacional deverá promover 

ações que colaborem na organização comunitária e na melhoria de qualidade de 

vida das famílias beneficiárias de unidades habitacionais, a partir de metodologias 

participativas com cunhos informativo, pedagógico e de integração, que 

conduzam à autonomia e sustentabilidade socioambiental e f inanceira do 

empreendimento, bem como ao exercício da participação cidadã.

No âmbito da Participação Comunitária, deverão ser articulados os 

conhecimentos das diversas áreas do saber, desenvolvendo ações que visam 

fornecer subsídios técnicos e orientar os beneficiários para a autogestão 

condominial numa perspectiva democrática, conforme normativo específ ico. 

Será igualmente proposto o estímulo à promoção de atitudes e condutas 

sociais vinculadas à nova forma de morar, buscando fomentar o sentimento de 

pertencimento, permanência no imóvel e ainda minimizar conflitos interpessoais 

valorizando a construção de vínculos comunitários.

Outra premissa a ser desenvolvida na Participação Comunitária é o 

fortalecimento dos segmentos sociais e seus processos de organização e 

decisão. Promover a gestão das ações sociais necessárias para a identif icação, 

encaminhamento e solução de eventuais problemas construtivos ou de 

manutenção referentes ao empreendimento, em articulação com a construtora, 

municípios, estado e as concessionárias, de acordo com as respectivas 

competências. 
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Dentre as frentes de atuação da Participação Comunitária estará inclusa 

a temática da sustentabilidade ambiental e patrimonial. Nesse item estarão 

centradas as questões ligadas à saúde coletiva, valorização do patrimônio natural 

e construído, uso racional dos recursos naturais e equipamentos coletivos, 

produção, guarda e descarte de resíduos sólidos. A intervenção terá caráter 

essencialmente preventivo, informativo e de propagação desses conceitos.

Relativamente à sustentabilidade f inanceira, tema de expressa relevância 

na habitação de interesse social, será priorizada a orientação das famílias em 

relação ao planejamento e gestão do orçamento familiar, com destaque para 

a organização/racionalização dos gastos com a moradia.  Serão igualmente 

priorizadas ações que potencializem oportunidades, competências e habilidades 

para inserção produtiva e geração de renda.

c) Pesquisa de avaliação pós-ocupação

A pesquisa de avaliação pós-ocupação deverá ser realizada em até quatro 

meses após o término do trabalho social.

A avalição pós-ocupação avaliará as intervenções relacionadas à construção 

do empreendimento, como também a execução do trabalho social. Deverá ser 

levada em consideração a combinação de técnicas qualitativas e quantitativas 

para avaliar as questões relacionadas com a moradia e inserção urbana, inclusão 

social e satisfação do morador. 

A pesquisa pós- ocupação pode ser realizada por meio de métodos qualitativo 

e/ou quantitativo, tais como:

•  Vistorias técnicas,levando em consideração aspectos construtivos 

e funcionais; 

•  Levantamento e sistematização de informações a partir de diversos 

documentos;

•  Entrevistas semiestruturadas com pessoas/instituições- chave;

•  Questionários para aferição da satisfação dos usuários referente à 
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nova moradia e ao trabalho social; 

• Grupo focal; 

• Dentre outros a serem definidos.

É importante destacar que cada dimensão seja avaliada à luz das 

intervenções realizadas, de forma a produzir uma análise de efetividade dos 

resultados e impactos obtidos através destes, possibilitando diagnósticos 

consistentes e completos sobre os aspectos positivos e negativos 

encontrados nos ambientes construídos e que poderão fundamentar as 

recomendações para os demais empreendimentos a serem construídos.
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6. FLUXO DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este PROGRAMA foi desenvolvido no intuito de enfrentar o desafio de reduzir 

o déficit habitacional do estado do Rio. A Secretaria de Infraestrutura e Obras, 

através da Subsecretaria de Habitação, encarou de frente este desafio diante da 

amplitude e complexidade que os eixos estruturantes da habitação demandam. 

Estimular a recuperação da economia fluminense por meio da geração 

de emprego e renda na indústria da construção civil, reduzir o custo com 

aluguel social, promover cidades mais sustentáveis através da integração dos 

empreendimentos à urbanidade, refletir as realidades socioculturais, ampliar a 

adaptabilidade das construções tendo em vista as especif icidades da moradia 

de interesse social são a essência que norteia a Política Habitacional em nosso 

estado. 

As diretrizes, conceitos e premissas delineadas neste Caderno compõem o 

arcabouço da metodologia do Programa juntamente com outros documentos, 

como Decretos, Resoluções, Caderno de Encargos, Caderno de Detalhes, Termos 

de Referência, Guias e Instruções. 
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