
Aprendizado e crescimento 

 

Financeira 

Público alvo 

Melhorar 

processos de 

contratação e 

fiscalização 

Estabelecer 

gerenciamento por 

indicadores 

Desenvolver 

alternativas para 

produção de 

unidades 

habitacionais 

Buscar sustentação 

financeira 
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Sistematizar a comunicação 

interna e intercâmbio de 

conhecimento e experiências 

Assegurar moradia digna 
Propiciar intervenções 

urbanas sustentáveis 
Promover a inclusão social 

Ampliar intervenções 

estruturantes de 

urbanização, mitigação 

de áreas de risco e 

produção habitacional 

Estruturar o 

processo de 

marketing 

Processos internos 

Estabelecer política de RH com 

ênfase no desenvolvimento e 

valorização dos funcionários 

Estruturar 

processos de 

normatização e 

padronização 

Aprimorar processo 

de manutenção em 

ZEIS 

Diversificar o 

atendimento da 

política habitacional  

Aplicar instrumentos 

da política urbana 

previstos no 

Estatuto da Cidade 

Agilizar processo de 

regularização 

fundiária 

Promover diálogo com 

instituições 

representantes da 

sociedade 

Estabelecer junto com 

a PBH processos 

efetivos de 

fiscalização e remoção 

de áreas invadidas 

VISÃO CIDADE:  Ser uma cidade reconhecida pela redução do déficit habitacional qualitativo e quantitativo, pela diminuição de áreas de risco e com ocupação do solo 

urbano ordenada, respeitando a diversidade socioespacial, até 2020. 

VISÃO URBEL: Ser referência na gestão sustentável de políticas habitacionais voltadas para famílias de baixa renda e moradores de vilas e favelas, até 2020. 

MISSÃO: Propiciar condições dignas de habitação para moradores de vilas e favelas e população de baixa renda, por meio da urbanização, regularização fundiária, 

assistência técnica e produção de novas moradias, com qualidade, participação popular e inclusão social. 

Modernizar a  infraestrutura 

física, ferramentas de trabalho 

e sistemas de informação 

Melhorar o 

processo de 

planejamento do 

empreendimento 

Adequar marco 

regulatório da 

política municipal 

de habitação 

Implantar caderno 

de encargos com 

foco nas 

especificidades da 

Urbel 

Absorver as 

atividades do 

Fundo Municipal de 

Habitação Popular 

Implantar política de 

não geração e 

aproveitamento de 

áreas remanescentes 

Sustentabilidade Redução do déficit habitacional qualitativo e quantitativo 

Excelência organizacional 

Participação e 

desenvolvimento social 

Fortalecer a 

participação popular, 

o acesso e a 

proximidade com a 

população 

Aprimorar 

mecanismos de 

educação ambiental e 

de autonomia social 

Sustentabilidade 

das intervenções 

Agilidade  

no 

atendimento 

Proximidade 

com a 

população 

Participação 

popular 

Qualidade dos 

serviços 

PROPOSTA DE VALOR 

Criar mecanismos de 

geração de recursos e 

parcerias para 

viabilização de 

investimentos 

Melhorar condições de 

segurança para a realização 

dos trabalhos 


