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APRESENTAÇÃO

O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) é um
instrumento de planejamento que objetiva viabilizar a realização das ações da
política habitacional na perspectiva da garantia do acesso à moradia digna
por parte da população de baixa renda e apresentar a percepção dos
agentes sociais sobre a habitação de interesse social.
A elaboração do PLHIS é um requisito previsto para adesão ao Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), segundo a Lei Federal nº
11.124, de 16 de junho de 2005, que cria o SNHIS, e a Resolução nº 2 do
Conselho Gestor do Fundo Nacional da Habitação de Interesse Social
(FNHIS), de 24 de agosto de 2006.
O PLHIS de Belo Horizonte/MG foi elaborado em 2011 com recursos do
FNHIS por meio de convênio entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura
Municipal no âmbito da Ação de Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais
de Interesse Social, componente do Programa de Habitação de Interesse
Social vinculado à Secretaria Nacional de Habitação.
Este documento apresenta a revisão do Diagnóstico do Setor
Habitacional elaborado anteriormente e constitui-se do seguinte conteúdo:


Introdução contextualizando e apresentando a metodologia

utilizada para revisão do PLHIS;


Caracterização geral do Município e sua inserção regional,

abordando aspectos demográficos e econômicos;


Caracterização e percepção dos atores sociais em relação à

questão habitacional;


Caracterização do contexto institucional do Município abordando

a estrutura do Poder Público municipal e as ações governamentais no
âmbito do setor urbano e habitacional;


Apresentação e análise dos marcos legais e regulatórios

municipais relacionados à questão habitacional;



Identificação das fontes de financiamento para a política

habitacional;


Apresentação do histórico e das projeções da alocação de

recursos públicos na Política Municipal de Habitação;


Quantificação e qualificação das necessidades habitacionais

existentes no Município abordando o Déficit Habitacional e a
Inadequação de Domicílios, bem como a projeção da Demanda
Demográfica;


Identificação da oferta habitacional, abordando o potencial de

destinação de áreas vazias e domicílios vagos à habitação de
interesse social e da estimativa da produção habitacional pública e
privada no Município;


Sínteses e conclusões, com base nos dados levantados e

análises realizadas, que possam subsidiar a elaboração das
estratégias de ação da Política Municipal de Habitação.
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INTRODUÇÃO

O PLHIS de Belo Horizonte prevê dois momentos para realização de
avaliações, sendo o primeiro anual, no âmbito do Conselho Municipal de
Habitação quando da apresentação pela Prefeitura do relatório anual de
gestão sobre a aplicação dos recursos do FMHP, e o segundo ao final de
cada período de execução do PLHIS, no âmbito da Conferência Municipal de
Habitação, coincidindo com o final dos períodos de vigência dos Planos
Plurianuais de Ação Governamental (PPAG) do Município, quando devem ser
levantados os dados para aferição dos indicadores de eficácia e de impacto
previstos. Com base nos resultados destas avaliações, portanto, é que deve
ser feita a revisão do PLHIS de acordo com o previsto.
Nesta perspectiva, a revisão do PLHIS está prevista sempre para o
primeiro ano da gestão municipal quando termina a vigência do PPAG,
portanto de quatro em quatro anos. Entretanto, o primeiro período de
implementação/avaliação do PLHIS é excepcionalmente de três anos para
que a partir de então essa periodicidade se regularize.
Alguns fatores podem dificultar o processo desta atual revisão, tais
como o curto período de apenas três anos decorridos da elaboração do
PLHIS bem como o pioneirismo do procedimento no âmbito da gestão da
Política Municipal de Habitação, uma vez que se trata da primeira avaliação
plurianual a ser feita. Por outro lado, pode-se apontar como fator positivo o
fato das Conferências Municipais de Política Urbana e de Habitação terem
sido realizadas em 2014, criando assim condições favoráveis para a avaliação
a ser feita.
Destaca-se que um fator importante para conferir uma maior
consistência a esta revisão é que se pode contar, entre outros, com os dados
já disponibilizados do Censo 2010.
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E SUA INSERÇÃO REGIONAL

Este item apresenta a atualização, em relação ao PLHIS elaborado em
2011, dos dados referentes à caracterização do Município e sua inserção
regional, especialmente no que se refere aos aspectos demográficos e
econômicos bem como à infraestrutura. Procurou-se aqui utilizar das mesmas
fontes de dados anteriores e acrescentar novas.
De modo mais expressivo foram incluídos os dados do Censo
Demográfico 2010. Somados a esses foram também atualizados os dados da
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) com informações sobre o
mercado de trabalho de Belo Horizonte. Por fim, acrescentou-se resultados
dos levantamentos das pesquisas mensais realizadas pela Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais
(IPEAD) ligadas ao mercado imobiliário de Belo Horizonte tanto em termos de
produção como de comercialização (venda e aluguel) de unidades
habitacionais no Município.
Em termos gerais observou-se uma relativa manutenção dos cenários já
apontados na primeira versão do PLHIS tendo em vista o pouco tempo
decorrido bem como a ausência de grandes mudanças em termos de política
econômica nos diferentes níveis de governo. Nesse sentido boa parte das
perspectivas e inferências realizadas em 2011 permanecem válidas para o
tempo atual.

3.1

Aspectos gerais da inserção regional

A análise e diagnóstico socioeconômico do Município de Belo Horizonte
necessariamente estão conectados com a dinâmica metropolitana em que ela
encontra-se envolvida e exerce papel protagonista. O aspecto demográfico é,
nesse contexto, variável fundamental no entendimento da relação entre a
metrópole e os lugares de seu entorno.

Conforme apontado no diagnóstico inicial, o Município nos últimos dez
anos apresentou significativa queda na taxa de crescimento populacional,
tendo o volume de pessoas sido superado pelos municípios do entorno já em
2009. Os dados atuais, conforme expressos no Gráfico abaixo, apontam para
a manutenção dessa tendência.

Gráfico 1 - Belo Horizonte e Municípios da RMBH (exclusive a capital):
evolução da população total, 1940-2009.

Fonte: Brito, Carvalho e Garcia (2004); DATASUS; IBGE Cidades; PNAD

Nos últimos cinco anos o distanciamento entre as populações mostrase ainda mais acelerado. Enquanto a variação populacional percentual na
metrópole alcança patamar igual a 1,6%, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH) o valor é igual a 3,1%. A expansão periférica motivada pelo
encarecimento do valor da terra e o crescimento da fronteira imobiliária
metropolitana, dentre outros fatores, permanecem como característica da
localidade.
Como apontado por PINHO et. al. (2014) em estudo realizado com os
dados dos três últimos censos demográficos:

As migrações envolvendo os municípios metropolitanos
revelam que o núcleo metropolitano [Belo Horizonte] é uma área de

perda populacional, devido, sobretudo, aos fluxos emigratórios na
direção de sua periferia, ao passo que os saldos migratórios
extrametropolitanos se mantiveram muito reduzidos, e mesmo
negativo no último quinquênio. Por outro lado, a periferia
metropolitana se mantém como a área responsável pelos saldos
migratórios positivos da RMBH nos fluxos migratórios
extrametropolitanos, os quais se somam aos saldos migratórios
positivos intrametropolitanos, e revelam a importância dos ganhos
líquidos populacionais da periferia no processo de crescimento e
redistribuição espacial da população na área metropolitana.

Nesse sentido, Belo Horizonte ao mesmo tempo em que “empurra”
parte de sua população para os limites periféricos da RMBH também não
recebe nova população de municípios do interior, enquanto seu entorno
realiza o papel de receptor de ambos os públicos.
A dinâmica regional discutida em 2011, por sua vez, encontra desde
então relativa evolução, ao menos em termos de estratégias de ordenamento
territorial.
Esses novos contornos podem ser percebidos através de iniciativas
como o Macrozoneamento Metropolitano (MZ Metropolitano). O projeto já
prevê o contorno prévio das chamadas Áreas de Interesse Metropolitano, as
quais poderão atuar como instrumentos benéficos na gestão sustentável do
solo urbano/metropolitano minimizando os efeitos excludentes que o
movimento migratório acima destacado resulta e produz1. Para além dos
diagnósticos produzidos, o MZ Metropolitano foi pauta ao longo de 2014 e
2015 de uma série de debates e seminários como forma de consolidação das
políticas nele traçadas.
Complementarmente, o projeto de Lei Estadual 3078/2012 tem por
finalidade regulamentar o uso do solo de tais áreas especiais, trazendo assim
relativo reforço à política em desenvolvimento. O projeto, chegando ao nível
da determinação de parâmetros urbanísticos metropolitanos, de medidas de
compensação compartilhadas, dentre outras questões, força em certo sentido
uma nova forma de pensar a relação entre o local e o regional no âmbito da
1

O desenvolvimento da proposta de MZ Metropolitano foi coordenado pela Agência

Metropolitana de Belo Horizonte sob a coordenação do Centro de Desenvolvimento e
Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG (CEDEPLAR).

RMBH, menos baseada na estrutura centro-periferia e mais na consolidação
de um território que deve necessariamente ser pensado de forma
compartilhada.
A construção e o estímulo às novas centralidades metropolitanas
traçados no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH (PDDI),
apresentados no primeiro diagnóstico, serão, por sua vez, efetivados por
mecanismos

como

esses.

Nesse

sentido,

sua

observação

faz-se

indispensável no delineamento das estratégias da metrópole para as políticas
ligadas à habitação, sobretudo as de interesse social. O desenvolvimento de
tais projetos deve assim ser acompanhado de forma perene nas próximas
atualizações deste diagnóstico.

3.2 Aspectos econômicos

3.2.1 Perfil da Distribuição Setorial do Emprego e Salários

Conforme levantado no diagnóstico de 2011: “É característica da
trajetória econômica de Belo Horizonte um processo de crescimento e
diversificação do setor de serviços, o qual se tornou o mais importante
segmento da economia da capital” (CERQUEIRA; SIMÕES, 1997; SIMÕES et
alli 2004). Uma visão sintética da dinâmica econômica do Município é dada
pelo comportamento recente dos principais setores e atividades.
Na ocasião foram utilizados os dados da RAIS até 2009 para a
visualização

da

distribuição

setorial

do

emprego

na

capital

e

consequentemente da dinâmica econômica e polos geradores de renda na
cidade. Nesse sentido, os dados apresentados na Tabela 1 como no Gráfico 2
apresentam o cenário atual para essa realidade, a qual, como se vê,
apresenta pouca evolução desde o primeiro diagnóstico.
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Tabela 1 - Belo Horizonte, Minas Gerais: distribuição relativa (%) da mão de obra empregada formal segundo setores, 2001-20132.
Setores
Administração pública direta e autárquica
Com. e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. técnicos afins*
Serv. de alojamento, alimentação, reparação, manutenção
Comércio varejista
Construção civil
Transportes e comunicações
Serviços médicos, odontológicos e veterinários
Ensino
Comércio atacadista
Instituições de crédito, seguros e capitalização
Serviços industriais de utilidade pública
Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico
Indústria metalúrgica
Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos
Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica
Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria
Indústria mecânica
Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. Diversas
Indústria do material de transporte
Agricultura, silvicultura, criação de animais, extrativismo vegetal
Indústria da madeira e do mobiliário
Extrativa mineral
Indústria de produtos minerais não metálicos
Indústria do material elétrico e de comunicações
Indústria de calçados
Outros / ignorado

1995
21,72
12,3
10,34
10,91
13,91
5,21
4,06
3,14
2,61
2,69
2,06
1,87
1,24
1,71
0,85
0,6
0,41
0,49
0,19
1,03
0,42
0,2
0,3
0,25
0,53
0,95

1997
30,98
9,66
11,14
10,17
8,83
5,69
5,26
3,58
1,76
2,71
2,19
1,51
1,24
1,08
0,9
0,58
0,33
0,37
0,12
0,67
0,34
0,15
0,21
0,18
0,28
0,06

Fonte: RAIS, vários anos.

*Nome do setor alterado em 2013 para Adm. Técnica Profissional

2

Setores ordenados segundo ordem decrescente de participação relativa no emprego em 2013.

2000
12,28
29,55
13,19
10,73
7,44
5,09
5,2
3,66
1,49
2,04
1,93
1,55
1,07
1,05
0,74
0,56
0,35
0,41
0,18
0,49
0,29
0,11
0,21
0,15
0,24
0

2002
46,37
7,73
8,26
5,49
4,63
4,82
4,32
2,62
0,95
4,85
4,35
0,7
1,72
0,49
0,69
0,41
0,32
0,25
0,16
0,26
0,12
0,17
0,11
0,11
0,08
0

2005
30,31
13,3
12,73
11,51
7,85
4,68
4,33
2,87
1,8
2
2,24
1,3
1
0,92
0,63
0,5
0,28
0,39
0,21
0,35
0,21
0,12
0,17
0,15
0,15
0

2007
30,48
14,95
11,01
11,14
8,4
4,52
3,69
2,89
2,01
2,1
2,02
1,41
1,09
0,81
0,66
0,54
0,38
0,37
0,28
0,42
0,23
0,18
0,15
0,14
0,14
0

2009
27,91
16,1
11,7
11,12
9,32
4,59
3,96
2,98
2,22
1,98
1,84
1,36
1,03
0,73
0,64
0,42
0,38
0,35
0,28
0,28
0,23
0,18
0,16
0,12
0,1
0

2013
24,29
19,76
10,49
11,98
9,53
4,54
4,24
3,54
2,19
1,91
1,73
1,15
0,92
0,6
0,53
0,38
0,43
0,39
0,34
0,34
0,22
0,22
0,17
0,13
0,07
0
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Gráfico 2 - Belo Horizonte, Minas Gerais: distribuição relativa (%) da mão de
obra empregada formal segundo setores, 2000-2013.

Fonte: RAIS, vários anos.

O setor de serviços, apesar de levíssima queda desde 2009, permanece
como o grande empregador de mão de obra local na metrópole, cedendo espaço
ao comércio nos últimos três anos, setor com crescimento percentual igual a
0,84%, o maior entre os identificados no Gráfico 2. Na Tabela 1 observamos a
manutenção de um estado estacionário no qual as trajetórias de crescimento,
redução e manutenção do percentual de mão de obra empregada por subsetores
mantêm-se praticamente o mesmo. Ressalta-se, por sua vez, no escopo desse
trabalho, o crescimento tanto do setor da construção civil – de 9,32 para 9,53% nos últimos quatro anos bem como do comércio de imóveis – de 16,1 para 19,76%.
Essa trajetória sinaliza para ainda manutenção do dinamismo do mercado
imobiliário local, o qual possui também uma trajetória ascendente no valor dos
preços de compra e aluguel, como visto mais adiante.
Como em 2009, percebemos ainda que os cinco setores com maior
percentual na Tabela 1 ultrapassam o percentual de 75% em termos de emprego
de mão de obra, mesmo que tal patamar tenha sido levemente reduzido de 76,15
para 76,05%. Entre os principais decréscimos destaca-se a continuidade da
queda da participação da administração pública direta e autárquica como
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empregadora. Tal fato sinaliza, ainda que indiretamente, para o enxugamento do
poder e da máquina pública como agente direto de intervenção na cidade
(considerando-se obviamente que o patamar atual seja ainda bastante superior ao
da década de 90).
Na presente atualização julgamos importante apresentar os dados relativos
aos salários percebidos pelos trabalhadores ao longo do tempo de modo a
evidenciar como tem de fato se comportado o nível de renda da população
formalmente empregada. Os dados da Tabela abaixo apresentam essa questão.

Tabela 2 - Belo Horizonte, Minas Gerais. Número de trabalhadores formais por
faixa salarial e variação percentual. 1989-2013.
Ano

Faixa salarial
1989

1993

1997

2001

Variação
2005

2009

2013

Até 2 s.m.

311.427 238.474 219.236 277.644

475.652

646.933

664.652

113%

2,01 a 5,00

309.824 320.254 344.916 341.915

362.918

406.078

462.464

49%

5,01 a 7,00

76.606

68.627

92.723

91.349

85.591

84.310

90.845

19%

7,01 a 10,00

56.799

48.090

74.101

78.139

57.108

53.482

59.882

5%

10,01 a 20,00

58.083

59.693

86.837

72.418

58.222

54.465

60.615

4%

Mais de 20,00
Não
classificado

29.284

30.455

40.775

33.636

25.482

25.801

24.204

-17%

14.056

11.502

7.416

14.539

15.020

7%

Total

856.079 777.095 858.588 895.101 1.072.389 1.285.608

1.377.682

61%

Fonte: RAIS, vários anos.

Percebe-se que a maior parte do acréscimo de oportunidades de emprego
deu-se a partir de áreas e setores de serviço de baixa remuneração. Como se
pode ver a variação do volume absoluto de mão de obra empregada segue uma
trajetória decrescente a medida em que aumenta a faixa salarial, chegando a ser
negativa para a classe mais alta (acima de 20 salários mínimos). Quando
estratificamos ainda mais cada uma das faixas percebemos de forma mais intensa
o que pode ser o achatamento dos salários pagos nos setores formais de trabalho
ou a ampliação das relações formais de trabalho nos setores de serviço de baixa
remuneração. Na faixa até dois salários mínimos (s.m.), por exemplo, observa-se
que a camada entre 0 e 0,5 s.m. é que apresenta a maior variação percentual
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passando de 1.146 trabalhadores em 1989 para 7.741 em 2013, um aumento de
575%.
De modo geral, também em termos percentuais observa-se que mais de
65% da população formalmente empregada no Município concentra-se nas faixas
até três salários mínimos (mais de 80% até 5 s.m.), estrato social onde também
concentram-se os maiores volumes do déficit habitacional.
Obviamente não contesta-se aqui os benefícios e efeitos multiplicadores
trazidos pelo aumento do emprego na capital, que possibilita também um cada vez
maior acesso aos bens de consumo e seguridade social. Ressalta-se apenas que
tal inserção mostra-se marcada pela baixa remuneração ofertada nos novos postos
de trabalho, comprometendo assim a possibilidade de poupança, investimento e
acesso a bens duráveis por essa população.
Antes, cabe ainda sublinhar que a RMBH alcançou em 2013 um patamar
percentual de pessoas desocupadas

menor que do total das regiões

metropolitanas, como ocorrera até 2010, conforme apontado no primeiro
diagnóstico, mas com mudanças identificadas entre 2011 e 2012. A Tabela 3
abaixo reúne essas informações.

Tabela 3 - Brasil - Regiões Metropolitanas: (%) Pessoas de 10 anos ou mais de
idade, desocupadas, segundo RM´s escolhidas e total, 2011-2013.
Regiões Metropolitanas

Ano / Desocupadas (%)
2011

2012

2013

Belo Horizonte

2,56%

2,34%

2,17%

Rio de Janeiro

2,45%

2,39%

2,15%

São Paulo

3,03%

2,96%

2,90%

Total das RM
2,44%
2,27%
Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego – IBGE.

2,22%

O cenário apontado em 2011 permanece na análise comparativa com as
Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo, no qual o percentual de
pessoas desocupadas mostra-se respectivamente menor e maior ao da RMBH,
sendo os índices bastante próximos entre si. O decrescimento contínuo da taxa de
desocupação, ainda que ocorra substancialmente pela porta dos menores
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salários, sinaliza para a manutenção de um cenário de estabilidade econômica
nacional e local marcado pela crescente abertura de novos postos de trabalho.

3.2.2 Perfil da ocupação e da renda domiciliar

A observação do perfil da ocupação e da renda domiciliar de Belo Horizonte
ajuda-nos a compreender parcialmente como tem se dado a conformação familiar
e territorial da cidade ao longo do tempo. As Tabela 4 e 5 abaixo permitem-nos
tecer comentários nesse sentido.

Tabela 4 - Quantidade de Domicílios por número de moradores e variação (%).
Belo Horizonte-MG, 1991, 2000, 2010.
Ano

Número de moradores

Variação

1 morador

1991
40.185

2000
69.055

2010
109.270

172%

2 moradores

78.048

116.206

182.108

133%

3 moradores

94.867

139.159

191.185

102%

4 moradores

108.963

145.981

160.901

48%

5 moradores

84.411

88.539

72.386

-14%

6 moradores

45.114

38.054

26.737

-41%

7 moradores

22.444

15.945

10.613

-53%

8 moradores

12.007

7.662

4.648

-61%

9 moradores

6.493

3.776

2.118

-67%

10 moradores ou mais

7.426

4.070

2.109

-72%

762.075

52%

Total

499.958
628.447
Fonte: SIDRA-IBGE.

Tabela 5 - Número de Domicílios por faixa de rendimento mensal e variação
(%). Belo Horizonte-MG, 2000, 2010.
Faixa salarial
Até 1/4 s.m.
Mais de 1/4 a 1/2
Mais de 1/2 a 1
Mais de 1 a 2
Mais de 2 a 3
Mais de 3 a 5
Mais de 5 a 10
Mais de 10 a 15

Ano
2000
340
1.608
26.281
58.598
58.820
104.280
147.846
66.278

2010
1.248
2.723
60.281
120.309
110.189
147.842
154.773
55.149

Variação
267%
69%
129%
105%
87%
42%
5%
-17%
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Faixa salarial
Mais de 15 a 20
Mais de 20 a 30
Mais de 30
Sem rendimento
Total

Ano
2000
42.128
45.109
62.823
14.222
628.334
Fonte: SIDRA-IBGE.

2010
35.166
29.400
25.338
19.657
762.075
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Variação
-17%
-35%
-60%
38%
21%

Observa-se que enquanto a população cresce aproximadamente 10% no
período 2000-2009 (Gráfico 1) o volume de domicílios particulares permanentes
tem variação igual a 21%, o que por si só aponta para um movimento de produção
imobiliária intensa no Município e obviamente de mudança no perfil de ocupação
dessas unidades imobiliárias produzidas.
A Tabela 4 complementa tais informações destacando o expressivo
aumento percentual do volume de habitações com até quatro moradores
acompanhado da redução de tal indicador para aqueles com cinco ou mais
habitantes, o que rebaixa a média de moradores por domicílios locais entre 1990 e
2010. Há assim um movimento de pulverização das unidades familiares no
Município, o que atua como estímulo aos investimentos em construção civil e no
mercado imobiliário local.
Por outro lado, observa-se que os aumentos em termos populacionais e no
número de domicílios ocupados ocorrem conjuntamente com o achatamento da
remuneração dos indivíduos nele presentes. A Tabela 5, que reúne dados para os
anos 1990, 2000 e 2010, sublinha essa realidade e mostra que nos últimos dez
anos há uma significativa variação nos domicílios com faixas de renda até cinco
salários mínimos positiva (77% ao todo), com destaque às faixas até ½, de ½ a 1 e
de 1 a 2 salários mínimos. Trata-se do mesmo movimento visto no mercado formal
de mão de obra analisado anteriormente. Cresce também o número de domicílios
sem rendimentos, consequentemente com acesso dificultado ao mercado.
Tais aumentos percentuais, por sua vez, serão acompanhados de
expressiva redução no número de domicílios com remuneração mais elevada. No
último ano do período tem-se que cerca de 60% dos domicílios estão
concentrados em faixas de renda abaixo de cinco salários mínimos. Em 2000 tal
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percentual era de pouco mais de 40%. Há então um “crescimento domiciliar
empobrecido” no Município em termos dos rendimentos recebidos. Essa realidade
não se mostra exclusiva para Belo Horizonte, mas marca também a dinâmica
domiciliar de outros municípios da RMBH, como Contagem (ALMEIDA, 2013), e
outras metrópoles.
Cabe destacar que, apesar desse cenário, o valor do rendimento nominal
médio percebido pelos trabalhadores da RMBH mostra-se superior ao do total das
regiões metropolitanas do País nos últimos anos, conforme apontado pela linha
laranja do Gráfico 3 abaixo.

Gráfico 3 - Brasil – Regiões Metropolitanas: Rendimento médio real (R$)
efetivamente recebido, população de 10 anos ou mais, ocupadas – 20022010.

Fonte: SIDRA-IBGE- Pesquisa Mensal de Emprego.

Como se vê, entre 2010 e 2011 observa-se mesmo um crescimento
significativo do valor médio percebido pelos trabalhadores.
O cenário positivo caracterizado por esse aumento, bem como do
crescimento de postos de trabalho antes destacado, é contrabalanceado tanto
pelo aumento de domicílios e trabalhadores nas faixas menores de rendimento
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como também pela manutenção em Belo Horizonte de elevados índices de
desigualdade e concentração de renda.
Para essa última análise utilizamos o índice de GINI calculado pelo Atlas do
Desenvolvimento Humano (ADH) 2013. O índice, variando entre 0 e 1, indica o
grau de desigualdade de renda em dada localidade. O valor 0 aponta para a
ausência de desigualdade (a renda domiciliar per capita de todos os indivíduos
tem o mesmo valor), enquanto o valor 1, apresenta uma situação de desigualdade
máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda). Complementarmente ao GINI
utilizamos ainda a Razão 20 por 40 que determina, levando-se em conta a renda
média per capita, o resultado da divisão da renda dos 20% mais ricos pela dos
40% mais pobres. Nesse sentido, quanto maior o valor encontrado, mais
concentrada será renda de determinada localidade.
Em

Belo

Horizonte

percebemos

um

cenário

de

manutenção

da

desigualdade entre os anos de 1990, 2000 e 2010. O índice de GINI aponta
valores iguais a 0,61, 0,61 e 0,60 para os respectivos anos, demonstrado assim
uma maior proximidade com o cenário de máxima desigualdade (GINI=1) do que
de mínima desigualdade (GINI=0).
Os valores para 90 e 2000 mostram-se iguais aos de Minas Gerais. Contudo,
em 2010 o Estado alcançou boa redução para o índice, atingindo valor igual a
0,56, não acompanhado pela capital. Em relação ao Brasil a realidade da
metrópole é equivalente – valores iguais a 0,63, 0,64 e 0,60. Chama atenção que
tanto o País como o Estado passam por uma redução mais significativa do índice,
ao contrário de Belo Horizonte. Esse cenário contribui, por sua vez na manutenção
do perfil segregado que tem marcado a capital desde sua concepção original.
A Razão 20/40 por sua vez contrapõe levemente esse cenário,
apresentando decrescimento ao longo do período. Para 1990 observamos o valor
do índice igual a 16,89, ou seja, a renda média per capita dos 20% mais ricos era
mais que 16 vezes maior que a dos 40% mais pobres. Para os anos de 2000 e
2010 respectivamente tal valor sobe para 17,60 e cai para 15,04. Mais uma vez,
porém, as reduções são menores e os valores absolutos maiores quando
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comparadas aos índices do Estado e do País, iguais a 16,45; 15,62; 11,33 e 20,01;
19,71; 14,83 respectivamente. A Tabela 6 abaixo sistematiza essas informações.

Tabela 6- Índice de GINI e Razão 20/40. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
1990, 2000 e 2010.
Unidade Territorial
Índice/Ano

Belo Horizonte

Minas Gerais

Brasil

GINI 90

0,61

0,61

0,63

GINI 00

0,61

0,61

0,64

GINI 10

0,60

0,56

0,60

R2040 90

16,89

16,45

20,01

R2040 00

17,60

15,62

19,71

R2040 10

15,04

11,33

14,83

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013.

A confluência desses fatores permite-nos dizer que Belo Horizonte caminha
numa trajetória ao mesmo tempo de abertura de oportunidades para acesso ao
mercado de consumo limitada contudo pela baixa remuneração e pela permanente
concentração de renda na capital. Essa realidade sublinha de forma evidente a
necessidade de estratégias – em que a questão habitacional exerce papel
determinante – que conduzam a formas inclusivas da ocupação da cidade
permitindo em algum sentido a reversão dos pontos problemáticos levantados.

3.2.3 Mercado imobiliário de Belo Horizonte

Apresentamos por fim a atualização dos dados referentes ao mercado
imobiliário de Belo Horizonte utilizando, sobretudo através das pesquisas mensais
realizada pelo IPEAD sobre as construções e comercialização de imóveis na
capital. Tais informações, não utilizadas na primeira versão do relatório,
representam um acréscimo importante para a compreensão da dinâmica urbanoimobiliário recente da capital.
Inicialmente cabe destacar que o cenário nacional tanto de financiamento
imobiliário como de comercialização de unidades habitacionais manteve-se
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crescente nos últimos quatro anos, ainda que apresentando leve queda entre 2011
e 2012. O Gráfico 4 abaixo reúne essas informações.

Gráfico 4 - Brasil – Volume de Financiamento imobiliário e número de unidades
financiadas. 2010-2013.

Fonte: Banco Central do Brasil

O volume de financiamentos concedidos tem expressivo crescimento nos
últimos anos passando de 54 para 103 bilhões de reais entre 2010 e 2013, ou seja
uma variação igual a 91%. O número de unidades, por sua vez, tem aumento
bastante inferior, passando de 406.263 para 509.146, configurando um aumento
percentual de 25%. Observa-se nesse sentido uma elevação considerável da
razão entre o volume de recursos e as unidades comercializadas, o que, dentre
outras coisas, sinaliza tanto para o aumento do preço médio das habitações como
para a concentração do financiamento em categorias de renda mais elevadas. Tal
razão parte do valor de R$132.818,00 em 2010 e chega a R$202.299,00 em 2014,
apresentando variação percentual de 52%.
Esse movimento quando colocado em paralelo com a realidade econômica
de Belo Horizonte ressalta ainda mais como os novos domicílios, famílias e
trabalhadores da capital estão bem distantes da posse de recursos necessários
para obtenção de moradias pelos canais tradicionais de crédito ao mercado.
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De maneira geral observa-se, tanto para o caso dos aluguéis como para a
venda de imóveis, um movimento crescente no valor dos preços. Na Tabela 7
reunimos os dados dos valores de locação de unidades habitacionais em
diferentes categorias, organizadas segundo as regiões da cidade.
Como se observa, em praticamente todas as categorias e regiões houve
aumento dos valores cobrados seja pela renovação de contratos ou pela formação
de novos. No setor de barracões, voltado para populações de menor renda, os
alugueis médios encontram quase total igualdade com o valor do salário mínimo.
Para os demais estratos a cobrança supera em muito tal valor, excluindo parte
considerável da população da capital ao acesso a tais moradias.
A evolução dos preços além de assumir trajetória crescente o faz em
patamares acima aos dos índices de inflação na maior parte do período, conforme
destacado no Gráfico 5 abaixo. Como se vê, a variação do índice de valor do
mercado imobiliário é sempre superior à dos preços ao consumidor de modo
geral, excluindo-se o mês de junho de 2014 (último apresentado).
Ressalta-se assim como a moradia na capital no mercado de locação
mostra-se altamente onerosa para o usuário, que em boa parte das vezes não
possui um nível de atualização salarial equânime à variação da inflação. Esse
cenário sugere a necessidade de políticas públicas voltadas nesse segmento de
mercado - como o aluguel social, por exemplo – que podem também garantir o
acesso à moradia digna e de boa localização.
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Tabela 7 - Belo Horizonte-MG. Valor médio dos aluguéis de imóveis residenciais por regional. 2011-2014.
Região
Administrativa

Imóvel Residencial
Apt.

Barracão

Barreiro

1.001,71

380,00

Centro Sul

2.284,75

Leste

1.028,83

Nordeste

Casa

Apt.

Barracão

Casa

Apt.

Barracão

1.013,00

862,41

514,00

571,60

1.127,27

868,51

528,47

6.856,06 2.520,51 1.625,00 5.911,45 2.507,19

695,00

6.628,47 2.699,33

514,44

1.716,67 1.104,59

592,86

1.510,97 1.309,20

494,44

1.603,70 1.285,64

640,00

1.705,17

1.209,88

421,25

1.427,78 1.050,60

489,00

1.032,50 1.205,36

566,67

1.695,88 1.288,31

650,00

1.928,13

Noroeste

914,87

444,12

973,00

923,33

536,19

1.113,82 1.005,40

587,37

1.536,05 1.131,42

618,15

1.492,69

Norte

798,57

-

1.475,00

711,07

440,00

1.516,67

-

1.452,88

Oeste

1.341,10

411,67

2.476,67 1.433,32

725,00

Pampulha

1.335,13

-

3.738,37 1.357,68

-

520,00

-

2011

Venda Nova

Casa

Apt.

Barracão

1.096,43

873,79

2012

825,00

-

2013

845,56

Casa

2014
7.813,33

-

2.053,57

2.166,67 1.592,86

-

2.380,00 1.665,39

664,00

1.593,75

3.109,38 1.447,47

-

3.535,36 1.411,79

-

4.511,00

-

1.141,33

-

-

866,67
Fonte: IPEAD, vários anos.

875,00

1.131,27

852,80
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Gráfico 5 - Belo Horizonte: Índice de variação mensal (1997 = 100) do
Valor médio dos alugueis e do IPCA/IPEAD, 2010-2014.

Fonte: IPEAD, vários anos.

A respeito do mercado de compra e vendas de imóveis o cenário
tendencial observado há três anos muda parcialmente de trajetória, ou seja,
diminui-se o número de unidades habitacionais comercializadas ao longo do
tempo, contudo mantém-se o processo de elevação dos preços. Os
percentuais de valorização, entretanto, mostram-se mais contidos que nos
anos anteriormente observados apontando para uma relativa estabilidade do
mercado após o grande boom ocorrido na segunda metade da década de
2000.
A

Tabela

8

apresenta

o

número

de

unidades

residenciais

comercializadas mensalmente de janeiro de 2010 a setembro de 2014.

Tabela 8 - Belo Horizonte: Número de unidades residenciais
comercializadas mensalmente. 2010-2014.
Número de unidades residenciais / Ano
Mês
janeiro

2010

2011

2012

2013

2014

Média Período

Variação

617

236

218

103

188

272,4

-70%
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Número de unidades residenciais / Ano
Mês
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
Total

2010

2011

2012

2013

2014

Média Período

461
613
348
396
376
849
716
325
393
498
609
6201

574
550
169
259
572
182
101
188
152
165
578
3726

575
534
153
459,4
403
189
354
421,8
153
313
125
221,6
341
77
254
265,4
154
335
240
335,4
99
114
155
279,8
183
196
388
316,8
99
246
173
206,2
101
104
187,5
294
47
251
96
176
364,75
2716
2434
2030
3421,4
Fonte: IPEAD, vários anos.

Variação
-67%
-42%
-64%
-36%
-36%
-82%
-46%
-47%
-

O índice de velocidade de vendas (V.V), também calculado pelo IPEAD
e obtido através da variação entre estoque imobiliário e unidades vendidas
entre os meses, também sofreu queda no último período analisado de 2014,
ainda que tenha oscilado consideravelmente nos últimos 12 meses conforme
aponta o Gráfico 6. A queda na velocidade indica desaquecimento do ritmo
de negócios na capital.

Gráfico 6 - Belo Horizonte, evolução da V.V. (%) dos imóveis residenciais
pesquisados na amostra, set/13 - set/14.

Fonte: IPEAD, relatório setembro 2014.
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Como se vê por meio da Tabela anterior, em todos os meses há um
decréscimo do número de unidades vendidas com quedas percentuais que
variam desde 36% (maio e junho) até 82% (julho). No acumulado, levando-se
em conta os anos de 2010 e 2013, a queda alcança o patamar de 67%, fator
que demonstra a estabilização do mercado que tem em 2010 seu último ano
de vendas fora da média. Esse esfriamento é reflexo também da incapacidade
de considerável parcela da população em acessar o mercado de aquisição
de moradias e consequentemente manter o mercado aquecido.
Essa segunda inferência pode ser feita ao observamos a continuidade
do aumento dos preços das moradias no período também acima da inflação
(Gráfico 7). Os dados, como no caso dos alugueis, representam tanto a
valorização de cada índice (categoria de imóvel) bem como permitem-nos
visualizar a variação de cada índice em relação ao da inflação.
Gráfico 7 - Belo Horizonte: Índice de variação mensal (1997 = 100) do
Valor médio dos imóveis e do IPCA/IPEAD, 2010-2014.

Fonte: IPEAD, vários anos.
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A variação dos preços de apartamentos mostra-se ascendente ao longo
do tempo, mas variando menos que a inflação entre os semestres analisados
no último ponto do gráfico (junho 2014). Para outras categorias como as lojas
há até em alguns momentos uma deflação dos preços em relação ao período
anterior. Já para as salas comerciais a valorização encontra variação entre os
períodos sempre superior à da inflação.
Os dados numéricos expressos na Tabela 9 abaixo permitem uma
melhor visualização dessa realidade.

Tabela 9 - Belo Horizonte: Índices de variação de preços imobiliários e
IPCA/IPEAD (1997=100) 2010-2014.
Mês
set/10
jan/11
jun/11
jan/12
jun/12
jan/13
jun/13
jan/14
jun/14

Índice Preço
Venda (Apts.)
479,82
498,2
521,28
566,52
580,02
610,56
630,13
646,59
656

Índice Preço
Índice Preço
Venda (Salas.) Venda (Lojas)
297,62
387,91
302,59
407,72
356,52
418,08
376,01
417,5
409,12
415,77
436,94
423,08
448,93
415,22
476,41
418,34
487,91
416,4
Fonte: Ipead, vários anos.

Índice
Inflação
337,05
349,97
359,85
376,83
380,61
397,6
402,96
419,06
430,28

Assim sendo, reforça-se uma característica de segregação do mercado
imobiliário da capital, que necessariamente precisa ser trabalhado de modo a
torná-lo mais acessível à população de menor renda. A reversão e o controle
público desse processo é dos desafios mais complexos a serem enfrentados
por meio de iniciativas como esta revisão do PLHIS de Belo Horizonte.

3.3 Considerações finais
Ao longo da análise apresentada neste item vimos que:


A população metropolitana permanece maior que a da capital
concentrando essa primeira os fluxos migratórios tanto da metrópole
como do interior;
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Na distribuição setorial do emprego o setor de serviços permanece
como principal empregador no município;



A abertura de postos de trabalho faz-se, por sua vez através de
funções com remuneração baixa até dois salários mínimos;



Os dados sobre a ocupação e renda dos domicílios permitem-nos
falar de crescimento domiciliar empobrecido na capital uma vez que
grande parte das novas unidades habitacionais concentra-se em
faixas baixas de renda;



Os índices referentes à desigualdade e concentração de renda
apresentam pouca evolução para Belo Horizonte, apresentando
patamares mais elevados que os referentes ao Estado e ao País;



O mercado imobiliário de aluguel da capital apresenta contínua
evolução de preços ao longo do período;



O mercado imobiliário de vendas e novas construções começa a
apresentar sinais de arrefecimento com diminuição do número de
unidades comercializadas, mas manutenção da variação positiva
dos preços ainda que em taxas menores.
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4

ATORES SOCIAIS

Este item, conforme anunciado em seu título, tem como objetivo
apresentar a percepção dos atores sociais em relação à questão habitacional.
Para tanto utilizou-se como fonte os resultados de reuniões do Conselho
Municipal de Habitação no período de 2011 a 2014, da 7ª Conferência
Municipal de Habitação e da IV Conferência Municipal de Política Urbana,
tendo sido ambas realizadas em 2014.

4.1 Percepções e avaliações dos participantes da Conferência Municipal
de Habitação

A 7ª Conferência Municipal de Habitação realizou-se entre os dias 06 e
07 de junho de 2014 com quase 1.200 participantes, com representação das
categorias popular, técnica e empresarial. A Conferência realizada incluiu
discussões em três grupos temáticos: Grupo Temático 1 - Marcos regulatórios
da Política Municipal de Habitação, Grupo Temático 2 - Sustentabilidade do
Fundo Municipal de Habitação Popular e Grupo Temático 3 - Sustentabilidade
física, social e ambiental na Política Municipal de Habitação. Depois das
discussões nos Grupos temáticos estava prevista a realização da plenária
final, para apresentação e discussão das dez propostas mais votadas de
cada Grupo, e de plenárias por categoria para eleição dos novos membros do
CMH em seu próximo mandato. Devido a conflitos ocorridos na ocasião entre
representantes dos movimentos populares de luta por moradia, a plenária final
teve seus trabalhos interrompidos.
Em função desse desdobramento, ocorreu apenas a plenária para
eleição dos novos membros do CMH representantes dos segmentos
“entidades de ensino superior, empresarial, sindical e profissionais liberais”. A
eleição dos representantes do segmento popular não aconteceu no âmbito da
Conferência, sendo realizada posteriormente em assembleia da categoria
convocada para essa finalidade.
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Cabe aqui destacar que tal situação pode ser melhor compreendida a
partir da observação do contexto atual dos movimentos populares de luta
pela moradia no Município. Parte desses movimentos está organizado nos
chamados “núcleos dos sem casa” que participam do Orçamento
Participativo da Habitação (OPH) e que, em grande parte, são vinculados a
entidades de movimento popular de abrangência estadual e federal. Tal
parcela vem trilhando o caminho da participação junto ao poder público
como estratégia de atuação, visando às conquistas através do OPH e mais
recentemente do Programa Minha Casa Minha Vida. Os núcleos defendem a
construção de um processo organizativo com respaldo nas conquistas
obtidas no aparato do Sistema Municipal de Habitação e se reconhecem
como partícipes da construção de todo esse processo.
Outra parcela dos movimentos populares ligados à habitação, que tem
crescido muito nos últimos anos em termos de potencial de mobilização,
defende a ocupação de terras como estratégia prioritária para a conquista de
moradias. Tal parcela dos movimentos, na qual se incluem por exemplo as
Brigadas Populares, tem tido o apoio cada vez maior de representantes do
setor técnico e do movimento estudantil.
Esses movimentos foram responsáveis pelo surgimento de um número
expressivo de ocupações organizadas nos últimos anos, entre elas Dandara,
Camilo Torres e Irmã Doroty, sendo que recentemente ocorreram três
grandes ocupações na região do Córrego Isidoro (Rosa Leão, Esperança e
Vitória). Os movimentos de ocupação justificam sua atuação em função do
não atendimento pleno das necessidades habitacionais pelos programas
governamentais.
Por outro lado, o Executivo Municipal tem sido cauteloso no tratamento
dessa questão, dentre outros motivos pelas características de algumas áreas
ocupadas – por serem inadequadas à ocupação ou, eventualmente, já
destinadas a empreendimentos habitacionais de interesse social – e pelo fato
de parte significativa dos participantes serem oriundos de outros municípios
da RMBH. Além disso, existe a avaliação de que tal estratégia de luta pela
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moradia

pode

resultar

num

processo

acelerado

de

formação

de

assentamentos irregulares e suas consequentes e conhecidas mazelas
urbanas e ambientais.
Na IV Conferência Municipal de Política Urbana o Executivo Municipal
apresentou a proposta de delimitação como Áreas de Especial Interesse
Social 2 (AEIS-2) de alguns assentamentos consolidados que se originaram
de ocupações organizadas como Dandara e outras localizadas na região
administrativa Barreiro. Por outro lado, o Executivo Municipal avalia como
inadequada a delimitação das ocupações organizadas da região do Isidoro
como AEIS-2, conforme reivindicado na Conferência Municipal de Habitação
pelos movimentos, uma vez que se trata de áreas cuja ocupação é
considerada viável desde que observados os cuidados que os atributos
ambientais do local exigem para que haja condições mínimas de
sustentabilidade.
Conforme citado na primeira versão do PLHIS, é possível identificar a
existência de uma tensão entre essas parcelas do movimento. Os
movimentos de ocupação que atuam no Município estão reivindicando sua
representação nos espaços institucionais para consolidação de suas
conquistas e nessa perspectiva tiveram uma participação expressiva na 7ª
Conferência Municipal de Habitação, tanto em termos de quantidade de
representantes presentes como de intensidade de envolvimento nas
discussões, pleiteando inclusive representação no CMH.
A atuação contundente dos movimentos de ocupação levou o Executivo
Municipal a interromper a plenária final da Conferência. Considera-se que os
resultados dos Grupos Temáticos, apresentados a seguir, representam a
percepção de seus participantes em relação à questão habitacional.
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Quadro 1 - Resultados da 7ª Conferência Municipal de Habitação por tema

























Propostas voltadas para a ampliação do atendimento à demanda habitacional de interesse social
Ampliação de recursos financeiros destinados à produção de habitação de interesse social
Garantir mais recursos para construção de moradias.
Ampliar de R$10.000,00 para R$25.000,00 o aporte do Município para os empreendimentos da Faixa de renda I do PMCMV, a fim de possibilitar a construção do 3º
quarto.
O Município de Belo Horizonte deve entrar com contrapartida para que 40% dos empreendimentos de interesse social tenham unidades habitacionais de 3 quartos.
A PBH deve buscar parceria junto ao governo do Estado de Minas Gerais para compor a contrapartida para financiamentos habitacionais.*
Garantir que 2% das multas arrecadadas pelo Município sejam destinadas ao FMHP.
Estabelecer, por lei, a destinação obrigatória de todo o recurso proveniente de venda de imóveis e terrenos públicos municipais ou aqueles que não cumpram função
social, ao FMHP.
Garantir que os recursos das operações urbanas consorciadas e da outorga onerosa sejam destinados ao FMHP.
O Executivo Municipal deve propor projeto de lei de habitação à semelhança da PEC 285/2008 que tramita na Câmara dos Deputados.
Destinar 100% dos recursos da outorga onerosa e do direito de construir para o Fundo Municipal de Habitação Popular (FMHP).*
Ampliação da captação de imóveis destinados à habitação de interesse social
Aplicar o IPTU progressivo.*
Regulamentar o instrumento do IPTU progressivo para viabilizar a habitação de interesse social;
Que os instrumentos previstos no Estatuto das Cidades (Lei Federal 10.257) que saírem desta Conferência com fundamentação jurídica sejam repassados aos
delegados da Conferência de Política Urbana, encaminhamento para os delegados do Eixo Habitação, visando à redução da vulnerabilidade social.*
Que todos os imóveis ociosos, abandonados ou subutilizados no município de BH sejam destinados para Habitação de Interesse Social, com atendimento a famílias
trabalhadoras com renda de até 3 mil reais.
Prioritariamente destinar áreas remanescentes para construção de Unidades de Habitação de Interesse Social.
Que a Administração Municipal de Belo Horizonte apresente, o quanto antes e de forma bem clara, as áreas existentes no município que podem e devem ser utilizadas
para a implantação de projetos de moradia de interesse social. É preciso que toda a população, mas principalmente aqueles que não possuem moradia, conheçam as
áreas adequadas à moradia popular. Isso deve ser feito com garantias legais para a efetivação do direito à cidade.
Destinar os domicílios ociosos para o Aluguel Social. Regulamentação do Aluguel Social. Priorizar regulamentação de alternativas que utilizem os imóveis vazios,
através do PROAS e do Aluguel Social, para atender a demanda habitacional do município. Priorização das famílias vulneráveis, idosos e pessoas com deficiência na
destinação dos benefícios, considerando a inclusão no Aluguel Social subsidiado pelo município.
Propostas voltadas para qualificação dos empreendimentos de habitação de interesse social (HIS)
Construção de imóveis de 3 e 4 quartos, com o mínimo de 60m² por Unidade Habitacional construída pelo PMCMV e demais programas da PMH.
Implantação em todos residenciais de projetos de coleta seletiva associado à reciclagem e reutilização de resíduos, sendo os recursos obtidos com os projetos
retornados para o condomínio;
Garantir o atendimento das famílias beneficiárias nos projetos de habitação popular nas redes públicas de saúde, educação, assistência, segurança, transporte,
esporte e lazer.
Que a PBH faça um cronograma para titularização dos Conjuntos Habitacionais produzidos na cidade.
Criar tipologias alternativas de conjuntos habitacionais incluindo espaços comerciais para subsidiar possíveis elevadores e outros equipamentos com atendimento
prioritário com critérios específicos, para idosos, deficientes e pessoas com mobilidade reduzida.
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O Município de Belo Horizonte deve entrar com contrapartida para que 40% dos empreendimentos de interesse social tenham unidades habitacionais de 3 quartos.*
Que nessas áreas (destinadas a habitação de interesse social) seja provida de todos os equipamentos sociais (escolas e UMEIS, posto de saúde, parques, transporte
público suficiente, dentre outros).
Propostas voltadas para a gestão participativa da Política Municipal de Habitação (PMH)
Que a Defensoria Publica de Direitos Humanos tenha direito a voz no Conselho Municipal de Habitação.
Que todas as propostas deliberadas nesta Conferência sejam publicadas em 45 dias a partir desta data.
Criar o conselho gestor do FMHP, composto por membros CMH, conforme a lei federal 11.124/2005.
Criação do Fórum Municipal de Habitação Popular regionalizado, com participação de todos os segmentos da sociedade civil, a fim de discutir as demandas locais.
A Conferência Municipal de Habitação propõe que a PBH faça a chamada para a Conferência Municipal da Cidade de Belo Horizonte, conforme orientação do
Ministério das Cidades, data indicativa entre setembro de 2014 a junho de 2015.*
Que seja garantido às famílias devidamente cadastradas e contempladas o direito de conhecer os projetos de conjuntos habitacionais, anteriormente à sua aprovação,
e de neles intervir por meio dos mecanismos participativos da PMH.
Propostas voltadas para a retomada do Orçamento Participativo da Habitação (OPH)
Que a lógica da PMH anterior ao PMCMV seja retomada e que o sorteio seja extinto, contemplando a todos inscritos dentro dos núcleos.
Dar efetividade ao OPH enquanto Programa Habitacional da Política Municipal de Habitação. Reativar o OPH sem abrir mão do Programa Minha Casa Minha Vida,
utilizando todos os recursos disponíveis.
Que todas as pessoas do movimento de luta pela moradia sejam cadastradas na Urbel, de forma a garantir os mesmos direitos a todos, com fiscalização dos inscritos
pela Urbel.
A PBH deve entregar as unidades habitacionais do passivo do OPH para que as pessoas contempladas saiam do aluguel, sem necessidade de passar pelo sorteio do
Programa Minha Casa, Minha Vida.
Abertura de novas inscrições para os Núcleos de Moradia na Urbel, de forma imediata.
Voltar com o critério de 02 anos para atendimento pela Política Municipal de Habitação.
Que o limite de renda da Faixa 1 do PMCMV seja alterado de R$ 1.600,00 para 3 salários mínimos e que os recursos do Fundo Municipal de Habitação sejam
fiscalizados pela COMFORÇA e pelos coordenadores dos núcleos de moradia.*
Propostas voltadas para critérios de atendimento
Que o critério do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) seja de atendimento de famílias de 0 a 3 salários mínimos e que beneficie famílias de aluguel e que
moram de favor; (Recomendação ao Ministério das Cidades).*
Critério de Atendimento das Famílias seja de 0 a 3 salários mínimos e não a faixa de renda de até R$1600,00.
Que o limite de renda da Faixa 1 do PMCMV seja alterado de R$ 1.600,00 para 3 salários mínimos e que os recursos do Fundo Municipal de Habitação sejam
fiscalizados pela COMFORÇA e pelos coordenadores dos núcleos de moradia.
Que os idosos e deficientes sejam indicados pelos núcleos e entidades de moradia, tendo em vista o tempo de participação no núcleo.
Priorizar dentro dos critérios de atendimento da política as famílias que moram de aluguel.
Propostas voltadas para assentamentos existentes
Implantar água, esgoto, educação nos Bairros, Vilas, Favelas e Ocupações.
Que a indenização considere não apenas a benfeitoria, mas também a posse mediante prévio reconhecimento da concessão especial de uso para fins de moradia em
terrenos municipais.
Regularização das ocupações existentes na região do Isidoro transformando-as em AEIS 2.*
*Recomendações dos grupos.
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Observa-se grande concentração de propostas voltadas para a
ampliação do atendimento à demanda habitacional de interesse social,
especialmente a da faixa de mais baixa renda, seja via ampliação de recursos
financeiros através de diversas estratégias (ampliação do investimento de
recursos municipais, aplicação de instrumentos, parceria com governo
estadual, venda de terrenos públicos e outros) como da ampliação de imóveis
para essa finalidade (destinação de áreas públicas, aplicação de instrumentos
para captação de imóveis ociosos e outros), considerando como alternativas
de atendimento a aquisição de imóveis usados e o aluguel social.
A ênfase na ampliação do atendimento pode refletir uma preocupação
com a abrangência do atual modelo de política habitacional muito focado no
programa federal Minha Casa Minha Vida (PMCMV), cuja formatação tem
levado à não priorização das faixas de menor renda pelos agentes
promotores. O foco no PMCMV pode explicar também dois outros grupos
fortes de propostas voltados respectivamente para a retomada do OPH e a
qualificação dos empreendimentos habitacionais de interesse social. O OPH
vem enfrentando dificuldades na compatibilização de seus critérios e modo de
funcionamento com os do programa federal, principalmente em relação à
priorização do atendimento aos movimentos por moradia. Quanto à
qualificação dos empreendimentos a lógica do PMCMV tem prejudicado o
atendimento de alguns quesitos importantes nesse sentido como a
diversificação das tipologias e o acesso a serviços e equipamentos, pois a
lógica do programa tem levado à padronização excessiva e à inserção
inadequada na cidade.
Outro grupo expressivo de propostas refere-se à participação na
gestão da PMH, inclusive na etapa de elaboração de projetos. Embora
pequeno, o grupo de propostas voltadas para os assentamentos existentes é
bem representativo do atual quadro dessa linha de atuação, pois abordam a
questão do reconhecimento dos assentamentos resultantes das ocupações
organizadas, tema sempre pautado por parte dos movimentos sociais, e a
incorporação do valor dos terrenos nas indenizações de famílias removidas
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alegando a posse garantida por direito, reivindicação recorrente que segundo
o Executivo Municipal encontra restrições no campo jurídico para ser
atendida.

4.2 Percepções e avaliações dos participantes da IV Conferência
Municipal de Política Urbana

A IV Conferência Municipal de Política Urbana realizou-se entre os
meses de fevereiro a agosto de 2014 envolvendo 243 delegados, com
representação dos setores popular, técnico e empresarial. O processo
desenvolveu-se nas seguintes etapas: Etapa I – Abertura Oficial, Etapa II –
Plenária Técnica, Plenária Empresarial e nove Plenárias Populares Regionais
para eleição de delegados, Etapa III – Capacitação dos Delegados e Etapa IV
– Grupos de Trabalho e Plenárias de Encerramento. Os trabalhos
desenvolveram-se

por

Eixos

Temáticos:

Estruturação

Urbana,

Desenvolvimento, Habitação, Cultural, Ambiental e Mobilidade.
A maior parte das propostas da IV Conferência Municipal de Política
Urbana relacionadas à questão habitacional, apresentadas no quadro abaixo,
reflete a preocupação em estimular e ampliar a produção de HIS através de
uma variedade de incentivos e mecanismos que se somam aos instrumentos
mais tradicionais como as AEIS-1, tais como: isenção total ou parcial da ODC
para aumento do potencial construtivo acima do CA básico; destinação de
recursos arrecadados pelo instrumento da ODC para o Fundo Municipal de
Habitação Social; liberação de CA acima do básico para HIS e com incentivo
ampliado em edificações de uso misto; produção pública de HIS para aluguel
social; utilização de imóveis vazios ou inacabados; destinação de áreas
públicas municipais, estaduais e da União para HIS; construção de HIS
conjugada em edificações de uso misto destinadas também a equipamentos
públicos; financiamento de HIS através de OUC; definição de percentuais
mínimos de destinação de unidades habitacionais de interesse social para o
atendimento da faixa de até três salários mínimos.
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Algumas

poucas

propostas

referem-se

à

qualificação

dos

empreendimentos de HIS, como diversidade de tipologias e utilização de
tecnologias sustentáveis. Outro pequeno grupo de propostas, oriundas
basicamente dos setores técnico e popular, visam reforçar a participação
social na gestão da PMH, como por exemplo a de remeter ao CMH e
COMPUR definições sobre alterações na delimitação de ZEIS e a de criar
novo conselho para gestão dos recursos captados via aplicação da Outorga
Onerosa do Direito de Construir.
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Quadro 2 - Resultados da IV Conferência Municipal de Política Urbana relacionados com a questão habitacional
Propostas Originais da PBH

Propostas do Setor Técnico

Propostas do Setor Empresarial

Propostas do Setor Popular

Propostas voltadas para a ampliação do atendimento à demanda habitacional de interesse social
Empreendimentos habitacionais de
interesse social para atendimento a
famílias com renda de 0 a 3 salários
mínimos: ODC não onerosa
Empreendimentos habitacionais de
interesse social para atendimento a
famílias com renda de 3 a 6 salários
mínimos: fator 0,5
5. As edificações que se voltarem,
exclusivamente, para atendimento
do Programa Municipal de Habitação
poderão ter acrescida área líquida
até o limite de 20% acima do
coeficiente praticado, desde que a
área acrescida se destine a
unidades habitacionais de interesse
social para famílias com renda de 0
a 3 salários mínimos; (...)
4. destinação de, no mínimo, 50%
das unidades habitacionais a serem
comercializadas a empreendimentos
habitacionais de interesse social
voltados para beneficiários com
renda familiar mensal de até 3
salários mínimos;
5. destinação de, no mínimo, 25%

5. As edificações de uso misto que
tiverem sua parte residencial voltada
para atendimento do Programa
Municipal de Habitação poderão ter
acrescida área líquida até o limite de
20% acima do coeficiente praticado,
desde que a área acrescida se
destine a unidades habitacionais de
interesse social para famílias com
renda de 0 a 3 salários nas
centralidades intermediarias e
regionais.
1. Destinação de, no mínimo, 70%
das unidades habitacionais a serem
comercializadas a empreendimentos
habitacionais de interesse social
produzidos em parceria com o
Poder Público voltados para
beneficiários com renda familiar
mensal de até 3 salários mínimos e
que se enquadrem nos critérios de
atendimento da Política Pública
Municipal de Habitação.
Aproveitar o estoque de edifícios
não utilizados ou sem conclusão de
construção no Munícipio, em
especial na Região Administrativa
Centro-Sul, para habitação de

Aproveitar o estoque de edifícios
de propriedade pública não
utilizados ou sem conclusão de
construção no Município para
habitação de interesse social,
inclusive com possibilidade de
utilização da concessão de uso e
do aluguel social.
Priorização da produção de
unidades habitacionais de
interesse social para famílias com
renda família de 0 (zero) a 3 (três)
salários mínimos, nas áreas de
centralidades, nos imóveis não
utilizados e naqueles com obras
inacabadas. Realizar nova triagem
de terrenos nessas áreas para
identificação como AEIS-1 nas
áreas de centralidades.
Destinação de áreas públicas
municipais, Estaduais e da União
que estão subutilizadas ou não
utilizadas para empreendimentos
de Habitação de Interesse Social,
exceto aquelas vinculadas à
implantação de equipamentos
comunitários.
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das unidades habitacionais a serem
comercializadas a empreendimentos
habitacionais de interesse social
voltados para beneficiários com
renda familiar mensal acima de 3 e
até 6 salários
mínimos; (...)
(...) A reforma e adaptação de
edificação existente na Área Central,
que esteja em quadra que receba a
classificação de Ocupação
Preferencial 3, está autorizada a
utilizar parâmetros especiais de
ocupação do solo e normas edilícias
quando destinados a uso residencial
e misto, sendo obedecidos os
seguintes critérios:
a) seja comprovada a existência da
edificação anterior à data de
publicação desta Lei;
b) não haja acréscimos de área
líquida, exceto quando destinadas a
empreendimentos de habitação de
interesse social; (...).
Instituir categorias complementares
às categorias de estruturação
urbana que proporcionem sentido e
função específica a espaços, com o
objetivo de dotá-los de padrões
especiais de ocupação e uso do solo
voltados para impulsionar processos
de ordenamento do território com as

Propostas do Setor Técnico
interesse social.
4. destinação de, no mínimo, 50%
das unidades habitacionais a serem
comercializadas a empreendimentos
habitacionais de interesse social,
inclusive os produzidos em
parceria com o Poder Público,
voltados para beneficiários com
renda familiar mensal de até 3
salários mínimos e que se
enquadrem nos critérios de
atendimento da Política Municipal
de Habitação;
5. destinação de, no mínimo, 25%
das unidades habitacionais a serem
comercializadas a empreendimentos
habitacionais de interesse social
voltados para beneficiários com
renda familiar mensal até 6 salários
mínimos e que não se enquadrem
no item anterior.
Elaborar parâmetros urbanísticos
específicos para o parcelamento do
solo mais adequados a
empreendimentos para habitação de
interesse social com mais de 300
UH.
Estimular, por meio de subsídios
como o CAgeq, que poderá ser
utilizado para a construção de HIS –

Propostas do Setor Empresarial
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Propostas do Setor Popular
Parte do potencial construtivo
gerado pelas Operações Urbanas
consorciadas, em especial a
Operação Nova BH, deverá ser
utilizado na produção de habitação
de interesse social junto a grandes
equipamentos de uso coletivo,
estações de metrô, estações de
integração modal e estações de
trem metropolitano bem como nas
centralidades, de forma a
favorecer o acesso da população
de baixa renda à oferta de
serviços, infraestrutura e
oportunidades existentes nessas
áreas.
Destinar os recursos da OODC
para o Fundo Municipal de
Habitação Popular.
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seguintes finalidades:
- produção de habitação de
interesse social;
- regularização fundiária de
assentamentos de baixa renda; (...).
Será permitido o pagamento da
outorga onerosa do direito de
construir (ODC) utilizada em
empreendimentos dentro da ADE
Avenida do Contorno mediante a
construção de empreendimentos ou
a reabilitação de edifícios existentes
para atendimento do Programa
Municipal de Habitação dentro da
mesma ADE.
Áreas de incentivo à ocupação e
acesso a imóveis com a
possibilidade de fracionamento de
terrenos e reparcelamento de lotes
existentes, para estimulo à provisão
habitacional, sobretudo por
autoconstrução e voltada à produção
de moradias de interesse social e
pequenos estabelecimentos
comerciais, de forma compatível
com a capacidade de suporte
existente ou a ser implantada.
Busca-se incentivar a ocupação de
áreas vagas existentes com a
produção de unidades a custos
moderados, bem como conter a
substituições de unidades

Propostas do Setor Técnico
Habitação de Interesse Social
garantida à utilização de no mínimo
o CA Básico para equipamentos
públicos sujeitos a Outorga não
onerosa com acesso independente
direto pelo logradouro público e a
destinação das unidades
habitacionais para a Política
Municipal de Habitação, na seguinte
proporção, atendidos os parâmetros
mínimos para os condomínios
situados nas AEIS-1:
- Destinação de no mínimo 70% das
unidades habitacionais a
empreendimentos habitacionais de
interesse social voltados para
beneficiários com renda familiar
mensal de até 3 salários mínimos;
- Destinação do restante das
unidades habitacionais a
empreendimentos habitacionais de
interesse social voltados para
beneficiários com renda familiar
mensal acima de 3 e até 6 salários
mínimos.
Destinar 25% dos recursos
arrecadados com a outorga onerosa
do direito de construir gerada pelo
CAcent para a construção de
empreendimentos de habitação de
interesse social dentro das
centralidades ou na sua vizinhança
imediata.

Propostas do Setor Empresarial
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Propostas do Setor Popular
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Propostas do Setor Técnico

Propostas do Setor Empresarial

47

Propostas do Setor Popular

unifamiliares ou multifamiliares
existentes por outras que não
atendam ao mercado popular, além
de criar alternativas de produção
regular de moradias e ampliação das
existentes para modelos
multifamiliares em lotes de pequenas
proporções.

Destinar parte do recurso do fundo
da Outorga Onerosa para
viabilização de HIS de propriedade
pública (produção ou
aproveitamento de imóveis
existentes), destinado ao aluguel
subsidiado para os beneficiados
(aluguel social).
Propostas voltados para qualificação dos empreendimentos de habitação de interesse social (HIS)
Serão exigidas vagas para veículos
leves nas seguintes proporções:
- 1 vaga para cada 3 unidades
habitacionais;
- 1 vaga para cada 200m² de área
líquida de edificações não
residenciais.

Estimular (...) a produção de
habitação de interesse social com
maior diversidade de tipologias
(solução predial e da unidade
habitacional), visando uma maior
adequação à topografia e às
diferentes composições familiares.

Exigir vagas de veículos leves na
proporção de 1 vaga para cada
unidade habitacional nos
Empreendimentos Habitacionais
de Interesse Social.
Garantir que, no prazo máximo de
1 ano após a entrega dos
conjuntos habitacionais, sejam
disponibilizados atendimentos aos
serviços de educação e saúde e
espaços de lazer e cultura.
Criação de incentivos fiscais para
construção de unidades
habitacionais de interesse social
que façam caixa de captação e
utilizem sistema de energia solar,
além do acréscimo de outros
elementos, tais como: bicicletário,
reciclagem de lixo, reuso de água
pluvial, mini ETE, etc.
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Propostas do Setor Empresarial
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Propostas do Setor Popular

Propostas voltadas para a gestão participativa da Política Municipal de Habitação (PMH)
-

A rigidez dos atuais critérios legais
(...) impede o enquadramento de
assentamentos como ZEIS – daí a
necessidade de flexibilização das
regras gerais, desde que
recomendada por estudos técnicos
específicos e aprovada no CMH e
COMPUR.

-

Propostas voltadas para assentamentos existentes
e) Flexibilizar, mediante estudos
técnicos, os critérios previstos para a
delimitação de ZEIS. A definição de
uma área como ZEIS tem como
objetivo reconhecer uma situação
real, consolidada – não se trata de
uma categoria propositiva, mas do
reconhecimento de uma situação
existente. A rigidez dos atuais
critérios legais, no entanto, impede o
enquadramento de assentamentos
como ZEIS – daí a necessidade de
flexibilização das regras gerais,
desde que recomendada por
estudos técnicos específicos; (...)
f) No mesmo sentido do item
anterior, apresenta-se a proposta de
permitir que o Executivo possa
empreender ajustes nos limites das
ZEIS. Atualmente, as alterações nos
perímetros de ZEIS somente ocorrem

e) Flexibilizar, mediante estudos
técnicos, os critérios previstos para
a delimitação de ZEIS. A definição
de uma área como ZEIS tem como
objetivo reconhecer uma situação
real, consolidada – não se trata de
uma categoria propositiva, mas do
reconhecimento de uma situação
existente. A rigidez dos atuais
critérios legais, no entanto, impede o
enquadramento de assentamentos
como ZEIS – daí a necessidade de
flexibilização das regras gerais,
desde que recomendada por
estudos técnicos específicos e
aprovada no CMH e COMPUR.

Tratamento das vilas e favelas
respeitando o sítio urbanístico para
a inserção de novas tipologias
habitacionais adequadas.
f) No mesmo sentido do item
anterior, apresenta-se a proposta
de permitir que o Executivo possa
empreender ajustes de redução
nos limites das ZEIS somente nos
casos de áreas onde houve
intervenção urbana pública
transformadora.
Atualmente, as alterações nos
perímetros de ZEIS somente
ocorrem dentro da Conferência
Municipal de Política Urbana. O
que se pretende é dar maior
agilidade à atuação do Executivo
no reconhecimento de áreas como
ZEIS. Deve-se considerar que a
norma atual não permite o
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dentro da Conferência Municipal de
Política Urbana. O que se pretende é
dar maior agilidade à atuação do
Executivo no reconhecimento de
áreas como ZEIS. Deve-se
considerar que a norma atual não
permite o acompanhamento da
dinâmica das áreas.

Propostas do Setor Técnico

Propostas do Setor Empresarial
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Propostas do Setor Popular
acompanhamento da dinâmica das
áreas, desde que recomendada
por estudos técnicos específicos
e aprovação no CMH e
COMPUR.
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CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL NO
ÂMBITO DO SETOR URBANO E HABITACIONAL

5.1 Estrutura Institucional

A trajetória da estrutura institucional relacionada à Política Municipal de
Habitação é pautada por mudanças. A configuração inicial do arranjo
institucional atual se deu através da aprovação da Lei Municipal nº
8.146/2000, que criava a Secretaria Municipal da Coordenação de Política
Urbana e Ambiental, englobando então não somente os órgãos responsáveis
pelas políticas urbanas setoriais mas também pela política de meio ambiente.
O objetivo era implementar uma reforma administrativa estrutural, introduzindo,
por um lado, a coordenação e uma maior integração das políticas setoriais –
não somente na área da política urbana mas também na área das políticas
sociais, através da criação da Secretaria Municipal da Coordenação de
Política Social – e, por outro lado, a desconcentração administrativa e
operacional por meio da criação de estruturas mais autônomas de gestão
regional, através da criação de nove Secretarias Municipais da Coordenação
de Gestão Regional. Essa mesma Lei transferiu as atribuições da URBEL, que
vinha coordenando a Política Municipal de Habitação até então, para a
Secretaria Municipal de Habitação.
A Lei Municipal nº 9.011/2005, alterada pela Lei Municipal nº
9.718/2009, propôs a divisão das atribuições da Secretaria Municipal de
Habitação entre dois órgãos: a Secretaria Municipal Adjunta de Habitação
(SMAHAB), que ficou responsável pela produção de novas moradias, e a
URBEL, que ficou responsável especificamente pelas intervenções em
assentamentos existentes, entre elas as relacionadas à gestão de riscos. A
Secretaria Municipal da Coordenação de Política Urbana e Ambiental passou
a se chamar Secretaria Municipal de Políticas Urbanas (SMURBE), tendo sido
excluído de sua estrutura o órgão responsável pela política de meio ambiente
que passou a funcionar autonomamente.
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A configuração do formato institucional de gestão da política urbana e
habitacional foi modificada mais uma vez pela Lei Municipal nº 10.101 de 15
de janeiro de 2011, que altera a Lei Municipal nº 9.011/2005 que trata da
estrutura administrativa da Prefeitura. Na atual configuração a SMAHAB foi
extinta e suas atribuições retornaram para a Companhia Urbanizadora e de
Habitação de Belo Horizonte, novo nome da URBEL, que, assim como a
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), está vinculada
à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Constam como atribuições
atuais da URBEL conforme a Lei Municipal 9.011/2005, alterada pela Lei
Municipal 10.101/2011:
 coordenação e execução de projetos e obras de urbanização de
vilas e favelas, em colaboração com os órgãos da Administração
Municipal;
 habitação popular em vilas e favelas;
 coordenação da estratégia de intervenção em áreas de risco no
Município;
 urbanização, reurbanização e administração de patrimônio
imobiliário do Poder Público Municipal e de áreas classificadas
como ZEIS-1;
 atividades de cooperação em nível técnico e de execução com a
Administração Direta do Executivo, mantidos os demais objetivos
legais e estatutários;
 elaborar e implementar a política de moradia no Município;
 coordenar a elaboração de projetos e obras de conjuntos
habitacionais, edificações e parcelamentos de interesse social e
as atividades de produção de moradia;
 normatizar, monitorar e avaliar as ações de intervenção em
conjuntos habitacionais de interesse social no Município;
 manter atualizado banco de dados unificado das famílias
beneficiadas pelos programas do Município;
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 implementar ações visando à organização e à convivência dos
grupos de famílias beneficiárias dos programas habitacionais,
especialmente no que diz respeito à gestão de áreas de uso
coletivo;
 prestar, em colaboração com a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, suporte técnico e administrativo ao Conselho
Municipal de Habitação.
A Política Municipal de Habitação apresenta muitas interfaces em todos
os seus programas e ações. Isto se deve ao conceito abrangente de moradia
adotado, que inclui o acesso a equipamentos, serviços e infraestrutura e leva
à abordagem integrada dos aspectos físicos, jurídicos e sociais em cada
empreendimento. Desta forma, tanto na linha programática da produção
habitacional quanto na de intervenção em Assentamentos de Interesse Social
existentes as interfaces se estabelecem tanto com as políticas sociais quanto
com as políticas urbanas. Os órgãos que podem ser considerados os de
maior interface com a Política Municipal de Habitação além da URBEL são os
seguintes:
 Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana, ligada à
Secretaria

Municipal

de

Serviços

Urbanos:

órgão

da

administração direta que promove ações de regularização de
parcelamentos dos Assentamentos de Interesse Social bem
como a regularização de edificações de famílias de baixa renda
no Município como um todo;
 Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano, ligada à
Secretaria

Municipal

administração

direta

de

Desenvolvimento:

responsável

pela

órgão

elaboração

da
e

implementação da política de planejamento urbano, sendo
responsável por elaborar planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano, além de monitorar a implementação do
Plano Diretor do Município, entre outras atividades de regulação
pública sobre o solo urbano;
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 SUDECAP,

ligada

Infraestrutura:

órgão

à

Secretaria
da

Municipal

administração

de

indireta
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Obras
que

e

vem

promovendo alguns empreendimentos de produção habitacional
para reassentamento de famílias removidas por obras públicas
estruturantes viárias e de saneamento.

5.2 Ações governamentais
A Política Municipal de Habitação foi aprovada pelo Conselho Municipal
de Habitação em 1994, por meio da Resolução IV, que estabelece diretrizes,
princípios, linhas programáticas, programas e ações. A configuração original
da estrutura geral da Política Municipal de Habitação foi mantida em suas
principais características embora venha sofrendo alterações decorrentes de
seu aperfeiçoamento e evolução ao longo do tempo, embora ainda não
tenham sido formalizadas por meio de Resolução do CMH.
No PLHIS 2011 algumas dessas alterações foram captadas e
sistematizadas numa proposta de nova estrutura geral da Política Municipal de
Habitação. No atual processo de revisão do PLHIS foram realizadas reuniões
com o Conselho Municipal de Habitação e oficinas com as equipes da
Prefeitura mais diretamente envolvidas para avaliação e definição de diretrizes
relacionadas à implementação da Política Municipal de Habitação, cujos
resultados (ver Anexos 1, 2 e 3) geraram ajustes na proposta anterior da
estrutura geral da Política Municipal de Habitação, apresentados no quadro
abaixo.
Os programas e ações estão divididos em quatro grandes linhas
programáticas, a saber: Provisão Habitacional em Atendimento a Déficit
Habitacional, Demanda Demográfica e Demanda de Remoções; Intervenção
em Assentamentos de Interesse Social; Apoio à Promoção Individual da
Moradia; Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Institucional.
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Quadro 3 - Programas e ações da Política Municipal de Habitação.
LINHAS PROGRAMÁTICAS

PROGRAMAS E AÇÕES
Programa de Produção Habitacional
Aquisição de Imóveis Existentes

PROVISÃO HABITACIONAL
EM ATENDIMENTO A
DÉFICIT HABITACIONAL,
DEMANDA DEMOGRÁFICA E
DEMANDA DE REMOÇÕES

Programa de Aluguel Social

Apoio à Gestão de Conjuntos Habitacionais

MODALIDADES
Produção Habitacional pelo Município
Produção Habitacional em Parceria (PMCMV)
3
PROAS
Aquisição de Unidades Habitacionais Existentes pelo Município
Bolsa Moradia
Locação Social
Acompanhamento Social Pré e Pós Morar
Financiamento Habitacional do FMHP
Titulação de Unidades Habitacionais Produzidas
Apoio à Gestão Condominial

Orçamento Participativo da Habitação (OPH)
Captação de recursos financeiros
Captação e gestão de recursos privados
para financiamento e insumo da PMH
Captação de imóveis
Plano Global Específico - PGE
Plano de Regularização Urbanística (PRU)
Programa de Intervenção Estrutural e
Vila Viva
Integrada (PIEI)
Orçamento Participativo (OP)
Apoio à Gestão do PIEI
Desapropriação e Indenização de Imóveis
INTERVENÇÃO EM
Reg. Fund. Vilas/Favelas e Conj. Hab. e Lot. Púb. Sub. B
ASSENTAMENTOS DE INTERESSE
Reg. Fund. Conj. Hab. e Lot. Púb. Sub. A
SOCIAL
Programa de Regularização Fundiária
Reg. Fund. Loteam. Privados Irregulares Sub. A (Bh Legal)
Reg. Fund. Loteam. Privados Irregulares Sub. B
Regularização de Edificações (Cidade Legal)
Programa Estrutural de Áreas de Risco (PEAR)
Programa de Manutenção de Obras Públicas em ZEIS
Ações de Monitoramento Territorial
Ações de Remoção e Reassentamento
Orientação Técnica
APOIO À
Programa de Assistência Técnica/
Projetos e Laudos
PROMOÇÃO INDIVIDUAL DA MORADIA Engenharia e Arquitetura Públicas
Acompanhamento e Execução de Obras (em parceria ou pelo Poder
Público)
Sistema Municipal de Habitação
Sistema de Informação
PLANEJAMENTO, GESTÃO E
Elaboração de Políticas, Planos e Instrumentos Normativos
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Estruturação Administrativa do Setor Habitacional
Sistema de Monitoramento e Avaliação

3

Programa de Reassentamento de Famílias Removidas em Decorrência de Obras Públicas ou Vítimas de Calamidade (PROAS).
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5.2.1 Linha Programática Provisão Habitacional em Atendimento a
Déficit Habitacional, Demanda Demográfica e Demanda de Remoções

Nesta Linha Programática o Município tem como objetivo principal reduzir o
déficit habitacional e ampliar a oferta de habitações de interesse social,
produzindo moradias de forma a promover o desenvolvimento humano e a inclusão
social.
Considerando a carência de terrenos adequados à moradia econômica no
Município, vem sendo utilizada a tipologia de condomínios verticais, que permite
um maior adensamento e redução de custos. A atuação da Política Municipal de
Habitação no âmbito dessa Linha Programática prevê os seguintes programas e
ações:


Programa de Produção Habitacional



Programa de Aquisição de Imóveis Existentes



Programa de Aluguel Social



Apoio à Gestão de Conjuntos Habitacionais



Orçamento Participativo da Habitação (OPH)



Captação e Gestão de Recursos Privados para Financiamento e

insumo da PMH

Programa de Produção Habitacional

A produção habitacional do Município tem como objetivo principal reduzir o
déficit habitacional e ampliar a oferta de habitações de interesse social.
O Programa de Produção Habitacional atende a demandas coletivas e
organizadas do passivo do Orçamento Participativo da Habitação (OPH), demanda
de reassentamento de famílias removidas e demanda da sociedade civil em geral.
Boa parte das intervenções previstas dentro dos Assentamentos de
Interesse Social ou mesmo das intervenções urbanas estruturantes da cidade
como um todo têm gerado atualmente um número expressivo de remoções e
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reassentamentos. A demanda por reassentamento, além daquela decorrente da
implantação de obras públicas, pode também ser gerada pela remoção de famílias
em situação de risco geológico-geotécnico, pela necessidade de remoção das
famílias em áreas não consolidáveis (faixas de domínio, áreas inundáveis etc.) e no
atendimento à população de rua.
O Programa de Produção Habitacional representa importante alternativa
para reassentamento de famílias removidas. Preferencialmente os conjuntos
destinados a essa finalidade são situados próximos aos imóveis de origem,
garantindo a manutenção dos laços de vizinhança, exceto quando a demanda é
constituída de públicos diferenciados como no caso de famílias removidas de
diversos assentamentos pelo PEAR. Em sua grande maioria são construídos
prédios de quatro ou cinco pavimentos, com apartamentos de dois ou três quartos
de acordo com a composição familiar.
As modalidades de ação no âmbito do Programa de Produção Habitacional
são as seguintes:


Produção Habitacional pelo Município



Produção Habitacional em Parceria

Produção Habitacional pelo Município
Esta modalidade refere-se a moradias produzidas por gestão pública,
cogestão ou autogestão, através do Fundo Municipal de Habitação Popular
(FMHP), com recursos municipais e de fontes externas. São obras direcionadas ao
atendimento aos diversos programas da PMH tais como Vila Viva, PEAR, OPH e
OP, destinadas às famílias do movimento de moradia ou ao reassentamento de
famílias removidas.
Nos últimos anos essa modalidade tem sido incrementada com ações de
captação de recursos junto ao governo federal através dos seguintes programas:
Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários,
com recursos do FNHIS; Projetos Prioritários de Investimentos (PPI), com recursos
do OGU; Programa Crédito Solidário, com recursos do FDS; Projetos Multissetoriais
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Integrado (PMI), com recursos do FAT; Programa Gestão de Riscos e Resposta a
Desastres.

Produção Habitacional em Parceria
Esta modalidade refere-se à implantação de empreendimentos habitacionais
através de parcerias em que o Município se responsabiliza por indicação da
demanda,

estudos

de

viabilidade

técnica,

apoio

à

aprovação

dos

empreendimentos junto a PBH e ações de fomento ao programa, enquanto os
parceiros

se

responsabilizam

pela

construção

dos

empreendimentos.

A

disponibilização de terrenos e recursos financeiros bem como a execução de
obras pode ser compartilhada entre os parceiros.
Como resultado dessas parcerias citamos o Programa de Arrendamento
Residencial (PAR) (7.261 unidades em 57 residenciais, entre 2000 e 2009), o
Programa de Crédito Solidário (PCS) (547 moradias em 07 conjuntos) e o
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) (9.905 unidades habitacionais no
período 2009 a 2013, dentro das Faixas 1 e 2).
Destaca-se o fomento ao PMCMV mediante parceria com o governo federal
e gestão junto à CAIXA, construtoras e órgãos setoriais responsáveis por serviços
urbanos e sociais, abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação
pública, trânsito e transporte, educação, saúde, entre outros. A participação de
Belo Horizonte no programa objetiva a implantação do maior número de moradias
para atender as demandas da Política Municipal de Habitação limitada à faixa de
renda familiar de até seis salários mínimos, priorizando famílias com rendimentos
de até três salários mínimos.

Programa de Aquisição de Imóveis Existentes

Esse Programa coloca novas perspectivas em termos de alternativas para
atendimento das necessidades habitacionais, que até o momento vem se dando
de forma concentrada na produção habitacional. As modalidades de ação no
âmbito do Programa de Aquisição de Imóveis Existentes são as seguintes:
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Removidas

em

Decorrência de Obras Públicas ou Vítimas de Calamidade (PROAS)


Aquisição de Unidades Habitacionais Existentes pelo Município

Programa de Reassentamento de Famílias Removidas em Decorrência de
Obras Públicas ou Vítimas de Calamidade (PROAS)
O PROAS foi criado pela PBH através do Decreto Municipal n.º 8.543/96 e
da Lei 7.597 de 06/11/1998. Como o próprio nome indica, trata-se de um Programa
que atende as famílias removidas em duas situações específicas: em caso de
calamidade e risco geológico e nos casos em que as famílias deverão ser
reassentadas para viabilizar a realização de obras públicas.
O PROAS é implementado por meio de duas estratégias que são o
reassentamento monitorado e a indenização de benfeitorias.
O reassentamento monitorado é uma alternativa aplicada aos casos em que
os imóveis residenciais sejam avaliados em valores até R$ 40.000,00. O
reassentamento monitorado consiste na compra de um imóvel nessa faixa de valor,
com acompanhamento da Urbel (vistoria, negociação, acompanhamento da
transação, mudança). Ou seja, quando o valor da casa de origem é muito baixo e
insuficiente para aquisição de uma moradia digna a Prefeitura o complementa até
o limite citado acima, possibilitando a compra de uma outra unidade habitacional.
As famílias atendidas contam com o acompanhamento técnico e social
durante todo o processo de realização das negociações e após a mudança para
nova casa. Elas indicam um imóvel que lhes interessa e a equipe de engenharia da
Urbel verifica as condições físicas e geológicas para aprovar a compra. As
avaliações dos imóveis são realizada em duas etapas:
 Origem: avaliação da benfeitoria a ser removida;
 Destino: avaliação estrutural e geológica do imóvel indicado pelo
beneficiário para a compra monitorada.
Para ser atendida por meio do reassentamento monitorado a família tem que
estar morando no imóvel há pelo menos um ano. O tempo e a ocupação têm que
ser comprovados através de apresentação de documento em que conste nome,
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data e endereço. O beneficiário deve possuir renda familiar de até cinco salários
mínimos mensais e não pode possuir outro imóvel no Município nem na Região
Metropolitana ou ter sido beneficiado por este ou outro programa municipal.
Além disso, o PROAS atende também, via convênios, demandas de
reassentamentos que não decorrem de obras da PBH mas sim de outras
instituições como Cemig, Copasa, Governo do Estado, CBTU, Vale e Correios,
sendo que nesses casos as famílias beneficiárias são indicadas por essas
entidades.
A indenização de benfeitorias é uma alternativa aplicada aos casos de
imóveis de usos diversos do residencial (comércio/serviço, aluguel/cedido, em
construção, edificações vazias), a casos de remoção parcial (muros ou cômodos)
ou de remoção de imóveis residenciais avaliados em valores acima de R$
40.000,00, e ainda quando os beneficiários optam por receber a indenização,
mesmo que não atendam aos requisitos definidos pela Lei n° 7.597/1998 (Lei do
PROAS). Através dessa alternativa, será feito o pagamento do valor de indenização
conforme avaliação do imóvel feita pela Prefeitura.

Aquisição de Unidades Habitacionais Existentes pelo Município
Essa modalidade, que ainda não está em implementação, tem como
objetivo a aquisição pelo Município de unidades habitacionais existentes por meio
de desapropriação, Direito de Preempção, chamamento público e outras
alternativas,

visando

ao

atendimento

das

demandas

de

remoções/reassentamentos e do Déficit Habitacional composto por famílias com
renda de até três salários mínimos, incluindo a demanda do passivo do OPH.

Programa de Aluguel Social

As modalidades de ação no âmbito do Programa de Aluguel Social são as
seguintes:


Bolsa Moradia



Locação Social
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Bolsa Moradia
O Programa Bolsa Moradia, implantado pela Prefeitura em julho de 2003,
consiste no auxílio financeiro no valor de R$ 500,00 destinado ao pagamento de
aluguel provisório de imóvel residencial para aquelas famílias removidas em
função de risco geológico-geotécnico, risco social ou obras públicas, até o
reassentamento na moradia definitiva. O imóvel a ser locado pelo beneficiário do
programa é previamente vistoriado pela URBEL.

Locação Social
A Locação Social é uma modalidade é uma modalidade ainda não
implementada no Município, mas já prevista em grande escala na Operação
Urbana Consorciada Antônio Carlos/Pedro I – Leste-Oeste (OUC ACLO), em fase
final de planejamento pela PBH. Pode vir a ser implementada por meio de
alternativas diversas, dentre elas:


utilizar estoque existente de imóveis privados vazios bem como

unidades produzidas ou adquiridas pelo poder público para este fim;


contratar instituições de interesse público para gestão operacional de

imóveis públicos destinados ao Programa de Aluguel Social (manutenção,
cobrança etc.);


promover

subsídios

cruzados

como

forma

de

garantir

sustentabilidade;


incentivar parcerias para viabilizar locação social de imóveis

privados.

Apoio à Gestão de Conjuntos Habitacionais

A Política Municipal de Habitação (PMH) estabelece formas de atendimento
tanto para suprir a demanda (sempre crescente) de novas unidades habitacionais
como também para atender a necessidade de reassentamentos involuntários,
sejam em função de remoções geradas por obras públicas ou em função de
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remoções por localização em área de risco (geológico-geotécnico ou social). As
iniciativas enfatizam o caráter integrador das ações, ao priorizar formas de atuação
pautadas no fortalecimento da participação e da cidadania.
Esse Programa tem como objetivo promover o devido encaminhamento das
demandas pertinentes ao pré e ao pós morar bem como a articulação e a
integração na implementação de diversas modalidades de ação tais como


Acompanhamento Social Pré e Pós Morar



Financiamento Habitacional do FMHP



Titulação de Unidades Habitacionais Produzidas



Apoio à Gestão Condominial

Acompanhamento Social Pré e Pós Morar
Partindo de princípios bastante precisos, o acompanhamento social
(sobretudo no que se refere ao Pré e Pós Morar) é de fundamental importância e
visa restabelecer ou melhorar as condições de moradia das populações
beneficiadas pela Política Municipal de Habitação (PMH).
Com efeito, no universo da PMH o processo de assentamento de famílias de
baixa renda exige, para o efetivo cumprimento de seus objetivos, a incorporação
da preocupação com a sustentabilidade física, social e econômica não somente
dos empreendimentos como também dos cidadãos para quem se destina tal
política. Essa preocupação se manifesta em todos os procedimentos e critérios
utilizados desde as primeiras abordagens do trabalho técnico social até a fase de
consolidação da ocupação. A tipologia das construções e sua inserção na cidade
demandam técnicas de cunho socioeducativo e promotoras de participação, o que
resulta em comunidades mais sustentáveis.
O trabalho social no Pré e Pós Morar busca acompanhar as famílias de
forma a prepará-las para a vida em condomínio, dar suporte à sua adaptação ao
conjunto e seu entorno, encaminhá-las para outros serviços sociais de apoio
prestados pela PBH, monitorar a ocupação dos imóveis e fomentar o trabalho e a
renda, a educação ambiental e a organização comunitária.
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Esse trabalho é essencial na integração das políticas públicas, na
adaptação das famílias à nova moradia, na conservação do patrimônio e na
preservação da qualidade de vida, sendo hoje prerrogativa para a captação de
recursos federais.

Financiamento Habitacional do FMHP
A Política de Financiamento e Subsídio, aprovada pelo Conselho Municipal
de Habitação em 1996, por meio da Resolução III, estabelece normas e condições
para o financiamento e concessão de subsídio às famílias beneficiárias dos
programas da PBH no âmbito da Modalidade Produção Habitacional pelo
Município.
É fundamentada em princípios de justiça social, visto que assegura aos
beneficiários, condições de pagamento compatíveis com sua realidade financeira,
possibilitando a ampliação da capacidade de atendimento da PMH. As prestações
são subsidiadas e calculadas com base na renda per capita familiar, sem exceder
a 30% da renda, e com prazo de amortização de dezoito anos.
Na resolução XXXIII, de 12/12/2013, foram estabelecidas normas para os
critérios de financiamento habitacional, considerando as diversas fontes de
recursos que viabilizam a política local e as demandas diferenciadas referentes ao
atendimento do OPH, da demanda de reassentamento de famílias que moram
como inquilinas e são removidas por obra pública ou risco geológico bem como de
famílias em risco social.

Titulação de Unidades Habitacionais Produzidas
À medida em que os Conjuntos Habitacionais e Loteamentos Públicos da
Subtipologia A são registrados em cartório, envolvendo abertura de matrículas
individualizadas para cada unidades habitacional, tem início o processo de
titulação dos beneficiários por meio da emissão das escrituras ou por assinatura
de contratos de financiamento.
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Apoio à Gestão Condominial
Essa modalidade tem como objetivo viabilizar cursos permanentes de
capacitação dos síndicos e condôminos, por meio de convênios com instituições.
Orçamento Participativo da Habitação (OPH)

O Orçamento Participativo da Habitação foi criado em 1995 e implantado
em 1996, em resposta às reivindicações dos movimentos populares na luta por
moradia, surgidas dentro do Orçamento Participativo Regional da cidade.
O Programa visa à discussão pública dos recursos orçamentários
municipais para investimentos na linha de produção de moradias da PMH e
beneficia famílias organizadas no movimento popular por moradia.
Todo o processo de indicação de famílias deve respeitar as diretrizes da
Política Municipal de Habitação - renda familiar de até cinco salários mínimos,
tempo de residência no Município superior a dois anos e não ter sido contemplada
por outro programa de provisão habitacional - bem como os critérios dos
programas federais.
O OPH acontecia a cada dois anos, com a convocação do “Fórum do OPH”
e envolvendo a definição de recursos e benefícios ofertados para determinado
período bem como de sua distribuição proporcional entre os Núcleos dos Sem
Casa, entidades autônomas, cadastradas na Urbel, responsáveis por indicar as
famílias a serem beneficiadas, através de assembléias e de acordo com normas
que levam em consideração o nível de participação e carência social das famílias.
A última edição desse Programa foi o OPH 2009/2010 e no momento encontra-se
suspenso.
Atualmente o atendimento do passivo do OPH está sendo feito através do
Programa Minha Casa Minha Vida. Nos critérios municipais estabelecidos para
sorteio dos inscritos existem regras que definem pontuação específica para os
participantes dos Núcleos dos Sem Casa, de forma a priorizar este atendimento.
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Captação e Gestão da Aplicação de Recursos e Bens Privados para
Financiamento e Insumo da PMH

Tendo em vista a possibilidade de recuo no investimento da política
habitacional no âmbito federal, a ênfase na captação de recursos coloca-se como
estratégia fundamental para a continuidade da PMH. Um dos focos prioritários
desse Programa deve ser a viabilização da produção habitacional nas AEIS-1.
As modalidades de ação no âmbito da Captação e Gestão da Aplicação de
Recursos e Bens Privados para Financiamento e Insumo da PMH são as seguintes:


Captação de recursos financeiros;



Captação de Imóveis.

Captação de recursos financeiros
A captação de recursos financeiros do setor privado pode ser feita por meio
de diversas estratégias e instrumentos, entre eles instrumentos e dispositivos
previstos na legislação vigente para favorecimento da PMH como ODC, OUC,
convênios urbanísticos, PEUC bem como IPTU e outros instrumentos fiscais. Além
disso, deve-se manter um diálogo formal aberto com agentes financeiros, incluindo
bancos internacionais, reguladores e agências multilaterais entre outros, de forma
a identificar as oportunidades de captação de recursos externos.
Captação de Imóveis
A captação de imóveis pode ser feita por meio de diversas estratégias e
instrumentos, entre eles: dações em pagamento; ações civis públicas; execução
de lotes caucionados; medidas mitigadoras/compensatórias em processos de
licenciamento.

REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE BELO HORIZONTE

65

5.2.2 Linha Programática Intervenção em Assentamentos de Interesse
Social

Esta Linha
necessidades

Programática

habitacionais

tem como objetivo principal atender as

referentes

à

Inadequação

de

Domicílios.

As

estratégias previstas contemplam basicamente a urbanização e a regularização
fundiária dos Assentamentos de Interesse Social bem como o apoio à inserção
socioeconômica da população moradora e à organização das comunidades. A
atuação da Política Municipal de Habitação no âmbito dessa Linha Programática
prevê os seguintes programas e ações:


Programa de Intervenção Estrutural e Integrada (PIEI)



Programa de Regularização Fundiária



Programa Estrutural de Áreas de Risco (PEAR)



Programa de Manutenção de Obras Públicas em ZEIS



Ações de Monitoramento Territorial



Ações de Remoção e Reassentamento

Programa de Intervenção Estrutural e Integrada - PIEI

As modalidades de ação no âmbito do Programa de Intervenção Estrutural e
Integrada (PIEI) são as seguintes:


Plano Global Específico (PGE)



Plano de Regularização Urbanística (PRU)



Vila Viva



Orçamento Participativo (OP)



Apoio à Gestão do PIEI



Desapropriação e Indenização de Imóveis

Plano Global Específico (PGE)
O Plano Global Específico consiste em um estudo aprofundado da realidade
de cada um dos assentamentos atendidos. É obrigatória sua elaboração para a
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regularização das ZEIS, que abrangem Vilas/Favelas e Conjuntos Habitacionais e
Loteamentos Públicos da Subtipologia B de acordo com a com a classificação do
PLHIS.
O PGE foi institucionalizado através do Plano Diretor (Lei Municipal
7.165/1996) e da Lei de Parcelamento Ocupação e Uso do Solo (Lei Municipal
7.166/1996), alteradas pelas Leis Municipais 8.137/2000 e 9959/2010. Constitui um
instrumento de planejamento para intervenção estrutural, que busca integrar os
assentamentos à cidade, depois de regularizadas e recuperadas ambientalmente.
O Plano se delineia como uma ferramenta indispensável para o processo de
tomada de decisão pelo poder público e pelas comunidades bem como para
captação de recursos para viabilização das suas propostas. Sua principal função é
traçar diretrizes para ações que promovam uma elevação do padrão urbanístico e
habitacional destes assentamentos. É pressuposto básico a participação da
comunidade beneficiada na elaboração do plano em todas as suas etapas.
Considera três níveis de abordagem, com a participação dos moradores
durante todo o seu desenvolvimento: físico-ambiental, jurídico-legal e sócioorganizativo, elaborado concomitantemente e contendo, no mínimo:


Levantamento de dados referente à situação jurídico-legal, sócio-

organizativa e físico-ambiental;


Diagnóstico integrado da situação sócio-organizativa, físico-ambiental

e jurídico-legal;


Proposta integrada de intervenção social, física e de regularização

fundiária;


Cronograma de implantação das atividades, com priorização de

intervenções e estimativas de custos;


Diretrizes para parcelamento, uso e ocupação do solo.

É importante ressaltar que a metodologia de elaboração do PGE inclui uma
exigência prevista em lei municipal, que é a criação do Grupo de Referência (GR)
desde o início dos trabalhos em cada área. Esses grupos poderão incluir na sua
composição moradores interessados e representantes de associação de
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moradores local, grupos comunitários formais e informais e grupos organizados
das áreas de influência das respectivas ZEIS.
Durante a elaboração dos PGE os componentes do GR são capacitados
para se tornarem responsáveis pela compreensão, elaboração e gestão do Plano,
assim como pela sua implementação, adquirindo autonomia para compreenderem
minimamente todo o conteúdo técnico e transformando-se em parceiros do poder
público. Dessa forma, a população contemplada pelos PGE tem a oportunidade de
exercer a sua cidadania e, junto com a administração pública, participa da
concepção, elaboração e execução das melhorias no seu local de moradia.

Plano de Regularização Urbanística (PRU)
O PRU é um instrumento recentemente criado no âmbito da Política
Municipal de Habitação e visa ao planejamento dos processos de urbanização e
regularização fundiária de Assentamentos de Interesse Social da tipologia
Loteamentos Privados Irregulares delimitados ou indicados para delimitação como
AEIS-2 B. Consiste, assim como o PGE, em um estudo aprofundado da realidade
de cada um dos assentamentos atendidos.
O Plano se delineia como uma ferramenta indispensável para o processo de
tomada de decisão pelo poder público e pelas comunidades bem como para
captação de recursos para viabilização das suas propostas. É pressuposto básico
a participação da comunidade beneficiada na elaboração do plano em todas as
suas etapas, principalmente por meio de mecanismos como assembleias e
reuniões com o Grupo de Referência (GR) escolhido entre os moradores desde o
início dos trabalhos em cada área.
Considera três níveis de abordagem, com a participação dos moradores
durante todo o seu desenvolvimento: urbanístico-ambiental, jurídico-legal e
socioeconômico-organizativo, compreendendo as seguintes etapas: Etapa 1 Atualização da Base Cartográfica, Etapa 2 - Levantamento de Dados e Diagnóstico
e Etapa 3 - Propostas de Intervenção.
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Vila Viva
O

Programa

Vila

Viva

é

uma

ação

integrada

de

urbanização,

desenvolvimento social e regularização fundiária de ZEIS, que abrange
Vilas/Favelas e Conjuntos Habitacionais e Loteamentos Públicos da Subtipologia B
de acordo com a com a classificação do PLHIS. O Programa possibilita aos
gestores públicos e à comunidade reforço e consolidação de uma política de
inclusão social, em ação coordenada com outros programas e políticas públicas.
Esse Programa consiste na execução progressiva de transformações profundas
nas diversas áreas atendidas, a partir da implementação das propostas de
intervenção previstas no Plano Global Específico (PGE) de cada assentamento,
tais como: implantação e melhoria de sistema viário, redes de abastecimento de
água, redes de esgotamento sanitário, sistema de drenagem pluvial, sistema de
coleta de lixo e iluminação pública, além de obras de consolidação geotécnica,
remoções e reassentamentos (através de indenização, aquisição e construção de
unidades habitacionais) e promoção do desenvolvimento socioeconômico das
comunidades. A intervenção estrutural é coroada com a regularização fundiária até
o nível da titulação dos beneficiários, possibilitando a integração total do
assentamento e das comunidades à cidade.

Orçamento Participativo Regional (OP)
O Orçamento Participativo Regional foi implantado em Belo Horizonte em
1993, buscando a participação ativa da população na definição das prioridades de
ação do governo municipal.
A URBEL atende às demandas provenientes do OP a serem executadas nos
Assentamentos de Interesse Social. Adota-se como critério fundamental a
participação popular, que possibilita o envolvimento das comunidades no decorrer
do processo, garantindo a permanência dos benefícios alcançados e conferindo
maior legitimidade às intervenções.
O OP contempla obras de urbanização, tais como abertura de sistemas
viários, pavimentações, construção de escadarias e de passarelas, implantação de
redes de drenagem, água e esgoto, canalização de córregos, contenções de solo,
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revegetação, tratamento de ravinas e implantação de equipamentos públicos e
comunitários. Entretanto, para a concretização dessas obras através do OP é
necessário que o Plano Global Específico já tenha sido elaborado.

Apoio à Gestão do PIEI
Esta modalidade foi proposta pelo PLHIS mas ainda não está em
implementação. Seu objetivo é promover apoio e acompanhamento ao
funcionamento do Grupo de Referência de cada Assentamento de Interesse Social
atendido pelo PIEI ao longo do processo de implementação de todas as
intervenções previstas no respectivo PGE bem como em eventuais revisões do
PGE original.

Desapropriação e Indenização de Imóveis
Pela importância da desapropriação e indenização de imóveis no âmbito da
Linha Programática de Intervenção em Assentamentos de Interesse Social justificase a especificação dessa modalidade, cujos objetivos principais são aprimorar
metodologias, procedimentos, critérios e instrumentos utilizados nesses processos
bem como monitorar sua execução, visando otimizar o desenvolvimento dos
empreendimentos no âmbito do PIEI.

Programa de Regularização Fundiária

As modalidades de ação no âmbito do Programa de Regularização
Fundiária são as seguintes:


Regularização Fundiária de Vilas/Favelas e Conjuntos Habitacionais e

Loteamentos Públicos da Subtipologia B;


Regularização Fundiária de Conjuntos Habitacionais e Loteamentos

Públicos da Subtipologia A;


Regularização Fundiária de Loteamentos Privados Irregulares da

Subtipologia A (BH Legal);
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Regularização Fundiária de Loteamentos Privados Irregulares da

Subtipologia B;


Regularização de Edificações (Cidade Legal).

Regularização Fundiária de Vilas/Favelas e Conjuntos Habitacionais e
Loteamentos Públicos da Subtipologia B
A Lei do PROFAVELA é pioneira no País em termos de instrumentos legais
especificamente voltados para a regularização fundiária de favelas. Foi concebida
em atendimento às reivindicações dos movimentos populares ocorridas em Belo
Horizonte no ano de 1983.
O Programa de Regularização Fundiária de Favelas (PROFAVELA) foi
regulamentado pela Lei Municipal 3.995/1985, modificada pelas Leis Municipais
8.137/2000 e 9.959/2010, que estabelece normas para a legalização de áreas
localizadas em Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) e prevê instrumentos
jurídicos para titulação das famílias ocupantes de áreas públicas. As ZEIS
abrangem Assentamentos de Interesse Social das Tipologias Vilas/Favelas e
Conjuntos Habitacionais e Loteamentos Públicos da Subtipologia B, de acordo
com o PLHIS.
Ressalta-se que a implementação das ações de regularização em
Vilas/Favelas e Conjuntos Habitacionais e Loteamentos Públicos da Subtipologia B
ocorre de forma integrada àquelas de caráter urbanístico-ambiental e sócioorganizativo, de acordo com o previsto no PGE de cada assentamento.

Regularização Fundiária e Titulação de Beneficiários de Conjuntos
Habitacionais e Loteamentos Públicos da Subtipologia A
A insegurança da posse e propriedade tem sido um fator de instabilidade
social nas cidades. Neste contexto, a PMH prevê a regularização do patrimônio
construído e a transferência do título de propriedade aos beneficiários.
Para isso são desenvolvidas ações de regularização dos imóveis e titulação
dos beneficiários, nas quais o empreendimento é licenciado na Prefeitura perante
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a legislação urbanística e regularizado junto aos cartórios, com a transferência da
propriedade das unidades habitacionais aos beneficiários da PMH.
Em Belo Horizonte a aprovação da Lei Municipal 9.075/2005 permite ao
Executivo titular, financiar, vender, permutar, retomar ou doar imóveis destinados
ao atendimento da demanda da habitação de interesse social, viabilizando a
transferência de domínio dos imóveis e o cumprimento de todas as etapas de
regularização, legalização e titulação das unidades produzidas, que consiste no
coroamento da luta do movimento por moradia.
A regularização dos conjuntos habitacionais edificados no âmbito da Política
Municipal de Habitação a partir de 1993 avançou muito nos últimos três anos. Dos 55
conjuntos com necessidade de regularização fundiária e posterior titulação dos
moradores,

34

foram

registrados

em

cartório

e

foram

abertas

matrículas

individualizadas para cada uma das 4.448 unidades habitacionais regularizadas
(dados da URBEL de dezembro de 2015).
O processo de titulação desses conjuntos habitacionais está em andamento seja
por meio da emissão das escrituras ou por assinatura de contratos de financiamento.

Regularização

Fundiária

de

Loteamentos

Privados

Irregulares

da

Subtipologia A (BH Legal Bairros)
O órgão gestor desta modalidade de ação é a Secretaria Municipal Adjunta
de Regulação Urbana (SMARU). Inicialmente chamada de Programa de
Regularização de Loteamentos Clandestinos, teve início em 1972 com o objetivo
de regularizar loteamentos existentes de fato anteriormente à aprovação da Lei
Federal 6.766/1979, através da Lei Municipal 1.212/1965.
Através do Decreto Municipal 5.926/1988 foi instituído o Programa de
Regularização e Urbanização dos Loteamentos Existentes de Fato (Pró-Bairro),
que no ano de 1994 recebe a denominação de BH-Legal Bairros, permanecendo
com o mesmo objetivo. Em janeiro de 2005, com a publicação da Lei Municipal
9.074, a abrangência do Programa, até então limitada a loteamentos anteriores a
dezembro de 1979, estendeu-se até janeiro de 2005 para os imóveis de valor venal
menor ou igual a R$30.000,00.
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Embora esta modalidade de ação não tenha sido reestruturada em todo este
tempo, os trabalhos estão sendo desenvolvidos com uma equipe pequena,
buscando sempre a desburocratização, a modernização e a informatização dos
procedimentos.
O principal objetivo desta modalidade de ação é a regularização de bairros
existentes de fato, atendendo a uma população de baixa renda moradora do
Município, tornando-os assim inseridos na malha oficial da cidade e garantindo ao
munícipe desde a valorização do seu imóvel até a regularização documental em
vários setores. Além de atender e orientar ao munícipe nas questões relativas à
sua irregularidade, mantém-se também um banco de dados com informações
importantes desses loteamentos que fornecem à SMARU suporte para respostas
a diversos processos.
O BH-Legal Bairros busca atender a população de baixa renda, na maioria
carente tanto de informações quanto de poder aquisitivo, que reside em bairros
periféricos, formada normalmente por proprietários, compradores e associações
de bairro que encontram no BH-Legal Bairros o apoio técnico, o respeito e atenção
que precisam e merecem.
As atividades que realizadas no âmbito do BH-Legal Bairros são as
seguintes:


Vistorias;



Coleta de documentação;



Estudo jurídico da documentação;



Pesquisa cartorial;



Materialização do registro da gleba;



Sobreposição

dos

seguintes

elementos:

levantamento

aerofotogramétrico, plantas de parcelamentos aprovados adjacentes, dados do
Cadastro Técnico Municipal (CTM), foto aérea, planta de origem, perímetro da
gleba de acordo com o Registro de Imóveis, mapa de intervenções do VIURBS;


Consulta aos órgãos envolvidos;



Projeto urbanístico;



Cadastramento dos lotes nos sistemas da PBH;
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Elaboração e impressão das certidões de origem;



Entrega das certidões aos proprietários.
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O Município possui uma área aproximada de 335Km². A malha oficial
referente ao parcelamento do solo representa cerca de 213,60 Km². Deste total,
mais de 82 Km² (146.528 lotes) foram regularizados pelo BH-Legal Bairros, o que
representa mais de 38%.
Estimando uma média de quatro a cinco pessoas por família e considerando
que em cada lote há apenas uma família, o BH-Legal Bairros atendeu nesse
período cerca de 146.528 famílias ou 586.112 a 732.640 pessoas. Este número
pode ser praticamente dobrado considerando que normalmente há mais de uma
família em um só lote.
As principais interfaces do BH-Legal Bairros com órgãos municipais são as
seguintes:


Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP);



Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA);



Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS);



Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL);



Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte

SA (PRODABEL).
A partir de entrevistas com titulares dos órgãos executores bem como de
oficinas com as equipes dos programas e ações foi extraída a avaliação abaixo,
apresentada em pontos positivos e negativos.
Foram considerados pontos positivos do BH-Legal Bairros:


Promove a regularização de loteamentos privados ocupados por

população de baixa renda;


Permite ao proprietário do imóvel a sua inclusão na cidade formal em

vários aspectos;


Resiste a várias administrações municipais (37 anos desde 1972);



Subsidia a SMARU em relação a todos os processos envolvendo

loteamentos irregulares;
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Investimento da SMARU em compra de equipamentos a partir de



Muito reconhecido e bem aceito pela população;



Reconhecido por parte da PRODABEL quanto à importância e

2005;

qualidade do trabalho prestado pelos funcionários cedidos ao programa;


Gratificação da equipe pela satisfação da população atendida;



Autonomia e conhecimento técnico da equipe no trabalho;



Todo o processo é informatizado: plantas de parcelamentos

georreferenciadas desde 2001;


Boa interface com BHTRANS.

Foram considerados pontos negativos do BH-Legal Bairros:


Carece de institucionalização: o programa, nunca tendo sido

contemplado com uma gerência específica dentro da estrutura da SMARU, sempre
funcionando como um serviço dentro de uma gerência;


Carece de investimento e reconhecimento;



Falta de visibilidade internamente à prefeitura;



Equipe pequena em relação à demanda;



Ausência de apoio nas áreas jurídica, geológica e de saneamento;



Investimento

insuficiente

em

cursos

de

capacitação

e

aperfeiçoamento;


Segurança insuficiente para a equipe de campo;



Equipamentos insuficientes para equipe de escritório e de campo;



Dificuldade de fazer consultas a cartórios por não haver recursos nem

instrumentos administrativos que viabilizem o pagamento;


Dificuldades de obter informações junto aos órgãos externos;



Demora em obter informações junto à SUDECAP;



Demora na contratação/reposição de estagiários;



Exigência de assinatura de todos os Gerentes e Secretários, tornando

a tramitação do processo de aprovação de parcelamentos muito demorada.
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Irregulares

da

Subtipologia B
Conquistado através do OP 2013/2014 por algumas comunidades, o Plano
de Regularização Urbanística (PRU) é um novo instrumento de planejamento de
intervenções em Loteamentos Privados Irregulares da Subtipologia B, de acordo
com a classificação do PLHIS, que demandam intervenções urbanísticas de
caráter estrutural. O PRU visa o planejamento da regularização urbanística e
jurídica desses assentamentos e aborda integradamente os aspectos físicos,
ambientais, jurídicos, sócio-econômicos e organizativos bem como trata possíveis
conflitos fundiários existentes nos locais atendidos.

Programa de Regularização Edilícia (Programa de Regularização de Caráter
Social e Pública)
O órgão gestor deste Programa é a Secretaria Municipal Adjunta de
Regulação Urbana (SMARU). O Programa foi implantado em 2005, com a
publicação da Lei Municipal 9.074/2005, e regulamentado pelo Decreto Municipal
12.789/2007 e pelas Portarias SMARU 002/2006 e 002/2008. O Programa dispõe
sobre a regularização de parcelamentos do solo e edificações no Município de
Belo Horizonte, sendo executado pela Gerência de Programas de Inclusão Urbana
(GEIUR), da Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana (SMARU).
É desenvolvido com base na listagem fornecida pela Secretaria Municipal
de Finanças, elaborada a partir do Cadastro Imobiliário Municipal, que contêm
todos os imóveis irregulares de Belo Horizonte passíveis de regularização através
do Programa. Os imóveis irregulares estão distribuídos pelas nove Regiões
conforme mostra a tabela abaixo.

Tabela 10 - Número de imóveis irregulares por Região.
Regionais

Número de imóveis

Barreiro

8.567

Centro Sul

17

Leste

2447
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Regionais

Número de imóveis

Nordeste

6.122

Noroeste

6.274

Norte

5.336

Oeste

2.311

Pampulha

2.281

Venda Nova

9.994

Total

43.349
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Fonte: Secretaria Municipal de Finanças, 2010.

O objetivo geral do Programa é promover a inclusão urbana no Município de
Belo Horizonte, fornecendo gratuitamente aos proprietários a Certidão de Baixa e
Habite-se, documento que comprova a regularidade do imóvel perante a Prefeitura
e que é indispensável para registro no Cartório de Imóveis. Especificamente, visa
regularizar todas as edificações construídas sem prévia aprovação de projeto
desde que satisfaçam os seguintes parâmetros:


Uso exclusivamente residencial;



Construídas em lote aprovado junto à Prefeitura;



Inscritas no Cadastro Imobiliário Municipal;



Com valor venal até R$30.000,00 (considerando a somatória do valor

venal de todas as unidades imobiliárias situadas no lote), de acordo com o
lançamento fiscal de 2004;


Cujo proprietário seja possuidor de apenas um imóvel no Município;



Construídas até 17 de janeiro de 2014 (prazo concedido por Lei

Municipal);


Não estar situadas em ZEIS-1 ou ZEIS-3, em áreas de risco, em áreas

consideradas non aedificandae, em áreas atingidas por projetos prioritários do
sistema viário ou destinadas à implantação de sistema viário;


Não invadir o logradouro público;



Não estar sub judice em decorrência de litígio entre particulares,

devido à execução de obras irregulares;
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Não apresentar área construída diferente daquela lançada no

Cadastro Imobiliário Municipal;


Não contrariar legislação estadual ou federal vigente.

O público deste Programa são os proprietários de imóveis com valor venal
até R$30.000,00 e que não possuam outro imóvel no Município de Belo Horizonte.

As atividades realizadas no âmbito deste Programa são as seguintes:


Levantamento das dimensões e características dos imóveis;



Levantamento fotográfico dos imóveis;



Entrevista com os proprietários;



Desenvolvimento de projeto arquitetônico simplificado;



Realização de interfaces com outras gerências, quando necessário;



Cadastramento dos dados dos imóveis no banco de dados;



Envio do processo para concessão de baixa pela Gerência

responsável;


Envio do processo para emissão da Certidão de Baixa e Habite-se

pela Gerência responsável;


Entrega

das

certidões

aos

proprietários

através

da

Central

BHRESOLVE.
Desde sua criação o Programa já avaliou e regularizou milhares de imóveis.
Como exemplo, podemos indicar que entre os anos de 2009 e 2014 o Programa já
avaliou 5.169 imóveis, dos quais 1.331 receberam a Certidão de Baixa de
Construção. Os demais 3.838 não puderam ser regularizados por motivos
diversos, como tratar-se de invasão ao logradouro público ou até mesmo pela falta
de interesse do proprietário. O quadro abaixo mostra a distribuição dos imóveis
regularizados nas nove Regiões nestes anos.
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Tabela 11 - Número de imóveis regularizados por Região entre os anos de
2009 e 2014.
Regionais

Número de imóveis

Barreiro

495

Centro Sul

1

Leste

22

Nordeste

37

Noroeste

139

Norte

193

Oeste

280

Pampulha

10

Venda Nova

154

Total

1.331

A partir de entrevistas com titulares dos órgãos executores bem como de
oficinas com as equipes dos programas e ações foi extraída a avaliação abaixo,
apresentada em pontos positivos e negativos.
Foram considerados pontos positivos:


Equipe com muita autonomia de trabalho;



Ritmo de atendimento é definido em função da capacidade

operacional.
Foram considerados pontos negativos:


Necessidade de atualização do valor referência da Lei;



Grande número de casos omissos;



Demanda de definição de procedimentos;



Necessidade de apoio jurídico;



Equipe composta basicamente de estagiários;



Demora na contratação/reposição de estagiários;



Equipamentos e materiais precários;



Equipe pequena em relação à demanda (55 mil edificações

irregulares em lotes regulares e valor até 30 mil).

REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE BELO HORIZONTE

79

Programa Estrutural de Áreas de Risco (PEAR)

Com a realização, em 1993, do Diagnóstico das Áreas de Risco, iniciou-se o
Programa Estrutural em Áreas de Risco com a finalidade de proteger a vida dos
moradores das áreas de risco geológico e, paralelamente, possibilitar a realização
de intervenções urbanas. Tais ações objetivam a preservação urbano-ambiental
das áreas precárias e a melhoria da qualidade de vida da população.
O objetivo principal do Programa é fornecer assistência técnica, física e
social às famílias moradoras de áreas de risco geológico efetivo e de caráter
continuado, visando diagnosticar, prevenir, monitorar, controlar e minimizar
situações de risco geológico, estruturando e revitalizando estas áreas. Além disto,
o Programa busca garantir proteção às vidas de milhares de famílias que residem
em

áreas

de

risco

geológico-geotécnico,

passíveis

de

inundações

e

escorregamentos, por exemplo, por meio da execução de ações preventivas,
estruturantes e emergenciais.
Visando ampliar a eficácia dessas ações, a URBEL procura trabalhar com
outros agentes nesse processo, entre eles: o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil,
a sociedade e a comunidade local (gestão de proximidade, por meio dos Núcleos
de Defesa Civil (NUDEC) e do Centro de Referência em Área de Risco (CREAR).
Nesta empreitada ocorrem ações educativas, com noções de corresponsabilidade,
de gestão compartilhada e conscientização sobre risco geológico.

Programa de Manutenção de Obras Públicas em ZEIS

O Programa de Manutenção tem como objetivo específico promover a
manutenção de obras públicas de urbanização em Assentamentos de Interesse
Social, com prioridade para as áreas de risco geológico. Entretanto, apesar de
conceitualmente ter sido pensado com uma abrangência maior, por dificuldades
relacionadas aos recursos disponíveis até o momento esse Programa tem tido uma
atuação restrita às áreas de risco geológico.
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As ações de manutenção executadas incluem obras de pequeno e médio
porte para redução e eliminação de risco, melhoria de acesso etc.. As obras são
executadas através de contratos licitados ou com a participação dos moradores
com material e assistência técnica da URBEL.
As intervenções são definidas a partir da “Priorização de Intervenção em
Áreas de Risco Geológico”, buscando intervir nestas áreas no sentido de minimizar
as consequências desastrosas durante o período de chuvas. É vinculado ao PEAR.

Ações de Monitoramento Territorial

A denominação “Ações de Monitoramento Territorial” foi proposta por esta
revisão do PLHIS para o originalmente denominado Programa de Controle Urbano,
que iniciou-se em 2005. A partir da publicação da Lei Municipal 9.959/2010
passou a ser competência da URBEL a coordenação das ações de fiscalização
urbana em ZEIS4, que abrangem Assentamentos de Interesse Social das
Tipologias Vilas/Favelas e Conjuntos Habitacionais e Loteamentos Públicos da
Subtipologia, de acordo com a classificação do PLHIS. Entretanto, essa
coordenação deverá ser repassada para a SMARU, com apoio da URBEL, de
acordo com o PL 1749/2015.
Segundo esta revisão do PLHIS, a ação em questão tem como objetivo
promover o controle urbano das áreas de ZEIS bem como a gestão integrada de
órgãos municipais e concessionárias visando ao monitoramento territorial nos
Loteamentos Privados Irregulares. Para isso, deve-se promover, entre outras
atividades, o gerenciamento participativo do processo de uso e ocupação do solo
visando à sustentabilidade dos processos de urbanização e regularização
fundiária, por meio de ações educativas e aplicação da legislação urbanística.

4

Art. 144, inciso I, alínea “f”.
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Ação de Remoção e Reassentamento
No âmbito desta revisão do PLHIS avaliou-se como necessária a criação de
uma ação específica focada nos processos de remoção e reassentamento, tendo
em vista sua complexidade e o volume significativo de famílias envolvidas.
Seus objetivos principais são aprimorar metodologias, procedimentos,
critérios e instrumentos utilizados nesses processos bem como monitorar sua
execução. Entre os aprimoramentos pretendidos está a otimização de estratégias
de reassentamento para viabilizar atendimento de famílias com perfil especial ou
famílias coabitantes, por meio, por exemplo, da diversificação de tamanho das
unidades e financiamento para família secundária acessar outra unidade.

5.2.3 Linha Programática Apoio à Promoção Individual da Moradia

Esta Linha Programática é voltada ao atendimento individual das
necessidades habitacionais através de estratégias do apoio à construção, melhoria
(reforma e/ou ampliação de moradias) ou regularização de edificações em
Assentamentos de Interesse Social por leio da assistência técnica em arquitetura e
engenharia.
Nessa Linha Programática está previsto o Programa de Assistência Técnica/
Engenharia e Arquitetura Públicas com três modalidades:


Orientação Técnica;



Projetos e Laudos;



Acompanhamento e Execução de Obras.

Orientação Técnica
Esta modalidade visa orientar as famílias beneficiárias em relação a
construção, melhoria ou regularização de edificações de forma segura e de acordo
com as normas legais específicas para sua respectiva região.
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Projetos e Laudos
Esta modalidade visa fornecer projetos e laudos necessários a construção,
melhoria ou regularização de edificações.
No período estudado a URBEL apoiou com projetos de reforma outras
políticas da Prefeitura implementadas pela Secretaria Municipal de Políticas
Sociais tais como o Projeto Kit Idoso, Casa Segura e Programa Família Cidadã.

Acompanhamento e Execução de Obras
Esta modalidade visa apoiar a execução de obras de construção ou
melhoria de edificações, podendo envolver além da assistência técnica o
financiamento e/ou fornecimento de material de construção e mão de obra.

5.2.4 Linha Programática Planejamento, Gestão e Desenvolvimento
Institucional

A atuação da Política Municipal de Habitação no âmbito dessa Linha
Programática prevê as seguintes ações:


Sistema Municipal de Habitação;



Sistema de Informação;



Elaboração de Políticas, Planos e Instrumentos Normativos;



Estruturação Administrativa do Setor Habitacional;



Sistema de Monitoramento e Avaliação.

Sistema Municipal de Habitação

Para implementação da Política Municipal de Habitação a Prefeitura de Belo
Horizonte estruturou um Sistema Municipal de Habitação, constituído basicamente
pelo Fundo Municipal de Habitação Popular (FMHP), Conselho Municipal de
Habitação (CMH), Conferência Municipal de Habitação, órgãos municipais
responsáveis pela coordenação e execução da Política Municipal de Habitação e
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demais agentes promotores dos programas e ações da Política Municipal de
Habitação.
Em sua atual configuração, o Sistema Municipal de Habitação é constituído
pelos seguintes elementos, além do FMHP, do CMH e demais agentes promotores:
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), Companhia Urbanizadora
e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL), Secretaria Adjunta de Planejamento
Urbano (SMAPU) e a Secretaria Adjunta de Regulação Urbana (SMARU),
considerando-se que os dois últimos órgãos são também executores da Política
Municipal de Habitação.

Fundo Municipal de Habitação Popular
O Fundo Municipal de Habitação Popular (FMHP) de Belo Horizonte destinase ao financiamento dos programas e projetos habitacionais de interesse social. As
receitas são provenientes de dotações orçamentárias municipais, recursos de
convênios, contratos nacionais e internacionais e do retorno do financiamento
habitacional municipal.
Foi criado pela Lei Municipal 517/1955 e regulamentado pela Lei Municipal
6.326/1993, dando suporte financeiro à PMH para implementação de seus
programas e ações.
De acordo com artigo 3º da Lei Municipal 6.326/1993, complementado pela
Lei Municipal 8.641/2003, os recursos do Fundo Municipal de Habitação Popular,
em consonância com as diretrizes da PMH, serão aplicados em: urbanização de
vilas e favelas, construção ou recuperação de unidades habitacionais, urbanização
de lotes, aquisição de imóveis destinados a programas habitacionais de interesse
social, melhoria das condições de moradia de habitações coletivas, regularização
fundiária, serviços de assistência técnica e jurídica, apoio técnico e material,
ampliação e melhoria de unidades habitacionais, doação de kit de materiais de
construção, financiamento de materiais de construção, ações em cortiços e
habitações coletivas alugadas para fins sociais.
São receitas do Fundo Municipal de Habitação Popular de acordo com o
artigo 6º da Lei Municipal 6.326/1993:
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I - dotações consignadas anualmente, no orçamento municipal e créditos
adicionais que lhe sejam destinados;
II

-

dotações

federais

ou

estaduais,

não

reembolsáveis,

a

ele

especificamente destinadas;
III - financiamentos concedidos ao Município por organismos estaduais,
federais, internacionais ou privados para aplicação em programas e projetos,
conforme disposto nos artigos 2º e 3º desta Lei;
IV - contribuições e dotações de pessoas físicas ou jurídicas, estrangeiras
ou nacionais;
V - recursos provenientes da venda de editais de concorrência para
execução de obras a serem realizadas com recursos do Fundo Municipal de
Habitação Popular;
VI - recursos provenientes da transferência do direito de construir em áreas
públicas destinadas a programas habitacionais;
VII - recursos provenientes do recebimento de prestações e retornos
oriundos das aplicações do Fundo Municipal de Habitação Popular em
financiamentos de programas habitacionais;
VIII - produto da aplicação de seus recursos financeiros;
IX - outras receitas.

Conselho Municipal de Habitação – CMH
O Conselho Municipal de Habitação (CMH), criado pela Lei Municipal
6.508/1994, é a instância participativa do Município de Belo Horizonte com caráter
deliberativo acerca da Política Municipal de Habitação (PMH) e competência de
curador dos recursos a serem aplicados.
Compete ao Conselho analisar, discutir e aprovar os objetivos, as diretrizes
e as prioridades da PMH bem como fiscalizar a aplicação de recursos, dentre
outras atribuições.
Integra o Sistema Municipal de Habitação e é reconhecido como uma
instância fundamental para a gestão democrática da PMH. Dessa forma, tem
grande respaldo e legitimidade junto aos setores populares, sendo também
reconhecido como uma significativa conquista pelo seu caráter deliberativo.
De acordo com o artigo 2º da Lei Municipal 6.508/1994:
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O Conselho Municipal de Habitação será constituído por 20 (vinte) membros
titulares e igual número de suplentes, na seguinte forma:
I - 6 (seis) representantes de entidades populares, sendo:
a) 5 (cinco) de entidades gerais do Movimento Popular Por Moradia;
b) 1 (um) de Central Sindical ou de Sindicato de Trabalhadores;
II - 2 (dois) representantes de entidades vinculadas à produção de moradia,
sendo:
a) 1 (um) de entidade empresarial;
b) 1 (um) de entidade de ensino superior;
III - 2 (dois) representantes do Poder Legislativo, indicados pela Câmara
Municipal;
IV - 9 (nove) representantes do Poder Executivo, sendo:
a) o Diretor Presidente da URBEL;
b) o Secretário Municipal de Planejamento;
c) 7 (sete) indicados pelo Executivo;
V - 1 (um) membro escolhido pelo Executivo em listas tríplices apresentadas
por entidades de profissionais liberais relacionadas com o setor.
§ 1° - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Habitação será
de 2 (dois) anos,permitida uma recondução.
§ 2° - Os membros do CMH exercerão seus mandatos de forma gratuita,
ficando vedada a concessão de qualquer remuneração, vantagem ou benefício de
natureza pecuniária.

As reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Habitação são
convocadas mensalmente, pelo Presidente do Conselho. A pauta de discussão é
publicada com a devida antecedência no Diário Oficial do Município e divulgada
entre os conselheiros quando da convocação para a reunião. Compõe o Conselho
uma Secretária Executiva responsável por organizar o acervo de publicações
relativas ao Conselho e gerir seu funcionamento assessorando o Presidente, as
câmaras técnicas e demais conselheiros.
Os conselheiros são eleitos, democraticamente, a cada dois anos, nas
Conferências Municipais de Habitação, fórum legítimo de debates e definições
sobre a questão habitacional. As proposições da Conferência norteiam as suas
ações e os investimentos municipais em habitação para famílias de baixa renda.
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O Conselho Municipal de Habitação também possui em sua estrutura uma
Câmara Técnica de Legislação e uma Câmara Técnica de Controle e Avaliação.
Elas dão assessoramento técnico especializado sobre assuntos específicos
relativos às áreas de que tratam. O Conselho de Habitação vem possibilitando ao
cidadão belo-horizontino, por meio da atuação dedicada dos seus integrantes, a
garantia da transparência e efetiva participação na gestão por uma cidade melhor.
Nos dias 06 e 07 de junho de 2014 foi realizada a 7ª Conferência Municipal
de Habitação, com a presença de aproximadamente 1.500 pessoas. Foram
discutidos temas relacionados à Política Municipal de Habitação para o
apontamento de novas diretrizes, bem como pontos de revisão da legislação da
referida Política. Também foram eleitos os novos Conselheiros Municipais de
Habitação, representantes da sociedade civil, que cumprirão o mandato relativo ao
biênio 2014/2015. Os conselheiros representantes dos Poderes Legislativo e
Executivo são indicados pelos Chefes dos Poderes, a cada mandato. As
deliberações da Conferência norteiam as ações da Política Municipal de Habitação
e os investimentos em habitação.
O Lema da Conferência foi “Revendo os Conceitos da Política Municipal de
Habitação sob os Aspectos Financeiro, Jurídico, Social e Ambiental”.
E os textos bases para discussão nos grupos abordaram as seguintes
temáticas:


Grupo 1: Marcos regulatórios da Política Municipal de Habitação.



Grupo 2: Sustentabilidade do Fundo Municipal de Habitação Popular.



Grupo 3: Sustentabilidade Física, Social e Ambiental na Política

Municipal de Habitação.

Em outubro de 2014 foi realizada a posse dos Conselheiros eleitos na
Conferência, que irão representar o biênio 2014/2015 do Conselho Municipal de
Habitação. Na primeira reunião do mandato, realizada em dezembro de 2014, os
Conselheiros realizaram a Composição das Câmaras Técnicas de Legislação e de
Controle e Avaliação no intuito de iniciarem os trabalhos do órgão. As Resoluções
e pautas do CMH encontram-se no Anexo 4 deste documento.
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Sistema de informação

O Sistema de Informação diretamente relacionado à PMH tem como objetivo
específico promover a gestão de documentos e informações relacionados com a
Política Municipal de Habitação. De maneira geral, a gestão da informação no
âmbito da Prefeitura Municipal como um todo é bem desenvolvido, tendo na
PRODABEL o órgão que centraliza os dados e as informações. Os órgãos que
compõem o Sistema Municipal de Habitação são articulados a esse sistema geral
e apresentam bom nível de informatização, utilizando normalmente o sistema de
dados da PRODABEL, inclusive e principalmente no que se refere ao sistema de
geoprocessamento. As demandas da área habitacional encontram-se, portanto,
satisfatoriamente atendidas, tanto que nas avaliações realizadas com titulares e
equipes dos órgãos envolvidos não se levantou pontos negativos em relação a
esta questão.
Há que se registrar aqui o grande avanço que representa a adoção do
CadÚnico do Governo Federal, inicialmente utilizado apenas no âmbito dos
programas das políticas sociais, para o cadastramento de beneficiários da Política
Municipal de Habitação. Apesar do uso ainda restrito, basicamente para
cadastramento de famílias beneficiárias de programas de produção habitacional
que envolvem recursos federais como o Minha Casa Minha Vida, já representa um
passo dado na direção do controle unificado dos benefícios realizados. Acreditase, inclusive, que a tendência é estender sua utilização para o cadastramento de
beneficiários de todos os programas e ações da Política Municipal de Habitação,
incluindo as famílias moradoras de Assentamentos de Interesse Social tituladas em
processos de regularização fundiária executados pelo Município, por exemplo.

Elaboração de Políticas, Planos e Instrumentos Normativos

Esta ação tem como objetivo específico promover o planejamento e a
formulação dos instrumentos da Política Municipal de Habitação, incluindo as
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políticas, planos, programas, ações e instrumentos normativos necessários à sua
implementação, incluindo os instrumentos legais. As modalidades previstas no
âmbito dessa ação são as seguintes:


Elaboração de Instrumentos Normativos;



Elaboração de Políticas e Planos.

Elaboração de Instrumentos Normativos
Esta ação apresenta resultados importantes no que se refere aos conteúdos
da legislação municipal voltados para a Política Municipal de Habitação. Destacase neste contexto a regulamentação dos dois mais importantes instrumentos da
Política Municipal de Habitação, que são as Zonas de Especial Interesse Social e
as Áreas de Especial Interesse Social.
É grande também a profusão de leis e decretos voltados para a
regulamentação de programas e ações, destacando-se nesse sentido os
referentes ao PROAS, ao Programa Bolsa Moradia, à regularização de
parcelamentos do solo e edificações, ao serviço de arquitetura e engenharia
públicas e ao Programa Minha Casa Minha Vida. Por outro lado, observa-se a
necessidade de ampliar o número de Resoluções do Conselho Municipal de
Habitação (CMH) voltadas para a regulamentação de programas e ações, tendo
em vista grande legitimidade atribuída a este tipo de instrumento normativo.
Das Resoluções de nº 16 a 33 do CMH, referentes ao período estudado
(2011 a 2014), destaca-se entre elas a Resolução II, que estabelece a Política
Municipal de Habitação, além de outras que regulamentaram os programas e
ações previstos como a política de financiamentos e subsídios do FMHP, o PROAS
e a produção habitacional em suas diversas modalidades de gestão.
Entretanto, ressalta-se a necessidade de formalizar por meio de uma
Resolução a estrutura geral da PMH em sua configuração atual, contemplando as
alterações existentes e as propostas elaboradas ao longo desses últimos 20 anos
decorridos desde a Resolução II. Além disso, ressalta-se ainda a necessidade de
compatibilizar e adaptar as normas da PMH ao novo cenário da Política Nacional
de Habitação e ao marco regulatório nacional.
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Elaboração de Políticas e Planos
Nesta modalidade de ação a Política Municipal de Habitação destaca-se em
praticamente em todos os campos de atuação, a começar pela própria elaboração
do PLHIS, importante instrumento de planejamento. Além do PLHIS pode-se citar
como exemplo a elaboração de alguns planos e estudos no período estudado,
dentre outros: a atualização do diagnóstico de áreas de risco, os estudos para a
identificação de áreas públicas e particulares passíveis de delimitação como AEIS1 e AEIS-2, os estudos para caracterização dos Loteamentos Privados Irregulares,
os estudos para atualização da delimitação e dos dados demográficos das ZEIS,
os Planos Globais Específicos para ZEIS e o início da elaboração dos Planos de
Regularização Urbanística para Loteamentos Privados Irregulares.

Estruturação Administrativa do Setor Habitacional

Esta ação tem como objetivo específico promover a estruturação
administrativa dos órgãos e instâncias municipais responsáveis pela coordenação
e execução da Política Municipal de Habitação no que se refere principalmente a
equipes capacitadas e infraestrutura adequada para realização dos trabalhos
necessários.
Destaca-se no período estudado a elaboração do Planejamento Estratégico
da URBEL, onde foram definidas diretrizes para melhoria do desempenho da
empresa através de seus objetivos/ estratégias, indicadores/metas e projetos. A
identidade organizacional foi elaborada definindo-se missão, visão e valores da
URBEL, buscando dessa forma um alinhamento com o Planejamento Estratégico
BH 2030 do Município. Considera-se que essa iniciativa certamente impactará
positivamente na estruturação administrativa do setor habitacional.
Em termos de capacitação a equipe tem participado de vários cursos
relacionados ao objeto de seu trabalho, o que contribui para sua qualificação e
consequente

melhoria

dos

serviços

prestados.

Em

termos

de

seu

dimensionamento, entretanto, observa-se que em alguns setores a equipe tem se
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mostrado quantitativamente insuficiente para fazer frente à demanda de trabalho,
que

vem

crescendo

ao

longo

do

tempo

em

decorrência

do

próprio

aperfeiçoamento das ações bem como da ampliação do universo de atendimento,
como no caso dos Loteamentos Privados Irregulares que passaram a integrá-lo.
Ressalta-se, também, a necessidade de melhoria e ampliação da estrutura de
informática que dá suporte ao trabalho desenvolvido, especialmente em termos de
equipamentos e softwares.

Sistema de Monitoramento e Avaliação

O Sistema de Monitoramento e Avaliação tem como objetivo específico
promover o monitoramento e a avaliação sistemática da implementação da Política
Municipal de Habitação, de acordo com os indicadores e mecanismos propostos
neste PLHIS. Foi concebido na primeira edição do PLHIS, prevendo indicadores e
mecanismos de avaliação. Nesta revisão estão sendo pela primeira vez aferidos os
indicadores propostos, criados novos indicadores e realizadas as avaliações
previstas em relação ao período estudado.

5.3 Legislação municipal vigente relacionada à política habitacional
No cenário federal pode-se destacar alguns instrumentos legais cujo
conteúdo afeta mais diretamente a política nacional de habitação, quais sejam: a
Lei Federal 6766/1979 alterada pela Lei Federal nº 9.875/1999, a Constituição
Federal de 1988, a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), a Medida
Provisória nº 2220/2001, a Lei Federal nº 11.124/2005, a Lei Federal nº 11.888/2008
e a Lei Federal nº 11.977/2009.
A Lei Federal nº 6766/1979 alterada pela Lei Federal nº 9.875/1999
regulamenta o parcelamento do solo. Desde sua versão original esta Lei abordou
de forma pioneira na legislação brasileira a existência dos assentamentos
precários, reconhecendo que estas áreas fazem parte da estrutura das cidades ao
abrir a possibilidade de se estabelecer normas específicas para sua regularização
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por meio de leis municipais ou estaduais. Está em desenvolvimento uma minuta de
projeto de lei para nova revisão.
A Constituição Federal de 1988 constituiu um marco para a política urbana
em geral no país, ao definir o princípio da função social da propriedade urbana e
como ela deve ser cumprida, e para a política habitacional em especial, ao instituir
a moradia entre os direitos sociais (Emenda Constitucional nº 26/2000) e criar o
usucapião especial urbano como instrumento de regularização fundiária. Desde
2008 tramita no Congresso a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 285,
que vincula por 30 anos receitas públicas federais, estaduais e municipais para
habitação de interesse social e se aprovada contribuirá para a consolidação do
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.
A Lei Federal nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade,
regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelecendo
diretrizes gerais e instrumentos da política urbana. Destacam-se entre as diretrizes
dispostas em seu art. 2º as que contemplam a gestão urbana democrática e o
crescimento socialmente justo e ambientalmente sustentável da cidade bem como
as transcritas a seguir, que tratam mais diretamente da questão habitacional:

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para
as presentes e futuras gerações;
II - gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano;
(...)
XIV - regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas
especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação,
consideradas a situação socioeconômica da população e as normas
ambientais;
XV - simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo
e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o
aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais;

No Capítulo II – “Dos Instrumentos da Política Urbana” o Estatuto da Cidade
inclui entre os instrumentos urbanísticos alguns voltados para a regularização
fundiária de assentamentos precários de interesse social, uma das principais
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ações da política habitacional e ela própria considerada um instrumento da política
urbana: a zona de especial interesse social (ZEIS), que delimita áreas cuja função
social é destinar-se à habitação de interesse social, ou seja, onde a população
deve ser predominantemente de baixa renda; a concessão de direito real de uso
(CDRU); a concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM); o usucapião
especial de imóvel urbano, criado pela Constituição Federal de 1988. Além destes
destaca-se também, entre os instrumentos urbanísticos listados mais diretamente
relacionados à política habitacional, a assistência técnica e jurídica gratuita para
as comunidades e grupos sociais menos favorecidos.
Além de listar os instrumentos da política urbana o Estatuto da Cidade
estabelece alguns especialmente importantes para a implementação de políticas
habitacionais, quais sejam:


Parcelamento,

progressivo

sobre

edificação
a

e

utilização

propriedade

predial

compulsórios/
e

territorial

imposto
urbana/

desapropriação por meio de títulos da dívida pública: estes instrumentos
aplicados sucessivamente são úteis no combate à prática da especulação
imobiliária, um dos fatores responsáveis pelo encarecimento do imóvel
residencial;


Direito de preempção: este instrumento permite que o Poder Público

tenha a preferência na obtenção de imóveis que sejam objeto de
alienação,

facilitando,

implementação

de

assim,

seu

empreendimentos

monitoramento
habitacionais

para
ou

fins

de

ações

de

regularização fundiária;


Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso:

permite ao Poder Público captar valores que podem ser aplicados em
políticas habitacionais através da venda de potencial construtivo adicional
e permissão de modificação de uso em determinadas áreas;


Usucapião especial urbano: este instrumento é regulamentado pelo

Estatuto da Cidade que introduz, para além do disposto na Constituição
Federal, a possibilidade da sua aplicação de forma coletiva;
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Transferência do direito de construir: permite que o proprietário de um

imóvel requerido pelo Poder Público para servir a programas de
regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de
baixa renda ou habitação de interesse social aliene ou aplique em outro
lugar o potencial construtivo que a lei confere à localidade; pode-se,
inclusive, na regulamentação deste instrumento, exigir, para que se efetue
a transferência do potencial construtivo de áreas ocupadas, a doação do
imóvel gerador ao Poder Público para fins de regularização fundiária;


Operação urbana consorciada: permite ao Poder Público coordenar

um conjunto de ações com a participação e mediante contrapartida de
agentes sociais interessados visando à urbanização ou à regularização de
uma área específica dentro do perímetro urbano; a Operação Urbana
Consorciada deve ser regulamentada por Lei Municipal Específica que
poderá contemplar a modificação de parâmetros urbanísticos necessária
ao cumprimento de seus objetivos.
A Medida Provisória nº 2220/2001 cria a concessão de uso especial para
fins de moradia, que é um direito real condicionado ao uso habitacional garantido
a quem em 30 de junho de 2001 estava há cinco anos em posse de imóvel público
situado em área urbana com até duzentos e cinquenta metros quadrados,
ininterruptamente e sem oposição, podendo ser concedido coletivamente.
A Lei Federal nº 11.124/2005 institui o Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social (SNHIS), cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social –
FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS. A referida Lei trata dos objetivos,
princípios e diretrizes do SNHIS, define os órgãos e instâncias que o compõem e
suas atribuições e estabelece os benefícios e subsídios financeiros a serem
concedidos.
A Lei Federal nº 11.888/2008 é a Lei da Assistência Técnica, que assegura
às famílias com renda mensal de até três salários mínimos, residentes em áreas
urbanas ou rurais, o direito à assistência técnica pública e gratuita para
construção, reforma ou regularização de habitação de interesse social para sua
própria moradia. Trata-se de conteúdo de grande impacto na situação habitacional
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da população brasileira, especialmente considerando o volume expressivo de
unidades habitacionais produzidas no país por autoconstrução.
A Lei Federal nº 11.977/2009, alterada pela Lei Federal nº 12.424/2011,
dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e a regularização
fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas. Traz princípios e
definições para a regularização fundiária em geral, bem como normas e
instrumentos específicos para a regularização fundiária de interesse específico e a
regularização fundiária de interesse social. Neste último caso cria instrumentos
novos importantes como a demarcação urbanística, que viabiliza a emissão de
títulos de legitimação de posse e decorridos cinco anos, utilizando uma edição do
usucapião por via administrativa, o registro de títulos de propriedade.
Na legislação estadual destaca-se a Constituição Estadual de Minas
Gerais, que determina que ao Município compete legislar sobre assuntos de
interesse local, tais como o Plano Diretor e o planejamento do uso, parcelamento e
ocupação do solo, entre outros. Além desta definição considera-se relevante o
conteúdo dos art. 245 e 246 no que se refere mais especificamente ao tratamento
da questão habitacional:

Art. 245 – O Estado assistirá os Municípios que o solicitarem na
elaboração dos planos diretores.
§ 1º – Na liberação de recursos do erário estadual e na concessão de
outros benefícios em favor de objetivos de desenvolvimento urbano e
social, o Estado atenderá, prioritariamente, ao Município já dotado de
plano diretor, incluídas, entre suas diretrizes, as de:
(...)
V – urbanização, regularização e titulação das áreas deterioradas,
preferencialmente sem remoção dos moradores;
(...)
VIII – reserva de áreas urbanas para implantação de projetos de cunho
social.
(...)
Art. 246 – O Poder Público adotará instrumentos para efetivar o direito de
todos à moradia, em condições dignas, mediante políticas habitacionais
que considerem as peculiaridades regionais e garantam a participação da
sociedade civil.
§ 1º – O direito à moradia compreende o acesso aos equipamentos
urbanos.
(...)
§ 6º – Das áreas arrecadadas pelo Município em processo discriminatório
administrativo ou ação judicial discriminatória, 30% (trinta por cento)
continuarão a pertencer ao Estado e serão destinadas, prioritariamente, a:
I – construção de habitações populares;
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II – implantação de equipamentos comunitários;
III – preservação do meio ambiente;
IV – instalação de obras e serviços municipais, estaduais e federais.

No Município de Belo Horizonte há várias normas relacionadas à Política
Municipal de Habitação, sendo as mais importantes analisadas a seguir. Ressaltase que está em curso um processo de revisão do Plano Diretor e da Lei de
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo a partir dos resultados da IV Conferência
Municipal de Política Urbana realizada em 2014.

5.3.1 Lei Orgânica do Município

A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte foi aprovada em 21 de
março de 1990 e dispõe sucintamente sobre a política habitacional, oferecendo
relevantes noções e diretrizes para o desenvolvimento da política de habitação de
interesse social.
Inicialmente, cabe notar que a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte
estabelece que os objetivos da política urbana serão alcançados com a garantia
da participação da sociedade civil em todo o processo de planejamento e de
acompanhamento da execução:

Art. 184 - O pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, a
garantia do bem-estar de sua população e o cumprimento da função
social da propriedade, objetivos da política urbana executada pelo Poder
Público, serão assegurados mediante:
(...)
IV - participação da sociedade civil no planejamento e no controle da
execução de programas que lhe forem pertinentes.

Trata-se de um dispositivo que torna o controle social parte essencial na
formalização da política urbana em geral, incluindo-se aqui a política de habitação
de interesse social. Neste sentido, o não atendimento ao artigo 184, inciso IV,
sugere um vício formal de legitimação, que enseja a anulabilidade do ato do Poder
Público que tenha por objetivo a formulação de programas com fins urbanísticos.
Ressalta-se que a participação da sociedade civil é de primeira importância
na política de habitação de interesse social.
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Para fim da política de habitação de interesse social, o desenvolvimento
urbano será caracterizado pela busca do cumprimento da função social da
propriedade, uma preocupação revelada no artigo 186 da Lei Orgânica:

Art. 186 - Na promoção do desenvolvimento urbano, observar-se-á o
seguinte:
(...)
III - indução à ocupação do solo urbano edificável ocioso ou subutilizado;
(...)
V - urbanização, regularização e titulação das áreas ocupadas por
população de baixa renda; (...)

Trata-se de duas diretrizes de atuação através das quais o Poder Público irá
mitigar a exclusão urbana na medida em que dificultará a retenção especulativa do
imóvel na cidade de Belo Horizonte e promoverá a regularização fundiária. O
inciso III representa a tentativa de dificultar o não-cumprimento da função social da
propriedade e o inciso V representa a consagração desse cumprimento. É
oportuno comentar que o simples cumprimento da função social da propriedade
por si só já desencadearia um processo justo e vigoroso de inclusão urbana.
No artigo 185 se vê alguns instrumentos de planejamento reconhecidos pela
Lei Orgânica, os quais foram ampliados e regulamentados pelo Plano Diretor e nas
legislações específicas. Em seguida estão destacados alguns dos instrumentos
mais valorosos para a política de habitação de interesse social:

Art. 185 - São instrumentos do planejamento urbano, entre outros:
I - plano diretor;
(...)
III - legislação financeira e tributária, especialmente o imposto predial e
territorial progressivo e a contribuição de melhoria;
IV - transferência do direito de construir;
V - parcelamento ou edificação compulsórios;
VI - concessão do direito real de uso;
(...)
IX - desapropriação por interesse social, necessidade ou utilidade pública;
X - fundos destinados ao desenvolvimento urbano.

Estes instrumentos serão mais bem abordados em outro momento desta
análise, mas abre-se um excerto ao inciso, VI, a concessão de direito real de uso,
pois o artigo 35 da Lei Orgânica estabelece como diretriz da administração que
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essa forma de transferência deva ser utilizada preferencialmente às outras, como,
por exemplo, a doação e a compra e venda.

Art. 35 - O Município, preferencialmente à venda ou doação de seus
imóveis, outorgará concessão de direito real de uso.
Parágrafo único - O título de domínio e o de concessão do direito real de
uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos,
independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em
lei.

A explicação para isto encontra substrato na experiência brasileira com as
políticas habitacionais, através das quais se pode concluir que o direito à moradia
é melhor resguardado quando está mais relacionado à segurança da posse e não
ao título de propriedade.
O artigo 204 determina que a política habitacional promovida pelo Poder
Público deverá priorizar a ampliação da oferta de habitação para a população de
baixa renda e também a melhoria das habitações já existentes:

Art. 204 - Compete ao Poder Público formular e executar política
habitacional visando à ampliação da oferta de moradia destinada
prioritariamente à população de baixa renda, bem como à melhoria das
condições habitacionais.

Esta redação sugere, então, que a política habitacional, de uma maneira
geral, atenderá prioritariamente ao interesse social, compreendido pela Carta
Municipal como sendo, principalmente, a ampliação do acesso e o melhoramento
da moradia da população de baixa renda.
O parágrafo primeiro do artigo 204 elenca algumas das ações que
competem ao Poder Público a fim de realizar os objetivos da política habitacional.
A seguir, destacamos aquelas que mais se relacionam com a política de habitação
de interesse social.

§ 1º - Para os fins do artigo, o Poder Público atuará:
I - na oferta de habitações de lotes urbanizados, integrados à malha
urbana existente;
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Entende-se a ação apresentada no inciso I acima transcrito como sendo a
correta inserção dos empreendimentos habitacionais de interesse social em áreas
bem inseridas na cidade e dotadas de infraestrutura urbana básica, conforme
reforçado entre as diretrizes da Política Municipal de Habitação.

II - na definição das áreas especiais a que se refere o art. 190, V;

Trata-se da definição de zonas e áreas de interesse especial onde a função
social da propriedade é atender à demanda habitacional de interesse social, uma
das ações mais importantes que competem ao Município no contexto do
planejamento urbano.

VI - na regularização fundiária e na urbanização específica de favelas e
loteamentos;

A regularização fundiária de favelas e outros assentamentos, que concentra
substancial parte da população do Município, revela-se como uma das mais
importantes ações do Poder Público na execução da política habitacional.

VII - na assessoria à população em matéria de usucapião urbano;

Trata-se de uma ação de apoio especialmente à população de baixa renda
na proposição de ações de usucapião como estratégia de cessar a precariedade
de sua posse. Não deve ser entendido como um serviço em que o Poder Público
toma partido em relação a uma situação jurídica envolvendo dois particulares, mas
apenas como forma de o Município realizar o direito de moradia.
A ampliação da oferta de habitação, mencionada no inciso I do §1º do art.
204 independe dos meios utilizados, porém, a política de habitação de interesse
social, sendo um dos eixos da política urbana, deve se pautar pelo respeito à
participação popular, conforme se falou anteriormente.
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5.3.2 Plano Diretor

O Plano Diretor de Belo Horizonte foi instituído pela Lei Municipal nº
7.165/1996, acrescida das alterações advindas das duas revisões que recebeu, a
primeira através da Lei Municipal nº 8.137/2000 e a segunda através da Lei
Municipal nº 9.959/2010. Para fins do presente trabalho, analisaremos a
consolidação dessas três leis, sem distinção de qual delas instituiu os dispositivos
eventualmente citados, posto que interessa-nos neste momento a legislação
atualmente em vigor.
O Plano Diretor é o instrumento básico da política urbana municipal, tendo
como objetivos, no caso de Belo Horizonte, o ordenamento do desenvolvimento
urbano do Município, o cumprimento das funções sociais da propriedade e o bem
estar dos munícipes (arts. 1º e 2º).
Como pressuposto do planejamento da política de desenvolvimento urbano
de Belo Horizonte, apresenta o art. 6º desta lei alguns dispositivos que têm relação
direta com a política habitacional de interesse social, senão vejamos:

Art. 6º - Os objetivos estratégicos e as diretrizes de desenvolvimento
urbano estabelecidos nesta Lei visam a melhorar as condições de vida no
Município, considerados os seguintes fatores:
(...)
V - a alta concentração demográfica em favelas e em conjuntos
residenciais não regularizados, desprovidos de infraestrutura de
saneamento básico;
VI - a alta concentração demográfica em áreas de risco potencial ou
inadequadas para o uso habitacional;
(...)
VIII - a ocupação inadequada de áreas verdes;(...)

Com base nestes pressupostos, foram traçados objetivos estratégicos,
dentre os quais destacam-se:

Art. 7º - São objetivos estratégicos para promoção do desenvolvimento
urbano:
(...)
VII - a regularização fundiária, a melhoria das moradias e a urbanização
das Vilas/Favelas, inclusive por meio de programas que possibilitem sua
verticalização;
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VIII - o aumento da oferta de moradias de interesse social;
IX - o controle da ocupação das áreas de risco geológico potencial;
(...)
XIII - a valorização urbanística do hipercentro, visando a resgatar a sua
habitabilidade e a sociabilidade do local;
(...)
XVIII - a participação popular na gestão do Município; (...)

Dentre as diretrizes da política urbana consta “promover o levantamento das
terras griladas e das áreas de propriedade pública dominiais no Município,
priorizando a política habitacional em sua destinação” (art. 10, VIII), sendo aspecto
importante para o tratamento dos bens públicos.
Há uma preocupação da política de segurança pública com relação a áreas
mais vulneráveis a eventos climáticos e geológicos que implicam em risco para
seus ocupantes, geralmente população de baixa renda, como se percebe:

Art. 17 – São diretrizes da política de segurança pública:
(...)
II – incluir as áreas de risco geológico e as sujeitas a enchentes na
programação da defesa civil, objetivando o estabelecimento de medidas
preventivas e corretivas;
(...)
IV – adotar sistema de comunicação de emergência com populações de
áreas sujeitas a catástrofes, treinando-as quanto ao comportamento a ser
adotado em caso de acidentes; (...)

A política de saneamento dedica diretrizes especiais para áreas ocupadas
por população de baixa renda, bem como a programas e projetos direcionados a
esta:

Art. 23 – São diretrizes gerais da política de saneamento:
(...)
III – condicionar o adensamento e o assentamento populacional à prévia
solução dos problemas de saneamento local;
VI – priorizar planos, programas e projetos que visem à ampliação de
saneamento das áreas ocupadas por população de baixa renda;
VIII – promover política tarifária que considere as condições econômicas,
garantindo que a tarifa não seja empecilho para a prestação de serviços.
X – promover a coordenação e a integração das políticas, planos,
programas e ações governamentais de saneamento, saúde, meio
ambiente, habitação, uso e ocupação do solo;
XIII – assegurar a participação efetiva da sociedade na formulação das
políticas, no planejamento e controle de serviços de saneamento e a
promoção de educação ambiental e sanitária, com ênfase na participação
social; (...)
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Art. 26 – São diretrizes relativas à limpeza urbana:
(...)
II – implantar programas especiais de coleta e destinação final do lixo em
áreas ocupadas por população de baixa renda; (...)
Art. 27 – São diretrizes relativas à drenagem urbana:
I – promover a adoção de alternativas de tratamento de fundos de vale
com a mínima intervenção no meio ambiente natural e que assegurem
acessibilidade, esgotamento sanitário, limpeza urbana e resolução das
questões de risco geológico e de inundações; (...)

Os arts. 28 a 30 compõem uma subseção especificamente voltada para
“áreas de risco geológico”, apresentando diretrizes para sua ocupação e
tratamento.
Já os arts. 30-A a 32-B, apesar de trazerem diretrizes para a política
habitacional em geral, são visivelmente voltados para a habitação de interesse
social, como denotam os dispositivos elencados abaixo:

Art. 31 – São diretrizes da política habitacional:
I – delimitar áreas para a implantação de programas habitacionais de
interesse social;
II – priorizar, nas ações de remoção, as famílias de baixa renda residentes
em áreas de risco e insalubres;
III – priorizar a inclusão em programas habitacionais das famílias
comprovadamente residentes no Município há pelo menos dois anos;
IV – (revogado)
V – promover a implantação de planos, programas e projetos, por meio de
cooperativas ou associações habitacionais, com utilização do processo de
autogestão e capacitação por meio de assessorias técnicas;
(...)
X – promover o reassentamento, preferencialmente em área próxima ao
local de origem, dos moradores das áreas de risco e das destinadas a
projetos de interesse público ou dos desalojados por motivo de
calamidade;
XI – incentivar a inclusão de novas áreas entre as reservadas para
programas habitacionais;
XII – estimular formas consorciadas de produção de moradias populares,
inclusive verticais, com a participação do Poder Público e da iniciativa
privada;
(...)
XV – promover a implantação de serviço de auxílio para população de
baixa renda que acompanhe o custo e a execução da obra e forneça
projeto padrão de arquitetura, estrutural, elétrico, hidráulico e de telefone.
XVI – promover o acesso à terra e à moradia digna para os habitantes da
cidade, em especial os de baixa renda;
XVII – possibilitar a melhoria do padrão das edificações nos programas
habitacionais destinados à população de baixa renda;
XVIII – considerar os indicadores de conforto e sustentabilidade ambiental
nos programas habitacionais;
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XIX – utilizar processos tecnológicos que garantam maior qualidade e
menor custo da habitação; (...)

Ressalva-se que no que se refere ao disposto no inciso III do artigo acima
transcrito a Resolução XXXIV do Conselho Municipal de Habitação define, de
forma mais restritiva, que o atendimento da Política Municipal de Habitação se
limita a famílias com residência no município há, no mínimo, cinco anos. Há
menção destacada aos programas habitacionais a serem implantados em áreas já
consolidadas no art. 32-A, incluindo exigências para ações de regularização
fundiária de interesse social:

Art. 32-A – Os programas habitacionais referentes a assentamentos
existentes devem ser implantados de acordo com as seguintes diretrizes:
I – elaborar Plano Global Específico para cada assentamento,
considerando as particularidades de cada área e abordando de forma
integrada os aspectos físico – ambiental, jurídico legal, socioeconômico e
organizativo, promovendo a integração à cidade;
II – adequar as intervenções dos diversos órgãos e esferas de governo às
diretrizes do Plano Global Específico, ressalvadas aquelas para
atendimento a situações emergenciais, de calamidade pública ou de
manutenção;
III – desenvolver programas para a urbanização e a regularização
fundiária de favelas, a complementação da infraestrutura urbana de
loteamentos populares e o reassentamento de população desalojada em
decorrência de obras públicas ou calamidades;
IV – efetivar a regularização fundiária de loteamentos populares e favelas
localizados em terrenos pertencentes ao Município, mediante a aprovação
de projetos de parcelamento, urbanização da área e titulação dos
moradores;
V – promover a regularização fundiária de loteamentos populares e favelas
localizadas em terrenos particulares e em áreas públicas federais e
estaduais, visando à execução de projetos de parcelamento, urbanização
da área e a titulação dos moradores;
VI – criar mecanismos para garantir a permanência das famílias de baixa
renda nas vilas, favelas e conjuntos habitacionais de interesse social,
assegurando a função de moradia.

Nesta mesma subseção consta ainda a criação de uma figura nova na
política habitacional, o “Empreendimento Habitacional de Interesse Social (EHIS)
que se destina a suprir a demanda habitacional, vinculado a programas de
financiamento público subsidiado, e que atenda aos critérios vigentes na Política
Municipal de Habitação” (art. 32-B).
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Reforçando a atenção dada às áreas de ocupação irregular já consolidadas,
consta no art. 41 a obrigação de o Poder Executivo Municipal elaborar até
21/12/2001 um “Plano Estratégico de Diretrizes de Intervenção em Vilas, Favelas e
Conjuntos Habitacionais de Interesse Social, com indicativos gerais de ações
necessárias à recuperação sócio–urbanístico–jurídica dessas áreas”. Essa medida
foi encaminhada pela Prefeitura dentro do prazo estabelecido na Lei em análise,
pois o referido Plano foi efetivamente elaborado entre 1998 e 2000.
Na parte do Plano Diretor sobre organização territorial cumpre destacar a
determinação de instituir-se um zoneamento para “áreas nas quais, por razões
sociais, haja interesse público em ordenar a ocupação – por meio de urbanização
e regularização fundiária – ou em implantar programas habitacionais de interesse
social”, nas quais devem ser estabelecidos “critérios especiais para o
parcelamento, a ocupação e o uso do solo” (art. 57). Tais áreas foram criadas e
regulamentadas como Zonas e Áreas de Especial Interesse Social.
Importante ainda destacar os instrumentos da política urbana previstos no
Plano Diretor e que possuem aplicação direta na política de habitação de interesse
social. Dentre estes instrumentos, há aqueles que, em sua essência, representam
incentivos, compensações ou sanções financeiras a particulares para a
implementação de programas ou projetos habitacionais de interesse social, a.e.:
Transferência do Direito de Construir – TDC (ver art. 61, I e III); Convênio
Urbanístico de Interesse Social (ver art. 70, §1º); Parcelamento, Edificação e
Utilização Compulsórios de Imóvel Não Utilizado ou Subutilizado (ver arts. 74-B a
74-E); IPTU Progressivo no Tempo (ver art. 74-F); Desapropriação com Pagamento
em Títulos da Dívida Pública (ver art. 74-F); Consórcio Imobiliário (ver art. 74-G);
Direito de Preempção (ver art. 74-I, incisos I e II); Outorga Onerosa do Direito de
Construir – ODC (ver art. 74-L); Concessão Urbanística (ver art. 74-O).
Há também instrumentos que possibilitam a incidência de parâmetros mais
flexíveis de parcelamento, ocupação e uso do solo, com vistas a facilitar o
processo de regularização ou de implantação de empreendimentos ou
Assentamentos de Interesse Social, como, por exemplo: Operação Urbana
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Simplificada e Operação Urbana Consorciada (ver art. 65, caput, art. 66, III e IX,
art. 69, §2º, III).
Há ainda instrumentos que associam incentivos financeiros e flexibilização
de parâmetros, sendo, em verdade, uma aplicação conjunta de outros
instrumentos, como é o caso do Programa de Revitalização Urbana, previsto no
art. 74-A.
Apesar de não estar inserida no título específico dos instrumentos da política
urbana, a “Área de Especial interesse Social” instituídas pelo art. 75-A pode ser
vista como tal, já que pretende identificar locais em que haja interesse público em
implantar programas e empreendimentos habitacionais de interesse social.
Ao final, o Plano Diretor ressalta a importância da participação popular na
gestão urbana, determinando a criação de “mecanismos que permitam a
participação dos agentes envolvidos em todas as fases do processo, desde a
elaboração até a implantação e a gestão dos projetos a serem aprovados” (art.
77). Nesta esteira, cria o Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR),
fixando suas atribuições e composição (arts. 80 e 81), além de instituir a
Conferência Municipal de Política Urbana, a ser realizada a cada 4 anos (art. 82).
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5.3.3 Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (LPOUS)

A Lei Municipal nº 7.166/1996 estabelece as normas para parcelamento,
ocupação e uso do solo urbano no Município de Belo Horizonte (art.1º). Recebeu
várias alterações introduzidas pelas Leis Municipais nº 7.795/1999, 7.886/1999,
7.936/2000, 8.137/2000, 8.939/2004, 9.064/2005, 9.326/2007, 9.725/2009 e
9.959/2010. Dessa forma, faremos uma análise unificada dessas leis através da
consolidação da Lei Municipal nº 7.166/1996, tendo em vista os dispositivos
atualmente em vigor.
Logo no Capítulo II – Do Zoneamento, em seu art. 5º, VII, a Lei de
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo – LPOUS, traz a figura da ZEIS (Zona de
Especial Interesse Social), cuja definição é dada pelo art. 12:

Art. 12 - São ZEISs as regiões edificadas, em que o Executivo tenha
implantado conjuntos habitacionais de interesse social ou que tenham
sido ocupadas de forma espontânea, nas quais há interesse público em
ordenar a ocupação por meio de implantação de programas habitacionais
de urbanização e regularização fundiária, urbanística e jurídica,
subdividindo-se essas regiões nas seguintes categorias:
I - ZEISs-1, regiões ocupadas desordenadamente por população de baixa
renda, nas quais existe interesse público em promover programas
habitacionais de urbanização e regularização fundiária, urbanística e
jurídica, visando à promoção da melhoria da qualidade de vida de seus
habitantes e à sua integração à malha urbana;
II - ZEISs-3, regiões edificadas em que o Executivo tenha implantado
conjuntos habitacionais de interesse social.
Parágrafo único - As ZEISs ficam sujeitas a critérios especiais de
parcelamento, ocupação e uso do solo, visando à promoção da melhoria
da qualidade de vida de seus habitantes e à sua integração à malha
urbana.

Como se percebe, a ZEIS na configuração aqui delineada é um zoneamento
voltado para a regularização e urbanização de áreas já ocupadas. As áreas
inseridas em ZEIS 1 e 3 estão delimitadas no Anexo II da Lei Municipal nº
7.166/1996.
Cumpre destacar que a figura da ZEIS-2, que delimitava áreas vazias que o
interesse público destinava à implantação de empreendimentos de habitação de
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interesse social, foi extinta pela nova redação dada ao aludido art. 12 pela Lei
Municipal nº 9.959/2010.
Esta mesma Lei Municipal nº 9.959/2010 introduziu na LPOUS a figura da
AEIS (Área de Especial Interesse Social), como se observa pelo disposto no art.
91-F:

Art. 91-F - Áreas de Especial Interesse Social - AEISs - são aquelas
edificadas ou não, destinadas à implantação de programas e
empreendimentos de interesse social, vinculados ao uso habitacional.
§ 1º - A instituição das AEISs pode se dar:
I - por lei, quando da alteração do zoneamento, observado o disposto no
art. 111 desta Lei;
II - por ato do Executivo, a partir da proposição do proprietário,
caracterizado o interesse público, desde que haja:
a) anuência prévia do COMPUR relativa à capacidade da área para
receber os parâmetros urbanísticos de AEIS;
b) anuência prévia do CMH.
§ 2º - Ficam classificadas como AEISs-1 as áreas delimitadas no Anexo
XIII desta Lei e os terrenos incluídos no Anexo XIV desta Lei.
§ 3º - Constituem AEISs-2 os loteamentos clandestinos passíveis de
regularização, que serão definidas pelo Executivo, no prazo de 6 (seis)
meses, contado a partir da data de publicação desta Lei.
§ 4º - Os critérios e parâmetros urbanísticos das AEISs serão
estabelecidos em lei municipal.

Nos Anexos XIII e XIV da Lei Municipal nº 7.166/1996 constam,
respectivamente, o mapa e a lista de áreas delimitadas como AEIS-1.
A LPOUS também regulamenta, no Capítulo II-A, vários instrumentos da
política urbana previstos no Plano Diretor do Município, sendo alguns mais
relevantes para o tratamento da habitação de interesse social.
Nessa seara, consta nos arts. 14-A e 14-B a fórmula de cálculo para
implementação da Transferência do Direito de Construir, que pode ser aplicada a
imóveis destinados a programas habitacionais de interesse social.
Os arts. 14-C e 14-D preveem as condições e requisitos para a aplicação do
parcelamento, da edificação e da utilização compulsórios de imóvel e do IPTU
progressivo no tempo. Tais instrumentos visam dar destinação útil e conforme a
função social da propriedade a imóveis vazios, não-utilizados ou sub-utilizados.
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Aliados à desapropriação de imóvel com pagamento em títulos da dívida pública,
previsto no art. 74-F do Plano Diretor, estes instrumentos também podem
incrementar o patrimônio público municipal a ser destinado a programas
relacionados à política habitacional de interesse social.
Os arts. 14-E, 14-F e 14-G trazem os requisitos, condições, fórmulas de
cálculo e sanções por descumprimento relacionados à Outorga Onerosa do Direito
de Construir, instrumento cujos recursos auferidos serão destinados ao Fundo
Municipal de Habitação. Saliente-se ainda a previsão do parágrafo único do art.
14-E a respeito da aplicação de fator de cálculo especial para Empreendimentos
Habitacionais de Interesse Social – EHIS.
Os arts. 14-H e 14-I regulamentam o Direito de Preempção do Município,
com vistas, dentre outros objetivos, à implementação de programas e ações
voltados para a produção habitacional e regularização/urbanização de áreas
irregulares.
No Capítulo III – Do Parcelamento do Solo, cumpre destacar dispositivo que
permite a aprovação de lote voltado para via de pedestre em ZEIS:

Art. 17 - Os parcelamentos devem atender às seguintes condições:
(...)
§ 6º - Além das previstas no caput, devem ser respeitadas as seguintes
condições:
I - os lotes devem confrontar-se com via pública, vedada a frente exclusiva
para vias de pedestres, exceto nos casos de loteamentos ocorridos em
ZEISs; (...) (negritamos)

Já no Capítulo IV – Da Ocupação do Solo, tem maior relevância a disposição
expressa de que os parâmetros incidentes na ZEIS serão definidos em lei
específica:

Art. 43 - Os parâmetros urbanísticos a que se refere o inciso II do caput do
art. 2º desta Lei são os definidos neste Capítulo, nos Anexos VI a IX desta
Lei e no Anexo V da Lei nº 7.165/96.
§ 1º - As ZEISs serão regidas por parâmetros urbanísticos especiais, a
serem definidos em lei. (...)
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5.3.4 Operações Urbanas do Isidoro e de Capitão Eduardo
A Lei Municipal nº 9.959/2010 apresenta em suas Disposições Transitórias,
no Título III, dispositivos relativos à Operação Urbana do Isidoro. Apesar de não
ser a única operação urbana prevista nesta lei, a Operação Urbana do Isidoro
assume especial relevância para a política habitacional de interesse social do
Município pela disposição do art. 51, in verbis:

Art. 51 - Os empreendimentos a serem executados na área da Operação
Urbana deverão destinar, no mínimo, 10% (dez por cento) das unidades
habitacionais, edificadas e regularizadas, para atendimento à demanda
da Política Municipal de Habitação.
Parágrafo único - Nos parcelamentos em que esteja prevista a abertura
das vias 540 e Norte-Sul, as unidades habitacionais de que trata o caput
deste artigo deverão ser edificadas nos lotes lindeiros a essas vias.
(negritamos)

Desse modo, essa operação urbana se destaca entre as outras do gênero
previstas na legislação municipal por representar uma potencial fonte de unidades
habitacionais a serem incluídas na política municipal de habitação de interesse
social.
A Lei Municipal nº 10.705/2014 traz algumas alterações para a Operação
Urbana do Isidoro em seu “Título II: Das alterações ao Título III das Disposições
Transitórias da Lei Municipal nº 9959/2010” visando estimular a produção
habitacional de interesse para as faixas de menor renda. Entre as principais
alterações está a que dispensa do pagamento da contrapartida prevista os
empreendimentos integralmente vinculados ao atendimento da demanda da
Política Habitacional do Município, observada a proporção de no mínimo 70% das
unidades destinadas a famílias com renda de três salários mínimos e as unidades
restantes a famílias com renda de três a seis salários mínimos.
A mesma Lei Municipal nº 10.705/2014 cria a Operação Urbana BH
Morar/Capitão Eduardo, que tem como finalidades atender a demanda da Política
Municipal de Habitação por meio da destinação de áreas públicas municipais na
região de Capitão Eduardo para implantação de empreendimentos habitacionais
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de interesse social e garantir um processo ordenado e sustentável de
parcelamento, ocupação e uso do solo de modo a promover a proteção e a
valorização ambiental e paisagística da área. A venda de lotes e a aplicação da
Outorga do Direito de Construir (ODC) na área deverão garantir os investimentos
necessários para a estruturação do sistema viário estruturante bem como a
implantação dos empreendimentos habitacionais de interesse social e dos
parques previstos em plano urbanístico.

5.3.5 Código de Edificações, Código de Posturas e Código Tributário

O Código de Edificações de Belo Horizonte instituído pela Lei Municipal nº
9.725/2009, prevê em seu art. 13 a aplicação de procedimento simplificado de
licenciamento para edificações residenciais unifamiliares com até 70m2 ou
edificações destinadas a EHIS, com isenção de taxas e preços públicos. O
procedimento simplificado criado pelo art. 13 da Lei 9.725/2009 é regulamentado
pelos arts. 23 e 24 do Decreto Municipal nº 13.842/2010.
O Código de Posturas de Belo Horizonte, plasmado na Lei Municipal nº
8.616/2003 e suas alterações, não apresenta dispositivos especificamente voltados
para a política habitacional de interesse social. Algumas flexibilizações quanto às
exigências trazidas neste código são previstas em legislação municipal
diretamente voltada para áreas de interesse social, contudo sem implicar alteração
direta do texto legal do Código de Posturas. Por isso, esta legislação esparsa é
analisada em outro tópico.
Também o Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 1.310/1966 e
alterações) não dispõe sobre instrumentos tributários e financeiros especialmente
voltados para a política habitacional de interesse social. Porém, há na legislação
municipal ordinária a previsão de benefícios fiscais e a destinação de fundos
específicos para ações ligadas à área de habitação, cujos dispositivos mais
pertinentes já foram analisados em tópicos anteriores.
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5.3.6 Instrumentos legais de regulamentação de programas e ações

5.3.6.1 Regularização Fundiária

A Lei Municipal nº 3.532/1983 autoriza o Poder Público municipal a criar o
Programa Municipal de Regularização de Favelas (PROFAVELA), estabelecendo já
algumas condições para o programa como, por exemplo, a sua aplicação apenas
a favelas existentes até a data do levantamento aerofotogramétrico do 1º semestre
de 1981. Cria, mas não regulamenta e nem delimita, o zoneamento de interesse
social denominado Setor Especial – 4 (SE-4).
Essa lei foi regulamentada pelo Decreto nº 4.762/1984, que apresenta o
conteúdo e os requisitos do Programa PROFAVELA, alguns parâmetros de
parcelamento do solo, procedimentos do processo de regularização e critérios
para titulação da população residente na área. Cria ainda o Fundo de Urbanização
de Áreas Faveladas, instituído pela Lei Municipal nº 3.532/1983.
No ano seguinte entra em vigor a Lei Municipal nº 3.995/1985, que segundo
sua epígrafe “Introduz dispositivos na Lei 3.532, de 06 de janeiro de 1983”, porém,
em verdade, substitui completamente a lei anterior referida, com algumas
alterações, dentre as quais: vinculação do Fundo de Urbanização de Áreas
Faveladas ao Fundo Municipal de Habitação Popular; designação da Companhia
Urbanizadora de Belo Horizonte - URBEL como gestora do PROFAVELA.
Posteriormente, a Lei Municipal nº 8.137/2000 realizou em seu capítulo VI
(arts. 137 a 180) a revisão do PROFAVELA, substituindo a regulamentação anterior.
Mais recentemente, a Lei Municipal nº 9.959/2010 fez nova revisão do programa ao
alterar vários dispositivos da Lei Municipal nº 8.137/2000. Dessa forma, para a
presente análise, consideraremos a consolidação da Lei Municipal nº 8.137/2000,
com suas alterações, como norma que atualmente dispõe sobre o PROFAVELA. O
art. 137 da Lei Municipal nº 8.137/2000 assim dispõe:
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Art. 137 - O Programa Municipal de Regularização de Favelas PROFAVELA - é o instrumento destinado a regular os processos de
urbanização e de regularização fundiária das Zonas de Especial Interesse
Social 1 (ZEIS-1) e das Zonas de Especial Interesse Social 3 (ZEIS-3),
estabelecendo critérios especiais de parcelamento, ocupação e uso do
solo(...)
§ 1º - As ZEIS-1 são as "regiões ocupadas desordenadamente por
população de baixa renda, nas quais existe interesse público em
promover programas habitacionais de urbanização e de regularização
fundiária, urbanística e jurídica, visando à promoção da melhoria da
qualidade de vida de seus habitantes e a sua integração à malha urbana".
§ 2º - As ZEIS-3 são "regiões edificadas em que o Executivo tenha
implantado conjuntos habitacionais de interesse social". (...)

Para o cumprimento do escopo do programa de regularização de favelas do
Município foi instituída a figura do Plano Global Específico – PGE como etapa
obrigatória de planejamento e estruturação que antecede a intervenção concreta
na ZEIS, considerando três níveis de abordagem: físico-ambiental, jurídico-legal e
socioeconômico-organizativo (arts. 139 a 142).
Como se percebe, a figura central do programa de regularização fundiária
do Município de Belo Horizonte são as chamadas Zonas de Especial Interesse
Social (ZEIS), previstas genericamente no art. 57 do Plano Diretor de Belo
Horizonte – Lei Municipal nº 7.165/1996 e alterações, porém sem menção direta à
sua atual denominação. Cumpriu à Lei de Parcelamento, Ocupação de Uso do
Solo – Lei Municipal nº 7.166/1996 e alterações – definir a ZEIS e suas tipologias e
delimitar as áreas incluídas nesse zoneamento (art. 12 e Anexo II). Contudo,
apenas na Lei Municipal nº 8.137/2000 e suas alterações (no capítulo VI, que trata
do PROFAVELA) é que foi regulamentado este importante instrumento da política
urbana, senão vejamos.
Nos arts. 143 a 152 são fixados parâmetros de parcelamento do solo na
ZEIS, com a delegação de alguns detalhamentos para decreto do Executivo.
As condições específicas de uso e ocupação do solo na ZEIS são
delegadas para decreto do Executivo, que deve atender aos objetivos previstos no
art. 153. Mas há disciplina geral a respeito de usos permitidos, parcelamento do
solo, ocupação do solo e edificações nos arts. 154 a 168. Insta observar ainda que
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a Lei Municipal nº 9.959/2010, em seu art. 173, apresenta uma norma específica
sobre a garantia de acessibilidade da moradia em projetos inseridos na ZEIS.
Consta

também

autorização

para

alienação

de

imóveis

públicos,

autorização de desafetação de bens públicos e estabelecimento de critérios
básicos

de

titulação

para

moradores

das

ZEIS,

complementados

por

regulamentação da URBEL (arts. 170 a 171).
Com o intuito de instituir um canal da comunicação e participação popular
direta da comunidade envolvida no projeto de regularização fundiária com o Poder
Público, é prevista a formação, no início do PGE, de um Grupo de Referência,
formado por moradores da área objeto de intervenção (arts. 172 a 175).
Importante também mencionar que há previsão de penalidades para o
descumprimento das disposições do Capítulo VI da Lei Municipal nº 8.137/2000
(que trata do PROFAVELA e da ZEIS), conforme arts. 176 a 180 da mesma.
Apesar de estarem inseridos no Capítulo VII – Disposições Finais da Lei nº
8.137/2000, os arts. 186 a 193 também dizem respeito ao programa de
regularização fundiária e à ZEIS, prevendo: competências administrativas para
órgãos da administração pública; possibilidade de permanência de usos
desconformes na ZEIS; destinação de lotes não titulados na ZEIS; e possibilidade
de exclusão de áreas inseridas na ZEIS.
Dentre os dispositivos retro mencionados, merece destaque a previsão do
art. 193:

Art. 193 - Os casos omissos do Capítulo VI [Da revisão do PROFAVELA e
regulamentação da ZEIS] serão submetidos ao Conselho Municipal de
Habitação - CMH.

É de se observar que esta previsão pode conflitar com o disposto no art.
168 da Lei Municipal nº 9.959/2010:

Art. 168 - Caberá ao Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR deliberar sobre as dúvidas decorrentes da interpretação da legislação
urbanística municipal.
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Por fim, destacamos que a Lei Municipal nº 8.137/2000 traz em seu Anexo
XII a relação de documentos para aprovação de projetos de parcelamento em
ZEIS-1 e ZEIS-3 e em seu Anexo XIII as normas para pedido de exclusão de áreas
em ZEIS-1 e ZEIS-3.
Outra figura importante para a política de regularização fundiária do
Município de Belo Horizonte são as Áreas de Especial Interesse Social 2 – AEIS-2,
instituídas e regulamentadas pelo Capítulo V da Lei Municipal nº 9.959/2010,
inaugurado pelo art. 145 infra:

Art. 145 - Áreas de Especial Interesse Social - AEISs - são áreas,
edificadas ou não, destinadas à implantação de programas e
empreendimentos de interesse social vinculados ao uso habitacional,
conforme diretrizes da Política Municipal de Habitação.
§ 1º - As AEISs dividem-se em:
I - AEISs-1: destinadas à produção de moradias, compostas de áreas
vazias, edificações existentes e edificações subutilizadas ou não
utilizadas;
II - AEISs-2: destinadas à regularização fundiária e à legalização do tecido
urbano,
compostas
por
loteamentos
irregulares
ocupados,
predominantemente, por população de baixa renda. (...)

O art. 147 da Lei Municipal nº 9.959/2010 estabelece que “As AEIS-2
obedecerão aos critérios e parâmetros urbanísticos dispostos na Lei Municipal nº
9.074/2005 e suas alterações” (Lei Municipal nº 9.074/2005, art. 2º, parágrafo
único), lei esta que trata da regularização de parcelamentos do solo e edificações
irregulares, mas não se aplica a ZEIS.
A Lei Municipal nº 9.074/2005 “estabelece as normas e as condições para a
regularização de parcelamentos do solo e de edificações comprovadamente
existentes na data de publicação desta Lei, segundo critérios a serem definidos
em regulamento, e que estejam em desconformidade com os parâmetros da
legislação urbanística municipal.” (art. 1º). Nessa Lei são estabelecidos critérios e
condições para a regularização de parcelamentos feitos em desacordo com a
legislação ordinária municipal (arts. 3 a 12), competindo ao Executivo fixar as
diretrizes, os parâmetros urbanísticos, as áreas a serem transferidas para o
Município, bem como as obras e compensações eventualmente necessárias,
incluindo o reembolso das despesas com obras feitas pelo Município.
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A Lei Municipal nº 9.074/2005 também prevê procedimento, requisitos e
condições para a regularização de edificações podendo este procedimento ser
oneroso (art. 16 e arts. 20 a 27), gratuito com caráter social (art. 17) ou gratuito
com procedimento simplificado (art. 18).
Já a AEIS-1, destinada à implantação de empreendimentos habitacionais de
interesse social, deverá atender aos parâmetros e critérios estabelecidos pela
própria Lei Municipal nº 9.959/2010, nos termos de seu art. 146.
O Capítulo V da Lei Municipal nº 9.959/2010: traz critérios para a delimitação
de áreas como AEIS-1 (art. 148); apresenta parâmetros de parcelamento,
ocupação e uso para empreendimentos habitacionais de interesse social em AEIS1 (arts. 152 a 167); e autoriza genericamente a alienação e desafetação de imóveis
públicos em AEIS 2 (arts. 149 a 151).
Também com a finalidade de autorizar a alienação de bens públicos
utilizados em programas de produção habitacional, neste caso referindo-se a
terrenos específicos que haviam sido adquiridos para construção de conjuntos
habitacionais, havia também sido aprovada anteriormente a Lei Municipal nº
9.075/2005. Esta Lei autoriza o Poder Executivo a titular, financiar, vender,
permutar, retomar ou doar a propriedade, posse ou outros direitos sobre bens
imóveis de propriedade pública municipal descritos nos anexos I e II da
mencionada lei, além de outros que venham a ser delimitados por decreto do
Executivo, desde que destinados ou efetivamente utilizados para a implantação de
programas e projetos habitacionais de interesse social.
Esta lei também vincula a transferência de direitos sobre os bens públicos
referidos às resoluções do Conselho Municipal de Habitação e às políticas do
Fundo Municipal de Habitação Popular.
Constam no art. 7º da Lei Municipal º 9.075/2005 parâmetros especiais de
parcelamento e ocupação do solo para áreas descritas no seu Anexo I “que sejam
delimitadas como Zona de Especial Interesse Social 2 – ZEIS-2 na Lei Municipal n.º
7.166/1996, alterada pela Lei Municipal n.º 8.137, de 21 de dezembro de 2000”.
Contudo, cumpre ressaltar que a Lei Municipal nº 9.959/2010 extinguiu a figura da
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ZEIS-2 ao alterar o art. 12 da Lei Municipal nº 7.166/1996 (Lei de Parcelamento,
Ocupação e Uso do Solo de Belo Horizonte).
Interessa também para a presente análise as disposições do Decreto
Municipal nº 9.937/1999, pelo qual é concedido aos beneficiários de programas e
projetos habitacionais de interesse social promovidos pela URBEL o direito de “uso
de caráter social, a título oneroso,” dos imóveis construídos em áreas públicas
municipais relacionados aos programas e projetos referidos. Tal direito oneroso de
uso se aplica enquanto não houver a titulação dos imóveis aos beneficiários dos
programas, sendo que os valores pagos em retribuição a este uso serão
deduzidos do valor a ser pago por ocasião da titulação.

5.3.6.2 Programa de Reassentamento em Função de Risco ou Obras Públicas
(PROAS) e Programa Bolsa Moradia

O PROAS é instituído pela Lei Municipal nº 7.597/1998, com alterações feitas
pela Lei Municipal nº 8.566/2003, sendo destinado ao assentamento de famílias
vítimas de calamidades, removidas de suas casas originais por obras públicas,
áreas de risco ou ocupação irregular, ou ainda moradores de rua. A Lei fixa os
requisitos necessários para ser beneficiário do PROAS, bem como possibilita o
pagamento de benefício destinado à locação de moradias para reassentamento
temporário de famílias removidas, contudo sem definir requisitos, condições e
critérios.
O Decreto Municipal nº 11.283/2003, alterado pelos Decretos nº 11.310/2003
e 13.490/2009, regulamenta o PROAS instituído pela Lei supra referida. Define o
benefício a ser concedido sob as modalidades de assentamento em unidade
habitacional regular ou auxílio financeiro, ambos com limite de valor, havendo
ainda critérios de prioridade de atendimento dos beneficiários. Determina a gestão
do programa pela URBEL e o vincula ao Fundo Municipal de Habitação Popular.
Com relação ao Programa Bolsa Moradia, especificamente, é o Decreto
Municipal nº 11.375/2003 (com alterações dadas pelos Decretos Municipais nº
11.687/2004, 12.721/2007 e 13.517/2009) que o regulamenta, apontando suas
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diretrizes, objetivos, procedimento e requisitos para obtenção do benefício, fixando
seu valor.

5.3.6.3 Serviço de arquitetura e engenharia públicas

A Lei Municipal nº 9.758/2004 institui o serviço de arquitetura e engenharia
públicas no Município de Belo Horizonte, com o objetivo declarado de prestar
“assistência técnica e jurídica na elaboração de projeto e construção de
edificação”, voltado para famílias que não possuem conhecimento ou condição
financeira para acessar tais serviços.
Esta lei foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº 11.709/2004, que
estabelece critérios para acesso gratuito ou oneroso ao serviço e distribui
competências para Secretarias Municipais relativas à gestão do programa.

5.3.6.4 Produção habitacional de interesse social

A Lei Municipal nº 9.814/2010 autoriza o Poder Executivo Municipal a doar
imóveis e destinar recursos do Fundo Municipal de Habitação para o Fundo de
Arrendamento Residencial (FAR), regido pela Lei Federal n° 10.188/2001 e gerido
pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), em benefício de projetos incluídos no
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) destinados a famílias com renda até 3
salários mínimos. Permite também a adoção de parâmetros mais flexíveis de
parcelamento e ocupação do solo para áreas destinadas a implantação de
projetos do PMCMV voltado para a mesma faixa de renda. Institui ainda benefícios
fiscais para a implantação do PMCMV, inclusive a possibilidade de quitação de
tributos municipais através de dação em pagamento de imóvel, que será destinado
ao referido Programa.
Com base na Lei Municipal nº 9.814/2010, foram exarados os Decretos
Municipais nº 13.981/2010 e 13.900/2010 que desafetaram vários bens imóveis de
propriedade do Município, visando a sua posterior doação ao FAR para fomentar o
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PMCMV. Viabilizou-se empreendimentos utilizando as prerrogativas legais
previstas, inclusive com aporte de recursos e parâmetros especiais.
O Decreto 14.946/2012 delimita como AEIS-1 uma área no Bairro Vale do
Jatobá, para fins de implantação de empreendimento do PMCMV.
A Lei Municipal nº 10.378/2012 trata de empreendimentos habitacionais de
interesse social e altera as Leis Municipais nº 5.492/1988, 9.010/2004, 9.814/10 e
9.959/2010 na perspectiva de favorecer a produção de moradias principalmente
por meio do PMCMV. Entre outros dispositivos estabelece percentual mínimo de
unidades habitacionais destinadas a famílias com renda até três salários mínimos.
A Lei Municipal nº 10.628/2013 delimita novas AEIS-1 e estabelece
dispositivos referentes a parcelamento, ocupação e uso do solo em imóveis de
propriedade pública situados em AEIS-1, tais como: parcelamento vinculado,
parâmetros urbanísticos e dispensa do atendimento a alguns parâmetros da Lei
Municipal nº 10.378/2012 e da Lei Municipal nº 9.725/2009, que institui o Código
de Edificações do Município. Da mesma forma, a Lei Municipal nº 10.716/2014
amplia a oferta de terrenos destinados a empreendimentos habitacionais de
interesse social, delimitando áreas públicas como AEIS-1 e estabelecendo
parâmetros urbanísticos especiais.
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FONTES DE FINANCIAMENTO

Além do investimento constante de recursos municipais, o financiamento
das ações da política habitacional tem contado desde o início da década de 2000
com a disponibilização de recursos federais. Sendo assim, as informações sobre
esse aspecto, apresentadas a seguir, referem-se em sua grande maioria aos
programas federais vinculados ao Ministério das Cidades.
Entretanto, há que se destacar entre outras alternativas de fontes de
financiamento disponíveis o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) - Banco
Mundial.

6.1 Programas federais
A partir da aprovação da Política Nacional de Habitação (PNH) e da criação
do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) os programas e
ações federais foram divididos em grandes eixos de atuação, entre os quais a
integração de assentamentos precários e a produção habitacional. A Secretaria
Nacional de Habitação (SNH) do Ministério das Cidades é a responsável pelo
monitoramento da maioria dos programas e ações que serão apresentados.
Seguem apresentados abaixo os programas e ações da PNH relacionados às
respectivas fontes:


Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS):
 Programa Moradia Digna:
‐

Apoio

à

Melhoria

das

Condições

de

Habitabilidade

de

Assentamentos Precários;
‐

Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social;

 Programa

Urbanização,

Regularização

e

Integração

de

Condições

Habitabilidade

de

Assentamentos Precários:
‐

Apoio

à

Melhoria

das

Assentamentos Precários;

de
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Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de
Assentamentos Informais em Áreas Urbanas;

‐

Apoio a Prevenção e Erradicação de Riscos em Assentamentos
Precários;

 Programa Habitação de Interesse Social (HIS):
‐

Apoio à elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social
(PLHIS);

‐

Provisão Habitacional de Interesse Social;

‐

Provisão

Habitacional

de

Interesse

Social

-

Modalidade:

Assistência Técnica;
‐


Apoio à Produção Social da Moradia;

Orçamento Geral da União (OGU):
 Programa Moradia Digna:
‐

Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários;

 Habitar Brasil BID (HBB);
 Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH);
 Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H);
 Projetos Prioritários de Investimentos (PPI) Intervenções em
Favelas;


Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS):
 Carta de Crédito Individual;
 Carta de Crédito Associativo;
 Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público
- Pró-Moradia;
 Programa de Apoio à Produção de Habitações;
 Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do FGTS –
Pró Cotista;
 Programa de Financiamento de Material de Construção (FIMAC);



Fundo de Arrendamento Residencial (FAR):
 Programa de Arrendamento Residencial (PAR);
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Fundo de Desenvolvimento Social (FDS):
 Programa Crédito Solidário;



Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT):
 Projetos Multissetoriais Integrados (PMI).

A Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos (SNAPU),
também do Ministério das Cidades, tem entre suas áreas de atuação a
regularização fundiária e a prevenção e contenção de riscos associados a
assentamentos precários. O Programa de Regularização Fundiária tem como
principal ação o Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Papel
Passado).
O Programa Terra Legal, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário (MDA), tem por objetivo a regularização fundiária das ocupações rurais e
urbanas na Amazônia Legal. A SNAPU compõe a força tarefa do Programa Terra
Legal no que tange à destinação aos municípios de terras da União e do Incra
incidentes em áreas com ocupação urbanas já consolidadas visando à
regularização fundiária.
O processo de ampliação de recursos federais para o setor habitacional foi
intensificado com a criação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em
2007 e do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) em 2009, destacados pela
sua importância nas descrições abaixo.
O PAC é um programa que tem como objetivo “(...) o crescimento
econômico, o aumento dos postos de emprego e a melhoria das condições de
vida da população brasileira” (BRASIL, 2010, p. 33). As medidas do PAC estão
organizadas em cinco blocos: investimentos em infraestrutura social e urbana
(saneamento, habitação, energia elétrica, metrô e recursos hídricos), logística
(rodoviária, ferroviária, portuária, hidroviária e aeroportuária) e energética (geração
e transmissão de energia elétrica, petróleo, gás natural e energias renováveis);
melhora do ambiente de investimento; medidas fiscais de longo prazo;
desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário; estímulo ao crédito e ao
financiamento.
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Nos seus primeiros quatro anos o PAC investiu mais de 500 bilhões e ajudou
a dobrar os investimentos públicos brasileiros e a gerar um volume significativo de
empregos, assumindo importância fundamental para o país durante a recente crise
financeira mundial. Em 2011 o PAC entrou na sua segunda fase, mantendo e
aperfeiçoando as mesmas estratégias bem como ampliando os investimentos para
mais de 950 bilhões dos quais mais de 278 bilhões destinados ao PMCMV.
O PMCMV tem como finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e
à aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda de até 10
salários mínimos. O Programa poderá ser executado em parceria com associações
e cooperativas e seus recursos são oriundos do OGU e do FGTS.
O Programa PMCMV prevê ainda, entre outras linhas, o atendimento aos
agricultores e trabalhadores rurais, por meio do Programa Nacional de Habitação
Rural (PNHR), que atende agricultores e trabalhadores rurais, e o Programa
Habitacional Popular – Entidades – Minha Casa, Minha Vida, que tem como
objetivo atender as necessidades habitacionais de famílias organizadas em
cooperativas, associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos
visando à produção e aquisição de novas habitações.
O PMCMV em sua primeira fase (PMCMV-1) se propunha a financiar 1
milhão de unidades habitacionais em todo o país. Em 2011 foi lançado o PMCMV2 com meta de mais 1 milhão de unidades habitacionais. Foram instituídos nessa
edição novos patamares de financiamento e exigências maiores quanto a
acabamento das unidades, condições de acessibilidade, utilização de soluções
energéticas sustentáveis, implantação de equipamentos e outras. Atualmente o
Programa prevê atendimento de três faixas de renda familiar mensal: faixa 1 para
renda familiar de até R$ 1.600,00, faixa 2 para renda familiar acima de R$
1.600,00 até R$ 3.275 e faixa 3 para renda familiar acima de R$ 3.275 até R$
5.000,00. Em breve deverá acontecer o lançamento do PMCMV-3, envolvendo
novas regras e faixas de atendimento.

REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE BELO HORIZONTE

122

6.2 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
O BID é uma importante fonte de financiamento multilateral e de
conhecimentos para o desenvolvimento econômico, social e institucional
sustentável na América Latina e no Caribe, visando eliminar a pobreza e a
desigualdade e promover o crescimento econômico sustentável. O BID empresta
a governos nacionais, provinciais, estaduais e municipais, instituições públicas
autônomas, organizações da sociedade civil e empresas do setor privado.
O BID tem as seguintes áreas principais de ação para ajudar a região a
alcançar maior progresso econômico e social:


Reduzir a pobreza e as desigualdades sociais;



Suprir as necessidades dos países pequenos e vulneráveis;



Promover o desenvolvimento através do sector privado;



Enfrentar a mudança climática, energia renovável e sustentabilidade

ambiental;


Promover a cooperação e integração regionais.

6.3 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) Banco Mundial
O Banco Mundial promove assistência financeira e técnica para os países
em desenvolvimento de todo o mundo. Sua missão, de acordo com o material
consultado, é combater a pobreza visando obter resultados sustentáveis do ponto
de vista social e ambiental, distribuindo recursos, entregando conhecimentos,
capacitando e forjando associações nos setores público e privado. Oferece
empréstimos com juros baixos e doações aos países em desenvolvimento para fins
diversos, nos quais se incluem investimentos em educação, saúde, administração
pública, infraestrutura, desenvolvimento do setor financeiro e do setor privado,
agricultura e gestão ambiental e dos recursos naturais bem como para Urban

Upgrading and Inclusion, ou seja, urbanização e regularização fundiária de
assentamentos de interesse social.
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RECURSOS ALOCADOS NA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

7.1 Histórico e projeções de recursos alocados
A revisão das projeções de alocação de recursos para fins de habitação no
município de Belo Horizonte teve como principal referência, em termos de
estruturas e metodologia, a versão do PLHIS apresentada no ano de 2011.
Conforme nele apresentado:

O resgate da trajetória histórica da alocação de recursos no Município
de Belo Horizonte para implementação de ações da política habitacional
considera dois recortes. O primeiro em relação às duas principais Linhas
Programáticas - LP que estruturam a Política Municipal de Habitação, quais
sejam: Intervenção em Assentamentos de Interesse Social e Provisão
Habitacional. O segundo, e mais importante no que se refere aos objetivos
pretendidos neste estudo, em relação às fontes dos investimentos, identificando
os recursos municipais, que mostram o empenho do Poder Público local em
relação a essa área, e os recursos externos, neste último caso independente da
origem embora referindo-se a recursos federais em sua quase totalidade.

Nesse sentido, pretende-se aqui observar se as estimativas anteriores foram
cumpridas de modo atualizá-las com base na realidade presente. Em termos
resumidos, as seguintes questões foram apontadas como principais na primeira
versão do PLHIS:


Definição de dois cenários - realista e otimista – no que concerne à

aplicação de recursos municipais em Políticas de Habitação com percentuais
respectivamente iguais a 0,98% e 1,03% da Receita Total;


Adoção do percentual de 3,73% sobre todos os recursos federais

destinados à Habitação para o município de Belo Horizonte com base nos dados
para os anos 2008, 2009 e 2010;


Destinação de recursos federais da ordem de 18,16 e 32,41 bilhões

de reais para Belo Horizonte tendo em vista os cenários realistas e otimistas
apresentados pelo PlanHab;
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Desconsideração dos recursos estaduais a serem aplicados em Belo

Horizonte em um cenário realista e captação de um volume correspondente a 506
milhões de reais em um cenário otimista para todo o período;


Aplicação anual - entre 2014 e 2030 - de 62,19 ou 65,36 milhões de

reais de recursos municipais em Políticas de tendo em vista os cenários realistas e
otimistas considerados;


Valor final projetado igual a 18,14 bilhões de reais no cenário realista

e de 32,91 bilhões no cenário otimista.
Como indicado, há a preponderância de investimentos advindos da esfera
federal no que concerne à aplicação de fundos para Habitação. Nesse sentido o
PlanHab (BRASIL, 2007) permanece como referência fundamental para a presente
revisão. No âmbito municipal, os dados e gráficos fornecidos pela URBEL deram
base ao relatório.
Para as projeções aqui realizadas, no entanto, adotaremos uma perspectiva
mais simplificada à realizada anteriormente tomando como base apenas um
cenário de avaliação. Tal alternativa justifica-se tendo em vista os dados recentes,
os propósitos a que se destina o PLHIS, a diminuição de recursos públicos
disponíveis nos anos recentes, tendo em vista o momento de instabilidade
econômica mundial, bem como o apontamento anteriormente realizado de que a
previsão moderada “já prever recursos suficientes para o atendimento pleno das
necessidades habitacionais diagnosticadas” (FIP 2011, p. 75).

7.2 Recursos municipais
Na definição dos recursos municipais destinados para fins de habitação,
utilizamos e atualizamos os dados fornecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional
no que concerne à Receita Orçamentária e as Despesas por Função do município
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de Belo Horizonte. A Tabela 12 abaixo representa o histórico desses dados entre
2004 a 20145.
Tabela 12 - Receita Orçamentária, Despesas Liquidadas com Habitação e
representação percentual6. Belo Horizonte. 2000-2014.
Ano

Receita Total do
Município

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

1.489.170.506
1.665.738.249
1.889.943.804
2.081.178.691
2.587.158.202
2.877.636.926,56
3.143.488.046,00
3.642.716.927,50
4.746.659.896,53
4.825.925.739,42
5.349.446.381,93
6.436.365.281,92
7.260.892.944,77
8.548.154.125,42
8.961.952.084,59
65.506.427.806,75

Despesas
Liquidadas com
Habitação
23.245.837
39.110.154
21.300.944
21.206.112,07
37.115.764,74
41.872.648,53
76.651.276,11
134.755.220,95
259.227.918,93
261.323.733,42
184.092.027,04
190.336.046,95
237.788.398,08
272.851.946,63
180.131.341,37
1.981.009.369,30

Percentual
1,56%
2,35%
1,13%
1,02%
1,43%
1,46%
2,44%
3,70%
5,46%
5,41%
3,44%
2,96%
3,27%
3,19%
2,01%
3,02%

Fonte: SMAO/URBEL, 2015

Na série histórica, observa-se a média de destinação de 3,02% da receita
local para fins de habitação. Há oscilação no período com decrescimento
percentual a partir de 2009 (leve recuperação entre 2012 e 2011), com destaque
ao período coberto pela presente atualização do PLHIS. Como se observa, o valor

5

Conforme observado em dados disponibilizados pela URBEL, o município de Belo

Horizonte utiliza efetivamente apenas 40% de seu crédito total disponível para fins de habitação. Tal
percentual foi usado para o cálculo do valor das despesas para 2014.
6

SF-11.

Valores de receitas e despesas de 2000 e 2001, foram extraídos de relatórios do Sistema
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realizado em 2014 foi de apenas 2,01%. O percentual médio para o período
recente (2011-2014) é de 2,82%.
As Receitas Totais, por sua vez, apresentam um comportamento crescente
ao longo dos anos de forma praticamente constante com picos de aceleração
percentual entre 2003 e 2004 (24%), 2007 e 2008 (30%) e entre 2010 e 2011
(20%). O vale, por sua vez, aparece no período 2008-2009 no qual o crescimento
da Receita é de apenas 2%, e recentemente entre 2012-2013 em que o valor é
igual a 5%. As variações percentuais médias entre os três ciclos de 05 anos que
compões é igual a 13% entre 2000 e 2004, e 10% entre 2005 e 2009 e 12% entre
2010 e 2014.
Dada essa distribuição uniforme dos valores e variações percentuais
utilizamos para projeção da Receita Total entre 2015 e 2030 o índice de variação
média no período, igual a 11,6%. Nesse sentido, para cada ano da estimativa, a
Receita será 11,6% maior que o período anterior sendo o índice de recursos
destinados à Habitação igual a 2,82% - média entre os anos 2011 e 20147 – ou
seja, 0,79% menor que a média observada na primeira versão do PLHIS. A Tabela
13 abaixo reúne tais informações.
Tabela 13 - Receita Total e Despesas liquidadas com Habitação. Belo
Horizonte. Projeções, 2015-2030.
Ano
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

7

Receita Total
Projetada
10.001.538.526,40
11.161.716.995,47
12.456.476.166,94
13.901.427.402,30
15.513.992.980,97
17.313.616.166,76
19.321.995.642,11
21.563.347.136,59
24.064.695.404,44

Despesas Liquidadas com
Habitação Projetadas
282.043.386,44
314.760.419,27
351.272.627,91
392.020.252,74
437.494.602,06
488.243.975,90
544.880.277,11
608.086.389,25
678.624.410,41

Nesse ponto, a metodologia é diferenciada da utilizada em 2011 no PLHIS quando os

percentuais para os cenários realista e otimista foram aplicados sobre um valor constante, igual à
Receita Total de 2010 (FIP 2011, v. 3, p. 73).
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Ano
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Receita Total
Projetada
26.856.200.071,35
29.971.519.279,63
33.448.215.516,07
37.328.208.515,93
41.658.280.703,78
46.490.641.265,42
51.883.555.652,21
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Despesas Liquidadas com
Habitação Projetadas
757.344.842,01
845.196.843,69
943.239.677,55
1.052.655.480,15
1.174.763.515,85
1.311.036.083,68
1.463.116.269,39

Fonte: FIP, 2015

Conforme apontado na primeira versão do PLHIS apenas parte de tais
recursos serão disponibilizados pelo Tesouro Municipal.
Na Tabela 14 são apresentadas a representações percentuais dos valores.
Constata-se o crescimento da participação do Tesouro Municipal no financiamento
da Política Habitacional ocasionado tanto pela significativa redução dos recursos
federais após 2009, e sua estabilização desde então, bem como pelo acréscimo
de aplicações próprias por parte da Prefeitura, alcançando a ordem de 146
milhões em 2013 seguida de queda para 79 milhões em 2014.
Tabela 14 - Recursos externos, municipais e percentuais de distribuição
aplicado em Habitação. Belo Horizonte. 2010-2014.
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
Total

Recursos
Recursos
Percentual
Percentual
Total
externos
municipais
100.193.854,39
54,43%
83.898.172,65
45,57%
184.092.027,04
117.272.444,27
61,61%
73.063.602,68
38,39%
190.336.046,95
137.601.586,28
57,87%
100.186.811,80
42,13%
237.788.398,08
126.296.337,46
46,29%
146.555.609,17
53,71%
272.851.946,63
100.596.291,92
55,85%
79.535.049,45
44,15%
180.131.341,37
581.960.514,32 54,63%
483.239.245,75
45,37% 1.065.199.760,07
Fonte: SMAO/URBEL, 2015

Observa-se nesse sentido uma realidade diversa da apresentada na
primeira versão do PLHIS, na qual, do total de recursos aplicados no período entre
2005 e 2010, 72,99% correspondiam a recursos externos8.

8

FIP, 2011, v. 3, p. 53.
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Cabe aqui a ressalva – apontada parcialmente na nota de rodapé 1 –
referente ao lapso agudo observado entre a disponibilidade orçamentária e a
execução financeira dos recursos para a Política Habitacional de Belo Horizonte.
Para a fonte externa, entre 2008 e 2014, observa-se um percentual médio de
despesas de 37% em relação ao crédito disponível. Em 2013, por exemplo, dos
aproximadamente 315 milhões de reais disponíveis para aplicação, apenas 110
foram efetivamente gastos. Essa dissonância contribui, por sua vez, para a queda
da participação percentual dos créditos vinculados nas Despesas com Habitação
no município.
Em termos dos Recursos Ordinários do Tesouro – ROT, a média de
execução é bastante superior, igual a 67% no período apontado. Em 2013, esse
índice foi de 79% com o dispêndio efetivo de aproximadamente 183 milhões de
reais dentre os 231 disponíveis. Observa-se assim que, em certo sentido, o
atingimento das metas traçadas e a resolução dos problemas envolvidos no
interior da Política Habitacional dependem não apenas da disponibilidade de
recursos, mas também da capacidade administrativa e jurídica para sua aplicação.
Sendo assim, levando-se em conta apenas as despesas liquidadas pela
Prefeitura com recursos locais em relação à Total, obtêm-se um percentual médio
igual a 1,32% para o período correspondido nessa revisão (2010-2014), conforme
expresso na Tabela 15. Tal valor, mostra-se superior ao do cenário realisto previsto
em 2011 – 0,98% - e muito próximo ao cenário otimista - 1,3% - tendo em vista a
mudança da realidade acima destacada. Entre 2005 e 2009 o percentual é igual a
1,5%.

Tabela 15 - Despesa liquidada com Habitação através de recursos municipais
em relação à Receita Total do Município
Ano

Receita Total do
Município

Despesas Liquidadas
com Habitação
(recursos locais)

Percentual

2010
2011
2012
2013

5.349.446.381,93
6.436.365.281,92
7.260.892.944,77
8.548.154.125,42

83.898.172,65
73.063.602,68
100.186.811,80
146.555.609,17

1,57%
1,14%
1,38%
1,71%
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Ano

Receita Total do
Município

Despesas Liquidadas
com Habitação
(recursos locais)

Percentual

2014
Total

8.961.952.084,59
36.556.810.818,63

79.535.049,45
483.239.245,75

0,89%
1,32%

Fonte: STN, URBEL, 2014.

A retração em 2014 pode ser explicada tendo em vista que para tal ano os
valores apresentados são estimados, como já destacado. Assim sendo, de modo a
realizarmos a projeção para o período 2015-2030 utilizamos o percentual médio
recente – 1,32% - sobre a Receita Total. Os dados consolidados são expressos na
Tabela 16 abaixo.
Tabela 16 - Recursos municipais projetados para aplicação na Política
Habitacional. Belo Horizonte. 2015-2030.
Ano

Receita Total
Projetada

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Total

10.001.538.526,40
11.161.716.995,47
12.456.476.166,94
13.901.427.402,30
15.513.992.980,97
17.313.616.166,76
19.321.995.642,11
21.563.347.136,59
24.064.695.404,44
26.856.200.071,35
29.971.519.279,63
33.448.215.516,07
37.328.208.515,93
41.658.280.703,78
46.490.641.265,42
51.883.555.652,21
412.935.427.426,37

Despesas Liquidadas
Projetadas (recursos
municipais)
132.020.308,55
147.334.664,34
164.425.485,40
183.498.841,71
204.784.707,35
228.539.733,40
255.050.342,48
284.636.182,20
317.653.979,34
354.501.840,94
395.624.054,49
441.516.444,81
492.732.352,41
549.889.305,29
613.676.464,70
684.862.934,61
5.450.747.642,03

Fonte: FIP, 2014

Soma-se assim um total de mais de 5 bilhões de reais para todo o período,
considerando-se a projeção de crescimento da receita não observada na primeira
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versão do relatório, com manutenção do percentual médio observado nos últimos
05 anos.
Complementarmente, acrescentaremos a tal projeção os recursos previstos
de serem arrecadados com a realização da Operação Urbana Consorciada
Antônio Carlos/Pedro I + Leste-Oeste. Conforme apresentado no Caderno de
Texto, Tabelas e Figuras da OUC9 a estimativa de receita para toda a Operação
nos próximos 20 anos é de R$ 3,1 bilhões em um cenário realista e de R$ 4,6
bilhões em um cenário otimista (p. 155). Desse total, o percentual de 20 a 26% foi
definido como de destinação compulsória à Política Habitacional devendo ser
aplicado no mínimo 11% ao Programa de Aluguel Social (p. 99). Para os fins da
presente revisão, utilizaremos a previsão para o primeiro cenário. Dessa forma,
prevê-se uma aplicação de 620,00 a 806,00 milhões de reais na Política
Habitacional para os próximos anos.
7.3 Recursos federais
Na previsão dos recursos federais a serem alocados em Políticas
Habitacionais utilizaremos aqui de duas referências fundamentais, quais sejam
elas, o Plano Plurianual – PPA 2012-2015 e o PlanHab, conforme realizado também
na primeira versão do PLHIS. No entanto, a estimativa do percentual destinado a
Belo Horizonte será alterada tendo em vista mudanças na metodologia adotada.
Para aferição do montante de recursos disponibilizados na Política
Habitacional entre 2008 e 2010, foram sistematizados em 2011 uma série de
programas apontados no Portal da Transparência que de alguma forma
estivessem ligados à melhorias das condições de habitabilidade nos municípios
brasileiros. Conforme se lê:

Foram consideradas todas as ações da função habitação e ainda três
ações da função saneamento e onze da função urbanismo por suas relações
com a política de enfrentamento ao déficit habitacional. Essas ações são,
respectivamente: Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em
Assentamentos Precários em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões
Integradas de Desenvolvimento Econômico ou Municípios com mais de 150 mil
9

Disponível em http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?app=ouc.
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Habitantes; Apoio a Projetos de Saneamento Ambiental em Assentamentos
Precários (PAT/PROSANEAR); Apoio à Prevenção e Erradicação de Riscos em
Assentamentos Precários; Apoio a Projetos de Regularização Fundiária
Sustentável de Assentamentos Informais em Áreas Urbanas (Papel Passado);
Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (Habitar-Brasil); Apoio à
Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das
Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda
(Habitar-Brasil); Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de
Assentamentos Precários; Assistência Técnica à Autoconstrução e ao Mutirão;
Melhoria das condições habitacionais, de infraestrutura e de saneamento básico
(Habitar-Brasil/BID); Apoio à modernização institucional dos municípios para
atuação na melhoria das condições do setor habitacional no segmento das
famílias de baixa renda (Habitar-Brasil/BID); Apoio à Prevenção e Erradicação
de Riscos em Assentamentos Precários. (FIP, 2011, v. 3, p. 55, nota 16).

Da somatória de recursos levantados foi estimado o percentual destinado a
Belo Horizonte – igual a 3,73% - tendo em vista os repasses realizados ao
município conforme as informações fornecidas pela URBEL. A porcentagem
adotada à época, por sua vez, levou em conta apenas a proporção do ano 2010
por ser considerada mais realista tendo em vista o cenário do momento e o
projetado em termos de distribuição de recursos.
Contudo, ao mantermos o mesmo método de aferição, ou seja, seleção dos
programas e proporção com os dados da URBEL, observa-se uma realidade
bastante distinta da apontada na primeira versão do relatório, a qual demonstrava
um aumento da quantidade de recursos federais ofertados com a diminuição do
percentual de participação da PBH. A Tabela 17 abaixo apresenta a atualização
de tais informações com sua divergência.

Tabela 17 - Recursos federais totais transferidos para política habitacional,
Despesas liquidadas em Belo Horizonte para política habitacional com
recursos federais e Percentual.

Ano

Recursos
disponibilizados pelo
governo federal –
Brasil

2011

1.406.915.660,48

2012

1.366.285.874,27

2013

622.356.483,53

Despesas
liquidadas com
recursos federais
117.272.444,27
137.601.586,28
126.296.337,46

Percentual

8,34%
10,07%
20,29%
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Ano

Recursos
disponibilizados pelo
governo federal –
Brasil

2014

514.489.124,33

Total

3.910.047.142,61

Despesas
liquidadas com
recursos federais
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Percentual

100.596.291,92
481.766.659,93

19,55%
12,32%

Fonte: Portal da Transparência; SMAO/URBEL, 2015.

Como se vê, a realidade recente mostra-se oposta nos dois sentidos
anteriormente observados tendo em vista tanto o aumento da disponibilidade de
recursos federais como do percentual absorvido pela PBH, o qual alcança, sob
essa metodologia, uma média de 11%, valor bastante elevado e inconsistente com
a realidade ligada à distribuição dos recursos.
Cabe notar ainda que, na primeira versão do PLHIS, adotou-se como
sinônimo de “recursos disponibilizados” aqueles que foram transferidos e
efetivamente gastos pela Prefeitura, o que também não condiz com a realidade.
Caso levássemos em conta os valores de fato transferidos em sua totalidade,
tendo em vista a defasagem anteriormente apontada entre recursos disponíveis e
despesas realizadas, os percentuais seriam ainda maiores indicando uma mais
elevada concentração na distribuição de recursos para Belo Horizonte.
A comparação entre as transferências realizadas e os recursos destinados a
PBH também mostra-se inconsistente uma vez que não leva em conta os
investimentos que de fato estão disponíveis para a Política Habitacional em sua
totalidade. Uma vez que as transferências realizadas dão-se em boa parte tendo
em vista a apresentação de projetos e demandas específicas por parte das
Prefeituras ao governo federal, as medidas comparativas corretas a serem
utilizadas para uma análise específica do caso de Belo Horizonte em termos de
transferências intergovernamentais deveriam ser a quantidade de recursos de fato
obtidos pela PBH em relação ao montante que por ela foi individualmente
solicitado.
Da maneira em que se apresenta, o que poderia ser inferido a partir da
Tabela 17 é a maior capacidade de Belo Horizonte em captar recursos externos
em relação a outras localidades – a ponto de abarcar 20% do total de solicitações
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em 2013 - mas não em relação ao orçamento federal como um todo. Pode ocorrer
ainda de que boa parte dos recursos captados no histórico de Belo Horizonte,
observados pelos dados fornecidos pela URBEL, advir de outros programas e
ações que não as selecionadas para a elaboração da primeira versão do relatório.
Em suma, do modo exposto acima, os percentuais encontrados não podem
ser utilizados para a projeção dos recursos a serem disponibilizados pelo governo
federal à Política Habitacional dos próximos anos uma vez que não foram com
base nessa totalidade – e sim na quantidade de recursos que o conjunto de
municípios teve capacidade de captar – que eles foram calculados. Procedendo
dessa forma inexoravelmente os valores calculados serão superestimados10.
Sendo assim, na presente revisão foi adotado um novo percentual para a
projeção de recursos. Para o cálculo utilizamos da disponibilidade orçamentária
prevista no Plano Plurianual 2012-201511 vis a vis os repasses recebidos pela PBH
no período. Foram extraídos do PPA apenas os dados referentes ao Programa

2049 – Moradia Digna, o qual contempla em seu escopo os objetivos ligados à
Política Habitacional em sua amplitude, quais sejam eles:
1. Melhorar a condição de vida das famílias de baixa renda que vivem em
assentamentos precários, desenvolvendo iniciativas necessárias à regularização
urbanística e fundiária, à promoção da segurança e salubridade e à melhoria das
condições de habitabilidade, por intermédio da execução de ações integradas de
habitação, infraestrutura e inclusão socioambiental;
2. Ampliar por meio de produção, aquisição ou melhoria o acesso à habitação,
de forma subsidiada ou facilitada, priorizando o atendimento à população de baixa
renda, com auxílio de mecanismos de provisão habitacional articulados entre

10

Cabe destacar que, conforme apontado pelos técnicos da URBEL, a última liberação de

recursos federais para a PBH/Urbel se deu em 2012 ainda que tenham sido feitos pleitos por parte
da Prefeitura. Desde então os investimentos realizados são realizados com recursos captados em
anos anteriores.
11

O acesso pode ser feito em:

http://antigo.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/spi/PPA/2012/Anexo_I.pdf
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diversos agentes e fontes de recursos, fortalecendo a implementação do Programa
Minha Casa, Minha Vida;
3. Incentivar a expansão do crédito habitacional para construção, aquisição,
ampliação e melhorias, por meio de medidas de facilitação do acesso ao
financiamento imobiliário com estímulos ao crescimento da sua oferta pelos
agentes financeiros;
4. Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos agentes do Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social para implementação da política
habitacional sob os princípios de descentralização, articulação intergovernamental
e intersetorial, participação e controle social;
5. Elevar os patamares da qualidade da construção civil, por meio da criação e
implementação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial,
incluindo conceitos e metas de sustentabilidade, contribuindo para ampliar o
acesso à moradia digna para a população de menor renda;
6. Contribuir para a elevação de qualidade da inserção urbana dos
empreendimentos habitacionais, assim como, para a inserção socioeconômica das
famílias beneficiadas por programas habitacionais e para a sustentabilidade social
dos empreendimentos e articulação com as demais políticas públicas12.

Os dados sistematizados na Tabela 18 abaixo reúnem as informações para
o período 2012-2014 – último ano com informações sobre Belo Horizonte - levandose em conta tanto os valores captados quanto os efetivamente gastos pela
Prefeitura.

Tabela 18 - Recursos federais disponíveis para Política Habitacional, recursos
transferidos e efetivamente gastos por Belo Horizonte. 2012-2014.

Ano

Recursos
disponíveis
Brasil

2012

16.562.145.000

12

Recursos
transferidos
para Belo
Horizonte
358.570.269

PPA 2012-2015, Anexo I, p. 273

Despesas
Percentual liquidadas com Percentual
recursos federais
2,16%

137.601.586,28

0,83%
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Ano

Recursos
disponíveis
Brasil

2013

15.681.089.000

Recursos
transferidos
para Belo
Horizonte
315.675.179

2014

15.728.765.000

Total

47.971.999.000

Percentual
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Despesas
liquidadas com Percentual
recursos federais

2,01%

126.296.337,46

0,81%

297.706.351

1,89%

0,64%

971.951.799

2,03%

100.596.291,92
364.494.216

0,76%

Fonte: PPA 2012-2015; URBEL/SMAO, 2015.

Ressalta-se aqui que dos recursos federais apresentados foram destacados
apenas o montante que advém do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social –
aproximadamente 16% do apresentado no PPA – o qual é diretamente acessado e
transferido pelo poder público. O restante da composição orçamentária advinda
de outras fontes, sobretudo o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo –
SBPE foi assim desconsiderada.
Observa-se que os percentuais apresentam-se significativamente inferiores
aos apontados na primeira versão do PLHIS e com relativa estabilidade ao longo
do tempo o que demonstra maior consistência com a realidade ao invés da queda
abrupta apontada entre 2009 e 2010 também apresentada no relatório de 2011.
Com base nessa realidade recente utilizaremos do percentual médio dos
últimos três anos para projeção tantos do quantitativo de recursos a ser captado
por Belo Horizonte – 2,03% - quanto ao do efetivamente gasto – 0,76%.
Sendo assim, a projeção de investimentos federais entre 2015-2030 a serem
realizados em Belo Horizonte, tendo como referência básica as previsões do
PlanHab, é construída segundo os dados das Tabelas abaixo elaboradas com
base nos cenários realistas e otimistas previstos pelo documento no governo
federal13. Os recursos para 2015 são apresentados segundo a previsão do PPA.

13

Ainda que fuja ao escopo do presente trabalho, cabe destacar que mesmo as previsões

existentes no PlanHab carecem atualmente de um processo de revisão tendo em vista o cenário
econômico recente. A variação do PIB, por exemplo – estimada no Plano em 2,5% a.a. (cenário
realista) e 4% a.a. (cenário otimista) – alcançou média de 2,12% entre 2011 e 2014. Já a taxa
SELIC, prevista como decrescente, aumentou em período recente, sobretudo em 2015 alcançando
o patamar de 13,15% a.a. em todo caso, observa-se significativa correspondência entre os
recursos previstos no Plano no cenário realista e os destinados efetivamente com base no Gráfico 8
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Para os anos 2024-2030, conforme expresso no PLHIS 2011, “foram considerados
os valores praticados para os períodos anteriores, considerando uma taxa mínima
de crescimento de 2% de crescimento em relação ao período anterior” (p. 62).
Agregamos aqui os recursos onerosos e não onerosos de modo a tornar mais
sucinta a exposição bem como pelo fato de tal distinção não aparecer no Plano
Plurianual.

Tabela 19 - Possibilidade de alocação de recursos federais na Política
Municipal de Habitação (em R$ bilhões) – Cenário realista
Período
(PPA)

Total de recursos
disponíveis

Projeção de recursos
transferidos para Belo
Horizonte (2,03%)

2015
2016/19
2020/23
2024/27
2028/30
Total

15,7
79,5
92,5
94,3
96,1
378,1

0,31714
1,6059
1,8685
1,90486
1,94122
7,64

Projeção de
recursos
efetivamente gastos
(0,66%)
0,11932
0,6042
0,703
0,71668
0,73036
2,87

Fonte: PPA 2012-2015; BRASIL, 2007; SMAO/URBEL, 2015.

Constata-se assim que o montante mostra-se bastante inferior ao
apresentado em 2011 – igual a 18,3 bilhões de reais para o período – contudo
mais coerente com o histórico de aplicação de recursos federais na capital nos
últimos anos.
Entre 2015 e 2030 projeta-se um potencial de captação da ordem de 7,6
bilhões de reais sendo 2,87 efetivamente gastos no período. O volume mostra-se
consistente com a realidade, tendo em vista que no histórico de investimentos
externos nos últimos 7 anos o montante de recursos é da ordem de 1 (hum) bilhão
de reais.

PPA 2012-2015, demonstrando a validade do documento como referência de consulta. Previsão de
recursos federais a serem efetivamente gastos em Belo Horizonte segundo cenários do PlanHab.
2016-2030.
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Dessa forma, adequamos a estimativa com medidas de comparação
equivalentes entre si, projetando o potencial de captação de Belo Horizonte em
relação à totalidade dos recursos disponíveis e não apenas no que tange ao
repasse a cada município segundo sua capacidade administrativa.
Obviamente que, com o aumento do volume de recursos locais para
aplicação na Política Habitacional (tópico anterior), pode ocorrer também maior
potencial de mobilização, via oferta de contrapartidas, por exemplo, de
investimentos externos. O histórico passado, contudo, não indica uma correlação
direta entre o aumento da Receita Orçamentária local e os repasses externos para
função habitação.
Passando para o cenário otimista previsto no PlanHab o volume de recursos
projetados sofre significativo aumento, conforme expresso na Tabela 20 abaixo.

Tabela 20 - Possibilidade de alocação de recursos federais na Política
Municipal de Habitação (em R$ bilhões) – Cenário otimista
Período
(PPA)
2015
2016/19
2020/23
2024/27
2028/30
Total

Total de recursos
disponíveis

Projeção de recursos
transferidos para Belo
Horizonte (2,03%)

15,7
131,1
197
200,9
204,8
749,5

0,31714
2,64822
3,9794
4,05818
4,13696
15,14

Projeção de
recursos
efetivamente gastos
(0,76%)
0,11932
0,99636
1,4972
1,52684
1,55648
5,70

Fonte: PPA 2012-2015; BRASIL, 2007; URBEL, 2014.

O total a ser captado passa virtualmente para 15,14 bilhões de reis com
potencial real de gasto da ordem de 5,7. A tendência macroeconômica atual bem
como o histórico de repasses para Belo Horizonte, contudo, sugerem a
desconsideração desse cenário como balizador da construção de metas para a
localidade.
O Gráfico 8 sistematiza as projeções para ambos os cenários.
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Gráfico 8 - Previsão de recursos federais a serem efetivamente gastos em
Belo Horizonte segundo cenários do PlanHab. 2016-2030.
5576,88

2754,24

1526,84

1497,2
996,36
604,2

2016/19

730,36

716,68

703

2020/23

2024/27

Cenário Realista (milhões R$)

1556,48

2028/30

Total

Cenário Otimista (milhões R$)

Fonte: FIP, 2015

7.4 Recursos estaduais
No âmbito dos recursos estaduais o quantitativo de repasses mostra-se
bastante irrisório em comparação as demais fontes apresentadas. Nesse sentido
cabe aqui apenas destacar os levantamentos obtidos por meio do PPAG 20122015 do Governo de Minas Gerais bem como atualizar as projeções de 2011.
Destacam-se dois programas previstos no planejamento que possuem interface
com a Prefeitura de Belo Horizonte.
O primeiro é o Programa 132 denominado Desenvolvimento da Infraestrutura

Municipal que tem como orçamento previsto entre 2015-2018 o montante de R$
430.074.414,00 (quatrocentos e trinta milhões, setenta e quatro mil e quatrocentos
e quatorze reais). Em seu interior encontram-se duas ações do governo voltadas
especificamente para atendimento da capital e conexão com a Política
Habitacional.
A primeira é a Ação Programática 1343 denominada Urbanização de

Favelas e Revitalização do Arrudas/Tereza Cristina que tem como objetivo
“promover a urbanização de favelas, a melhoria sanitária e a qualidade ambiental
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no trecho montante do Ribeirão Arrudas, entre os municípios de Belo Horizonte e
Contagem, elevando a qualidade de vida dos cidadãos metropolitanos14”.
A iniciativa concentra volume de pouco mais de 5 milhões de reais para
investimentos, concentrados em 2015. Nos demais anos são apresentadas apenas
janelas orçamentárias com a previsão de valores de pouca expressão no
orçamento do Estado.
A segunda ação é a de número 1011 - Desapropriação e Remoção de

Famílias no âmbito do Programa de Despoluição da Lagoa da Pampulha – que tem
como finalidade “a remoção e reassentamento das 342 famílias que residem nas
áreas que serão atingidas pelas obras e serviços de ampliação do sistema de
esgotamento sanitário15”. A previsão orçamentária da iniciativa é de pouco mais de
1 milhão de reais, também com aplicação concentrada em 2015. A Tabela 21
sistematiza tais informações.

Tabela 21 - Previsão de alocação de recursos estaduais em Belo Horizonte
segundo PPAG. Política Habitacional. 2015-2018.
Aplicação de Recursos (R$ 1,00)
2015
2016 2017 2018

Ação
Urbanização de Favelas e
Revitalização do Arrudas/Tereza
Cristina
Desapropriação e Remoção de
Famílias no âmbito do Programa de
Despoluição da Lagoa da Pampulha
Subtotal
Total

5.000.000

1.000

1.000

1.000

1.120.000

1.000

1.000

1.000

6.120.000

2.000 2.000
6.126.000

2.000

Fonte: PPAG-MG, 2015-2018.

Observa-se assim um montante de recursos igual a pouco mais de seis
milhões de reais, com praticamente 100% da aplicação concentrada no presente
ano.

14

PPAG-MG, 2015-2018, v.1, p. 473.

15

Idem, p. 474.
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O segundo programa destacado do PPAG é o de número 276 denominado

Morar em Minas que tem como objetivo “reduzir o déficit habitacional, criando
condições de acesso à moradia para famílias de baixa renda e implementar
políticas habitacionais a fim de garantir a manutenção de moradias seguras,
dignas e saudáveis nos municípios mineiros”. Aglutina em seu interior 4 ações
programáticas, quais sejam:
1. Ação 4624 – Segurança Pública: Provimento de Habitação que objetiva
viabilizar o financiamento de unidades habitacionais destinadas às famílias de
policiais civis e agentes penitenciários e socioeducativos, em condições flexíveis e
compatíveis com a realidade e necessidade dos servidores;

2. Ação 4476 - Apoio à Gestão Plena da Política Habitacional Municipal que
visa melhorar a capacidade administrativa dos municípios em relação às políticas

habitacionais e criar mecanismos que facilitem o desenvolvimento e implantação
dos planos e políticas habitacionais sustentáveis;
3. Ação 4483 - Construção, reformas e melhorias em unidades habitacionais
com foco em promover a construção, reforma e melhoria de moradias para
população de baixa renda ou em áreas de risco e para as comunidades indígenas
e quilombolas, por meio do diagnóstico da realidade habitacional dessas
comunidades, considerando suas particularidades histórico culturais;
4. Ação 4501 - Ações de Assistência Técnica Habitacional que objetiva apoiar
o município e/ou entidades por meio de serviços relacionados ao assessoramento
técnico e/ou transferências de recursos vinculados à assistência técnica em
engenharia e arquitetura.
De forma geral, o Programa possui dotação orçamentária de R$
4.396.294,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e
quatro reais), sendo 63% concentrado na Ação 4624. Em termos de distribuição
regional, 65% dos recursos somados – R$ 2.845.823,00 - serão destinados à
região central do Estado.
Conforme previsto na primeira versão do PLHIS – tendo como base a
proporção do Déficit Habitacional de Belo Horizonte em relação ao total do
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Estado16 - estima-se que 22,76% dos recursos previstos para a microrregião citada
serão aplicados na capital. Sendo assim, projeta-se um montante igual a R$
647.709,00 (seiscentos e quarenta e sete mil, setecentos e nove reais).
Portanto, na somatória dos Programas estaduais voltados para a Política
Habitacional espera-se que Belo Horizonte receba entre 2015 e 2018 o valor de R$
6.773.709,00 (seis milhões, setecentos e setenta e três mil, setecentos e nove
reais).
Para a projeção entre os anos 2019-2030, optou-se nessa revisão por
manter-se o mesmo cenário apresentado no PPAG atual, ou seja, uma aplicação
anual no valor R$ 1.693.427,00, totalizando no período um montante de R$
25.401.410,00 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e um mil, quatrocentos e dez
reais).
Tal postura foi adotada tendo em vista que a revisão do PPAG em relação
ao ano de 2011 demonstrou que os recursos previstos para a capital entre 2015 e
2018 mostram-se bastante aquém da previsão do cenário otimista elaborado na
primeira versão do PLHIS. Dessa forma não se justifica mais a consideração de tal
estimativa como referência para o detalhamento das metas a serem traçadas.

7.5 Recuperação dos pontos analisados

Tendo em vista a revisão do histórico recente de alocação de recursos na
Política Habitacional de Belo Horizonte por diferentes fontes e as mudanças
metodológicas apontadas em relação à primeira versão do PLHIS, as previsões de
investimentos para o período 2015-2030 podem ser resumidas nos seguintes
tópicos:
1. Estimativa

de

aplicação

de

R$

5.450.747.642,03

(cinco

bilhões,

quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e sete mil,
seiscentos e quarenta e dois reais e três centavos) de recursos advindos do

16

Ver FIP, 2011, v. 3, p. 64, nota 20.
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Tesouro Municipal tendo em vista a projeção de aumento da Receita local e o
percentual histórico de recursos alocados.
2. Aplicação de 2,87 bilhões de reais em termos de recursos federais no
cenário realista apontado pelo PlanHab ou de 5,87 no cenário otimista levando-se
em conta o percentual de captação de Belo Horizonte em vista da totalidade
orçamentária disponível em período recente bem como a relação entre a receita
disponível de tal fonte e as despesas efetivamente gastas.
3. Manutenção do cenário irrisório em termos de participação dos recursos
estaduais com aplicação prevista no período de R$ 28.788.265,00 (vinte e cinco
milhões, quatrocentos e um mil, quatrocentos e dez reais).
A Tabela 22 abaixo reúne os valores apresentados, os quais serão utilizados
como referência para a definição das metas para o PLHIS BH.
Tabela 22 - Projeção de recursos para aplicação na Política Habitacional de
Belo Horizonte por diferentes fontes. 2015-2030.
Período Recursos Municipais Recursos Federais Recursos estaduais
2015/19
832.064.007,35
723.520.000,00
8.467.137
2020/23
1.085.880.237,42
703.000.000,00
6.773.709
2024/27
1.684.374.692,66
716.680.000,00
6.773.709
2028/30
1.848.428.704,60
730.360.000,00
6.773.709
Subtotal
5.450.747.642,03
2.873.560.000,00
28.788.265
Total
8.353.095.907,03
Fonte: FIP, 2015

8

NECESSIDADES HABITACIONAIS

8.1 Déficit Habitacional
No conceito trabalhado pela Fundação João Pinheiro (FJP), o Déficit
Habitacional engloba situações que implicam na necessidade de repor ou
incrementar o estoque de moradias, englobando os seguintes componentes:


Domicílios precários, compreendendo:
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domicílios improvisados, que incluem locais e imóveis sem fins

residenciais e lugares que servem como moradia alternativa (imóveis
comerciais, embaixo de pontes e viadutos, barracas, carcaças de carros
abandonados e cavernas, entre outros), o que indica a carência de
novas unidades domiciliares;
‐

domicílios rústicos, que incluem aqueles sem paredes de

alvenaria ou madeira aparelhada e que, em decorrência das condições
de insalubridade, proporcionam desconforto e trazem risco de
contaminação por doenças;


Coabitação, compreendendo:
‐

famílias conviventes secundárias que vivem junto com a família

principal, no mesmo domicílio e declararam intenção de constituir um
domicílio exclusivo;
‐

famílias

que

vivem

em

cômodos,

que

são

domicílios

particulares compostos por um ou mais aposentos localizados em casa
de cômodo, cortiço ou cabeça-de-porco, entre outros;


Ônus

excessivo

com

aluguel, compreendendo famílias

urbanas com renda de até três salários mínimos que moram em domicílios
urbanos duráveis e despendem 30% ou mais de sua renda com aluguel;


Adensamento

excessivo

de

domicílios

alugados,

compreendendo famílias que moram em domicílios alugados onde o número
médio de moradores por dormitório é acima de três.

8.1.1 Déficit Habitacional em 2010

Os dados fornecidos pela FJP com base nos dados do Censo Demográfico
realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
mostram que o Déficit Habitacional em Belo Horizonte é de 78.340 unidades, das
quais 58.459 unidades (74,6% do total) correspondem a famílias com renda até
seis salários mínimos. Destaca-se tal faixa de renda pelo fato de ser este o
universo atendido pela Política Municipal de Habitação.
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Nesta edição o Déficit Habitacional aferido pela FJP incorporou o
componente “ônus excessivo com aluguel”. Sendo assim, não há necessidade de
aferir-se este componente separadamente como foi feito no PLHIS 2011.
De acordo com as tabelas a seguir, a situação em Belo Horizonte (BH) é
bastante similar à observada na Região Sudeste, em Minas e na Região
Metropolitana de BH (RMBH) no que se refere ao Déficit Habitacional. Por outro
lado, observa-se que os dados de BH diferem mais significativamente em relação
aos dados do Brasil, como por exemplo no caso do percentual do Déficit em
relação ao número total de domicílios e da distribuição entre componentes.

Tabela 23 - Déficit Habitacional 2010

Abrangência
Brasil
Região Sudeste
Minas Gerais
Região Metropolitana de BH (RMBH)
BH
Fonte: FJP (2013)

Número
absoluto

% em relação ao
número total de
domicílios

6.940.691
2.674.428
557.371
167.124
78.340

12,1
10,6
9,2
10,0
10,6

Tabela 24 - Déficit Habitacional 2010 na faixa até seis salários mínimos

Abrangência
Brasil
Região Sudeste
Minas Gerais
BH

Número
absoluto

% em relação ao
total do Déficit
Habitacional

5.757.341
83,0
2.100.741
78,6
459.621
82,5
58.459
74,6
Fonte: FJP (2013)

% em relação ao
número total de
domicílios
10,04
8,33
7,59
7,67

Tabela 25 - Déficit Habitacional 2010: distribuição entre componentes

Abrangência

Brasil
R. Sudeste
Minas Gerais
RMBH

% em relação ao total do Déficit Habitacional
Adensamento
Ônus
Domicílios
excessivo de
Coabitação
excessivo com
precários
domicílios
aluguel
alugados
19,4
43,1
30,6
6,9
6,6
43,6
39,9
10,0
7,4
48,7
38,8
5,1
2,8
55,4
35,7
6,1
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% em relação ao total do Déficit Habitacional
Adensamento
Ônus
Domicílios
excessivo de
Coabitação
excessivo com
precários
domicílios
aluguel
alugados
2,5
54,0
37,7
5,7
Fonte: FJP (2013)

Tabela 26 - Déficit Habitacional 2010 na faixa até seis salários mínimos:
distribuição entre componentes

Abrangência

Brasil
R. Sudeste
Minas Gerais
BH

% em relação ao total do Déficit Habitacional
Adensamento
Ônus
Domicílios
excessivo de
Coabitação
excessivo com
precários
domicílios
17
aluguel
alugados
22,30
33,85
36,90
6,95
7,47
31,73
50,80
10,00
8,31
39,27
47,00
5,42
2,53
40,70
50,58
6,19
Fonte: FJP (2013)

8.1.2 Projeção do Déficit Habitacional para 2014
Tendo em vista que o primeiro período de avaliação do PLHIS terminou em
2013 e, portanto, a revisão das metas se dará a partir de 2014, torna-se importante
estimar a projeção do Déficit Habitacional para 2014. Para isso foram utilizados os
dados fornecidos pela Fundação João Pinheiro (FJP) para o Déficit Habitacional
Básico de 2000 e o Déficit Habitacional de 2010 a partir dos respectivos Censos
Demográficos18.
Para fins de obter uma série histórica que dê uma referência para a projeção
do Déficit Habitacional de 2014, comparou-se o Déficit Habitacional Básico de
2000 e de 2010. Considerando que a composição do Déficit Habitacional Básico é
a mesma do Déficit Habitacional com exceção do componente “ônus excessivo

17

Pelo conceito adotado pela FJP, o número de unidades afetadas pelo ônus excessivo

com aluguel considera domicílios com rendimento de até três salários mínimos.
18 Tendo em vista a maior atualidade das informações do último período citado, não foram
aqui consideradas as projeções de Déficit Habitacional Básico para 2007, também fornecidas pela
FJP a partir de contagem de domicílios realizada à época.
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com aluguel”, para se chegar ao Déficit Habitacional Básico de 2010 suprimiu-se
do total do Déficit Habitacional o número de unidades do referido componente.

Tabela 27 - Déficit Habitacional Básico em Belo Horizonte - 2000/2010
2000
Déficit
Habitacional
Básico

Total de Domicílios
particulares permanentes

Percentual em relação ao total
de domicílios particulares
permanentes

53.201

628.447

8,5

2010
Déficit
Habitacional
Básico

Total de Domicílios
particulares permanentes

Percentual em relação ao total
de domicílios particulares
permanentes

762.075

6,4

48.774

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP, 2013).

Nesse

contexto,

observa-se

uma

queda

percentual

do

Déficit

Habitacional Básico igual a 8,3% no período, ou seja, taxa de decrescimento
anual de 0,8719. Esse fator, ainda que não seja preciso tendo em vista os
diferentes aspectos que influenciam no aumento ou queda das necessidades
habitacionais, mostra-se razoável para o cálculo do Déficit Habitacional para
2014 uma vez que baseia-se em realidade recente de Belo Horizonte.
Assim sendo, para fins de atualização do PLHIS considera-se que a
projeção do Déficit Básico 2014 é igual a 47.099 unidades, conforme
apresentado na Tabela abaixo. Cabe mencionar que tal valor representa 5,86%
do total de 804.401 domicílios projetados para o ano de 2014 (ver item 8.4 Projeção da Demanda Demográfica deste documento).

Tabela 28 - Projeção do Déficit Habitacional Básico. Belo Horizonte, 20112014.

19

Ano

Déficit Básico Projetado

2010

48.774

Foi utilizada a fórmula ideal: taxa de crescimento anual = (valor presente-valor passado)

elevado a 1/n – 1.
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Déficit Básico Projetado

2011

48.350

2012

47.929

2013

47.512

2014

147

47.099
Fonte: Elaboração própria

Em 2010 o componente “ônus excessivo com aluguel” foi aferido como
sendo de 29.566 unidades (FJP, 2013). Aplicando-se o mesmo fator utilizado no
caso do Déficit Habitacional Básico, estima-se que em 2014 o número de
famílias afetadas por esse tipo de necessidade habitacional é de 28.550. Dessa
forma, o Déficit Habitacional total de Belo Horizonte a ser considerado para
2014 é igual a 75.649 unidades. A Tabela 29 abaixo apresenta essas
informações.
Tabela 29 - Déficit Habitacional Básico, “ônus excessivo com aluguel” e Déficit
Habitacional total - Belo Horizonte – 2010/2014.
2010
Déficit
Habitacional
Básico

Componente “ônus
excessivo de aluguel”

Déficit Habitacional total

48.774

29.566

78.340

2014
(projeção)
Déficit
Habitacional
Básico
47.099

Componente “ônus
excessivo de aluguel”

Déficit Habitacional total

28.550
Fonte: FJP (2013), elaboração própria.

75.649

Para se chegar ao número de famílias com renda até seis salários
mínimos que compõem o Déficit Habitacional 2014 aplicou-se o mesmo
percentual da participação dessa faixa observado no Déficit Habitacional 2010,
ou seja, 74,6%. Sendo assim, das 75.649 famílias que compõem o Déficit
Habitacional projetado para 2014 estima-se que 56.434 pertencem ao universo
de atendimento da Política Municipal de Habitação.
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Tabela 30 - Déficit Habitacional na faixa até seis salários mínimos em Belo
Horizonte – 2010/2014.
Déficit Habitacional total
78.340
Déficit Habitacional total
75.649

2010
Déficit Habitacional na faixa até seis salários
mínimos
58.459
2014
Déficit Habitacional na faixa até seis salários
mínimos
56.434

8.2 Remoções por obras públicas
8.2.1 Estimativa do número de remoções no universo de Assentamentos
de Interesse Social
Este item tem como objetivo estimar número de remoções necessárias no
universo de Assentamentos de Interesse Social em Belo Horizonte em decorrência
de intervenções públicas, excetuando assentamentos das Subtipologias A e C da
Tipologia Conjuntos Habitacionais e Loteamentos Públicos e da Subtipologia A da
Tipologia Loteamentos Privados Irregulares por serem consolidados. As
intervenções públicas consideradas foram as seguintes:


obras de urbanização em Assentamentos de Interesse Social;



obras viárias previstas no Programa de Estrutura Viária de Belo
Horizonte (VIURBS);



desocupação de áreas sujeitas a inundações, onde é necessário
remover os domicílios e estabelecimentos atingidos.

Os assentamentos ou partes de assentamentos atingidos pelas obras
viárias previstas para o Anel Rodoviário, de acordo com as informações
disponíveis uma vez que o projeto está em andamento, foram excluídos das
estimativas pelo fato de estarem sob a responsabilidade do Departamento de
Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG) e do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT).
Excluídas as áreas atingidas pelas obras previstas para o Anel Rodoviário,
adotou-se a seguinte metodologia para estimar a demanda de remoções:
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no caso dos Assentamentos de Interesse Social que foram ou são objeto
de elaboração de Plano Global Específico (PGE) ou de intervenção do
Programa Vila Viva a estimativa realizada considerou o que está
planejado ou previsto;



nos demais assentamentos estudados a estimativa foi feita em dois
momentos:
 nas partes afetadas pelas manchas de inundação e pelas obras
previstas no VIURBS a estimativa foi feita a partir da área dos
polígonos atingidos e dos dados disponíveis sobre a densidade em
cada caso;
 nas partes remanescentes a estimativa foi feita com base na
densidade de cada assentamento, da seguinte maneira:
-

nos casos de assentamentos com densidade menor ou igual a
100 habitantes por hectare considerou-se que não haveria
necessidade de remoções em função de obras de urbanização;

-

nos casos de assentamentos com densidade maior que 100
habitantes por hectare estimou-se que haverá necessidade de
remover uma média de 10% das unidades existentes, em função
de futuras obras de urbanização; a estimativa de número de
unidades existentes foi feita a partir da área dos polígonos
remanescentes e dos dados disponíveis sobre a densidade em
cada caso.

Consolidando as estimativas realizadas chegou-se a um número de 24.371
remoções, conforme apontado na Tabela 31 abaixo.

Tabela 31 – Estimativa da demanda de remoções por intervenções públicas.
Origem da demanda de remoção
Vilas/Favelas e
Conjuntos Habitacionais e
Urbanização
Loteamentos Públicos B
com PGE

Sem Vila
Viva
Com Vila
Viva

Estimativa de nº de
unidades a serem
removidas
8.406
2.266
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Estimativa de nº de
unidades a serem
removidas

Origem da demanda de remoção

Vilas/Favelas e Conjuntos Habitacionais e
Loteamentos Públicos B sem PGE
Loteamentos Privados Irregulares B
Vilas/Favelas e Conjuntos Habitacionais e
Loteamentos Públicos B
VIURBS
Loteamentos Privados Irregulares B
Inundações (todos os assentamentos estudados)
Total

708
2.850
2.135
1.570
6.437
24.371

Fonte: PBH (2015)

Ressalva-se que nem todos os removidos deverão ser reassentados, em
função de fatores como valor do imóvel original ou do tamanho da família entre
outros. Estima-se que cerca de 12.186 removidos (50% do total, que corresponde
ao

percentual

médio

praticado

atualmente

pela

URBEL),

demandarão

reassentamento e os demais casos serão encaminhados por meio de outras
alternativas.

8.3 Inadequação de domicílios
O conceito trabalhado pela Fundação João Pinheiro (FJP) para a categoria
de necessidades habitacionais denominada Inadequação de Domicílios engloba
as habitações que não oferecem condições satisfatórias de habitabilidade. São
considerados inadequados no estudo desenvolvido pela FJP os domicílios urbanos
que apresentam pelo menos um dos seguintes fatores: carência de infraestrutura
urbana, adensamento excessivo de domicílios próprios e ausência de banheiro
exclusivo.
De acordo com os dados da FJP, Belo Horizonte apresentava em 2010 um
número de 29.561 domicílios com carência de infraestrutura urbana, número que
representa uma redução de cerca de 36% em relação ao resultado aferido em
2000. Essa redução ocorreu em grande parte, em decorrência do significativo
volume de obras públicas de urbanização realizadas durante a década abordada
onde concentram-se as carências de infraestrutura, ou seja, em Assentamentos de
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Interesse Social, que para fins deste Plano correspondem aos assentamentos com
predominância de famílias com renda até seis salários mínimos.
No PLHIS 2011 foram identificadas em Belo Horizonte quatro tipologias de
Assentamentos de Interesse Social, onde considera-se estarem concentrados os
domicílios inadequados, quais sejam:


Vilas/Favelas: assentamentos delimitados ou passíveis de delimitação

como Zonas de Especial Interesse Social 1 (ZEIS-1), que segundo o artigo 12 da
Lei Municipal nº 7166/1996 e suas alterações são “(...) regiões ocupadas
desordenadamente por população de baixa renda, nas quais existe interesse
público em promover programas habitacionais de urbanização e regularização
fundiária, urbanística e jurídica, visando à promoção da melhoria da qualidade de
vida de seus habitantes e à sua integração à malha urbana”;


Conjuntos Habitacionais e Loteamentos Públicos: assentamentos

originados por iniciativa do poder público em áreas de sua propriedade,
destinados à população de baixa renda e que apresentam irregularidades
urbanísticas e/ou jurídicas, que subdividem em duas subtipologias:


Subtipologia A: conjuntos habitacionais construídos a partir de 1993,

que têm como único fator de inadequação a demanda de finalização de sua
regularização e titulação dos beneficiários;

apresentam

Subtipologia B: conjuntos habitacionais e loteamentos públicos, que
a

demanda

de

finalização

de

sua

regularização

e

outras

inadequações, delimitados ou passíveis de delimitação como Zonas de Especial
Interesse Social 3 (ZEIS-3), que segundo o artigo 12 da Lei Municipal nº 7166/1996
e suas alterações são “(...) regiões edificadas em que o Executivo tenha
implantado conjuntos habitacionais de interesse social”;


Subtipologia C: conjuntos habitacionais construídos a partir de 1993

que não apresentam nenhum fator de inadequação;


Loteamentos Privados Irregulares: assentamentos passíveis de

delimitação como Áreas de Especial Interesse Social 2 (AEIS-2), que segundo o
artigo 91-F da Lei Municipal nº 7166/1996 e suas alterações são “(...) os
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loteamentos clandestinos passíveis de regularização”, que subdividem-se em duas
subtipologias:

depende

Subtipologia A (AEIS-2A): loteamentos cuja regularização fundiária
de

reconhecimento

e

organização

de

aspectos

jurídicos

e,

eventualmente, de intervenções urbanísticas de baixa complexidade;


Subtipologia B (AEIS-2B): loteamentos cuja regularização fundiária

pressupõe a realização de intervenções urbanísticas de caráter estrutural a serem
determinadas por meio da execução de um Plano de Regularização Urbanística
(PRU);


Ocupações Organizadas: assentamentos originados de ocupações

em terrenos ou edificações de propriedade de terceiros, públicas ou privadas, por
iniciativa de movimentos organizados, existentes há pelo menos um ano.
Os dados utilizados nesta revisão do PLHIS referentes aos Assentamentos
de Interesse Social foram disponibilizados pela Prefeitura, sendo que no caso da
tipologia Loteamentos Privados Irregulares foram fornecidos pela SMAPU e no
caso das demais tipologias pela URBEL (ver Mapa de Assentamentos de Interesse
Social e Tabela 21 - Dados sobre Assentamentos de Interesse Social apresentados
a seguir).
Por meio de uma parceria da URBEL com o IBGE de 2009 a 2010, os limites
de setores censitários que continham assentamentos das tipologias Vilas/Favelas e

Conjuntos Habitacionais e Loteamentos Públicos/Subtipologia B foram ajustados
em quase sua totalidade, possibilitando iniciar uma nova fase na disponibilização
dos dados populacionais mais precisos sobre esses assentamentos a partir do
Censo 2010. Além disso, a URBEL realizou as seguintes ações em relação aos
dados desse universo de assentamentos:


foram atualizados em 2014 os limites desses assentamentos, para

fins de subsidiar a proposta de revisão do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento,
Ocupação e Uso do Solo apresentada para apreciação IV Conferência Municipal
de Política Urbana (IV CMPU);
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a partir dos novos limites obtidos foram ajustados também os dados

referentes a número de domicílios e população, considerando a base de dados do
Censo 2010.
Essas iniciativas representam um marco para a formação de uma base de
dados demográficos consistente sobre esses assentamentos de forma a viabilizar
uma série histórica alimentada de agora em diante a cada Censo do IBGE e,
assim, subsidiar análises importantes sobre esse universo. Entretanto, como esses
dados anteriormente eram levantados a partir de fontes e metodologias
diversificadas (inclusive no que se refere aos dados do PLHIS 2011), não há base
de comparação com os dados apresentados nesta revisão do PLHIS.
A identificação e delimitação dos assentamentos da tipologia Loteamentos

Privados Irregulares/Subtipologias A e B (ver Mapa a seguir) apresentados neste
Plano foram resultado de um longo processo que teve início na elaboração do
PLHIS 2011 quando realizou-se uma primeira pesquisa envolvendo levantamento
de dados secundários bem como entrevistas e vistorias. A SMAPU desenvolveu
um estudo que identificou um número maior de assentamentos que os
identificados anteriormente no PLHIS 2011, em função de terem sido adotados
critérios menos restritivos nessa segunda abordagem. Quando da elaboração dos
Planos Diretores Regionais, finalizados em 2013, a delimitação dos assentamentos
dessa tipologia passou por mais uma etapa de depuração, tornando mais precisos
os limites e o enquadramento nas subtipologias A e B. Por fim, no processo de
preparação e sistematização dos resultados da IV CMPU ocorreram ainda alguns
ajustes finais que resultaram na delimitação aqui apresentada.
Sendo assim, de acordo com o exposto, a delimitação dos assentamentos
da tipologia Loteamentos Privados Irregulares/Subtipologias A e B não coincide
com o limite dos setores censitários utilizados pelo IBGE para o Censo 2010.
Portanto, para o levantamento dos dados de domicílios e populacionais foram
utilizadas fontes e metodologias diferenciadas, a saber:


na maior parte dos casos esses dados foram obtidos a partir de

informações desagregadas espacialmente a partir da base do Censo 2010 em um
nível inferior ao do setor censitário - por face de quadra ou por entradas de
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domicílios, proporcionalmente à extensão da face da quadra; essa informação
desagregada foi fornecida diretamente pelo IBGE para essas áreas, conforme
polígonos repassados a eles pela SMAPU;


no caso de assentamentos da tipologia Loteamentos Privados

Irregulares/Subtipologia B que estão situados nas bordas do Município ou não
estavam ocupadas em 2010, portanto não foram contempladas no último Censo,
adotou-se outra metodologia para estimar dados populacionais e de domicílios;
nesses assentamentos estimou-se o número de domicílios e população
proporcionalmente à área de outras localidades com densidade de ocupação
similar identificadas por meio de observação visual de foto aérea;


no caso de áreas não contempladas pelo Censo 2010 mas que foram

objeto de cadastramento da URBEL foram consideradas as informações do
cadastro realizado.
No caso das Ocupações Organizadas adotou-se os dados apresentados no
PLHIS 2011 para as que já existiam e para as que se formaram mais recentemente
foram feitas estimativas de número de domicílios a partir de informações
disponibilizadas pela URBEL.
Existem 2.286 unidades habitacionais construídas partir de 1993 em 64
conjuntos habitacionais implantados no interior de Vilas/Favelas (ver Anexo 5), em
geral destinados ao reassentamento de famílias removidas no processo de
urbanização, que já estão computadas entre o número de domicílios desses
assentamentos. Sendo assim, essas unidades não foram incluídas nos dados
apresentados acima sobre os Conjuntos Habitacionais e Loteamentos Públicos.
O conceito das Ocupações Organizadas contempla assentamentos
existentes há pelo menos um ano. Como esta revisão do PLHIS é referenciada no
ano de 2014, considerou-se num primeiro momento como universo dessa tipologia
os assentamentos identificados que já existiam no final de 2013, ou seja: Dandara,
Irmã Dorothy, Camilo Torres, Eliana Silva, Sustenido, Rosa Leão, Helena Greco,
Novo Paraíso e um acampamento cigano enquadrado nessa tipologia desde o

REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE BELO HORIZONTE

155

PLHIS 2011. Entretanto, como os cinco primeiros20 estão em processo de
delimitação como AEIS-2 B, de acordo com a proposta aprovada na IV CMPU,
foram então enquadrados como Loteamentos Privados Irregulares/Subtipologia B.
Destacam-se, por sua importância em termos de porte e visibilidade política,
dois novos assentamentos que ainda não existiam ao final de 2013, e que,
portanto, não poderão ser ainda enquadrados

na tipologia Ocupações

Organizadas para fins desta revisão do PLHIS: Vitória e Esperança, na região do
Isidoro. Esses dois assentamentos e a vizinha Rosa Leão juntos totalizam pelo
menos 2.507 famílias, de acordo com os resultados de levantamento promovido
pela URBEL em 2014.
No total foram identificados 167.467 domicílios e estabelecimentos
distribuídos em 590 Assentamentos de Interesse Social, conforme Tabela abaixo. A
tipologia com maior número de assentamentos é a dos Loteamentos Privados

Irregulares (49,66%) mas, pela alta densidade, a tipologia Vilas e Favelas é a que
abriga maior número de domicílios e estabelecimentos (54,47%).
Ressalva-se que 11.237 domicílios existentes em Vilas e Favelas e 12.401
domicílios existentes em Conjuntos Habitacionais e Loteamentos Públicos da

Subtipologia B estão regularizados (ver Anexo 5). Segundo a URBEL será
realizada pesquisa para identificar quantos desses domicílios regularizados estão
também atendidos com urbanização completa, pois esse dado ainda não existe.
Por fim, considerando que, por conceito, os Conjuntos Habitacionais e

Loteamentos Públicos da Subtipologia C não apresentam nenhum fator de
inadequação pode-se afirmar, então, que a Inadequação de Domicílios abrange
um universo de 161.557 unidades distribuídas nos 548 assentamentos das demais
tipologias e subtipologias.

20

De acordo com dados da URBEL os cinco assentamentos totalizam cerca de 1.445
domicílios, assim distribuídos: 85 no Sustenido, 1.081 no Rosa Leão, 110 no Helena Greco;
104 no Novo Paraíso e 65 no acampamento cigano.

REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE BELO HORIZONTE

156

Tabela 32 – Dados sobre Assentamentos de Interesse Social.
Unidades residenciais e não residenciais

Tipologia

Vilas/Favelas

Subtipologia

A

Conjuntos Habitacionais e
Loteamentos Públicos

B
C

Loteamentos
Irregulares

Privados

Ocupações Organizadas
Totais

A
B
-

Nº de unidades
sem demanda de
urbanização e
regularização
fundiária

Nº de unidades com
demanda apenas de
regularização
fundiária

Assentamentos

Com demanda de
urbanização e/ou
de regularização
fundiária

% em
relação ao
total

-

-

91.224

-

5.102

-

-

28.341

5.910

-

-

-

6.675

-

-

-

28.770

-

-

1.445

5.910

11.777

149.780

167.467
Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos pela URBEL

% em
relação ao
total

Nº

54,47

186

31,52

3,05

41

6,95

16,92

23

3,90

3,53

42

7,12

3,99

168

28,47

17,18

125

21,19

0,86

5

0,85

100

590

100

599306,368

600306,368

601306,368

602306,368

603306,368

604306,368

605306,368

606306,368

607306,368

608306,368

609306,368

610306,368

611306,368

612306,368

613306,368

614306,368

615306,368

616306,368

617306,368

618306,368

619306,368

620306,368

7812911,129
7811911,129
7810911,129
7809911,129

7809911,129

7810911,129

7811911,129

7812911,129

7813911,129

598306,368

7813911,129

597306,368

7808911,129
7807911,129
7806911,129

7806911,129

7807911,129

7808911,129

VENDA NOVA

7805911,129
7804911,129
7803911,129

7803911,129

7804911,129

7805911,129

NORTE

7802911,129

7802911,129

NORDESTE

7801911,129
7800911,129
7799911,129
7798911,129
7797911,129

7797911,129

7798911,129

7799911,129

7800911,129

7801911,129

PAMPULHA

LESTE

7796911,129
7795911,129
7794911,129

7794911,129

7795911,129

7796911,129

NOROESTE

7793911,129

7793911,129

CENTRO-SUL

7792911,129
7791911,129
7790911,129

7790911,129

7791911,129

7792911,129

OESTE

7788911,129

Hidrografia

7787911,129

Loteamentos Privados Irregulares passíveis de delimitação como AEIS-2A

7786911,129

7786911,129

Loteamentos Privados Irregulares passíveis de delimitação como AEIS-2B
Ocupações Organizadas

7785911,129

7785911,129

Conjuntos Habitacionais e Loteamentos Públicos A e C

Vilas e Favelas delimitadas ou passíveis de delimitação como ZEIS-1

7784911,129

Conjuntos Habitacionais e Loteamentos Públicos delimitados ou passíveis de

Produto:

599306,368

600306,368

601306,368

602306,368

603306,368

604306,368

605306,368

606306,368

607306,368

608306,368

609306,368

610306,368

611306,368

1.500

Fonte:
750

0

1.500 Metros

IBGE, Google Earth, PBH

1 :30.000

7780911,129

DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL

Conteúdo:
598306,368

Escala:

Novembro/2015
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7781911,129

7782911,129

7783911,129

±
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Datum Horizontal: SIRGAS 2000

Data:

7783911,129

delimitação como ZEIS-3

MAPA DE ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL

612306,368

613306,368

614306,368

615306,368

616306,368

617306,368

618306,368

619306,368

7784911,129

7787911,129

Assentamentos de Interesse Social

7782911,129

BARREIRO

7781911,129

7788911,129

Limite de Regional

7780911,129
597306,368

7789911,129

Quadras

620306,368

7779911,129

7789911,129

Legenda
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8.4 Projeção da Demanda Demográfica
Tendo como base o diagnóstico do setor habitacional realizado para o
PLHIS de Belo Horizonte elaborado em 2011, apresenta-se abaixo a revisão da
projeção da Demanda Demográfica Domiciliar apontada no relatório anterior.
Para isso utilizou-se aqui de dados e estimativas advindos de quatro
diferentes fontes. A primeira diz respeito às informações do último Censo
Demográfico. Com base no número de domicílios existentes em Belo Horizonte
para 2010 foram corrigidas as projeções realizadas anteriormente em FJP (2009).
Trata-se assim de uma correção simples e direta utilizando-se das taxas de
crescimento apontadas no PLHIS 2011, iguais a 1,6% no período 2010 – 2020 e a
1% entre 2020 e 2030.
A segunda fonte refere-se ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
(PDDI) para a RMBH que, tendo como base uma série de estudos demográficos e
econômicos para a Região, apresentou para a capital uma Taxa de Crescimento
Geométrico Anual (TCG) igual a 1,13% a.a para o período 2010-2020. Para o
período subsequente não há a determinação da TGC.
Complementarmente, utilizou-se das projeções existentes em FIORAVANTE
(2009)21 e GLAUCO (2012)22, os quais, utilizando respectivamente de modelos
demográficos multi-estado e apoiados por geotecnologia, apresentam taxas de
crescimento para os domicílios de Belo Horizonte para os períodos abrangidos
pelo PLHIS.
Observa-se que para qualquer das fontes utilizadas a projeção mostra-se
inferior à existente no PLHIS 2011, reproduzida na tabela apresentada a seguir

21

FIORAVANTE, Edwan Fernandes. Projeção de domicílios por modelo multiestado e

aplicação para previsão da frota de automóveis em Belo Horizonte. Tese (Doutorado).
22

GLAUCO, José de Matos Umbelino. Simulações de Distribuição espacial domiciliar e

projeções demográficas intraurbanas com apoio de geotecnologias. Tese (Doutorado).
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Tabela 33 - Estimativa da Demanda Demográfica por domicílios 2010-2030 /
Belo Horizonte
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Estimativa do número de domicílios
838.654
853.744
868.440
882.755
896.698
910.281
923.517
936.413
948.975
961.203
973.096
984.639
995.814
1.006.607
1.017.003
1.026.985
1.036.540
1.045.653
1.054.312
1.062.503
1.070.215
Fonte: FJP, CEI, 2009; PLHIS, 2011

A seguir, apresentam-se duas Tabelas respectivamente com os valores
corrigidos, com base nas taxas

de

crescimento23 disponibilizadas nas

informações e trabalhos acima destacados, e os índices de correção por fonte e
período. Considerou-se razoável adotar nas projeções para 2030 o valor médio
entre os apresentados nos diferentes trabalhos utilizados como referência,
inclusive o PLHIS 2011.
Considerando que esta revisão está sendo feita com base em 2013, final do
primeiro período de implementação do PLHIS BH, o volume final de domicílios a
ser adotado para esta demanda demográfica é aquele compreendido entre 20142030. Para o primeiro ano do período também foi adotado o valor médio
encontrado entre as diferentes projeções, igual a 804.402 domicílios.
23

Demos o destaque como forma de ressaltar que utilizamos aqui das taxas e não

necessariamente dos valores absolutos apresentados nos trabalhos uma vez que como valor inicial
dos domicílios em 2010 partimos sempre da informação oficial obtida pelo Censo 2010.
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Nesse sentido, obteve-se como resultado final o número de 973.808
domicílios em 2030, saldo aproximadamente 10% menor que a projeção do PLHIS
2011. Assim, o acréscimo de domicílios entre 2014 e 2030 assume valor igual a
169.407 novas unidades.

Tabela 34 - Estimativa de número de domicílios no período 2010-2030 por
diferentes fatores / Belo Horizonte
Estimativa do número de domicílios

Ano

Correção 2011

PDDI

Fioravante (2009)

Glauco (2012)

2010

762.075*

762.075

762.075

762.075

2011

774.268

770.686

771.525

773.278

2012

786.656

779.395

781.092

784.645

2013

799.243

788.202

790.777

796.179

2014

812.031

797.109

800.583

807.883

Média 2014

804.401

2015

825.023

806.116

810.510

819.759

2016

838.224

815.226

820.560

831.809

2017

851.635

824.438

830.735

844.037

2018

865.261

833.754

841.036

856.444

2019

879.106

843.175

851.465

869.034

2020

893.171

852.703

862.023

881.809

2021

902.103

869.092

892.919

2022

911.124

876.219

904.170

2023

920.235

883.404

915.563

2024

929.438

890.647

927.099

2025

938.732

897.951

938.780

2026

948.119

905.314

950.609

2027

957.601

912.738

962.587

2028

967.177

920.222

974.715

2029

976.848

927.768

986.997

2030

986.617

935.376

999.433

Média

973.808

*Número de domicílios segundo Censo 2010
Fonte: Elaboração própria com base nos estudos citados

Tabela 35 - Taxas de crescimento domiciliar por diferentes fatores. Belo
Horizonte 2010-2030.
Taxas de Crescimento
Período
2010-2020

PLHIS
2011 PDDI
1,6
1,13

Fioravante (2009)
1,24

Glauco (2012)
1,47
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Taxas de Crescimento
Período
2020-2030

PLHIS
2011 PDDI
1
-

Fioravante (2009)
0,82

Glauco (2012)
1,26

Fonte: Elaboração própria com base nos estudos citados

Tabela 36 - Acréscimo de domicílios em Belo Horizonte no período de 20142030
2014 (Projeção FIP)

804.401

2030 (Projeção FIP)

973.808

Acréscimo de domicílios (2014 - 2030)

169.407

Fonte: Elaboração própria

Para a definição do número de novos domicílios que comporão efetivamente
a demanda habitacional de interesse social em Belo Horizonte adotou-se
inicialmente os mesmos percentuais utilizados no PLHIS de 201124, quais sejam
eles: 18%25 do universo de famílias na faixa de renda até seis salários mínimos,
que por sua vez corresponderia a 49% do total de domicílios permanentes. Assim
sendo, aplicando-se esses percentuais, 14.941 novos domicílios deverão constituir
efetivamente a demanda habitacional de interesse social futura até 2030.
Complementarmente, utilizou-se outros dados do SIDRA IBGE, os quais
estratificam os domicílios particulares permanentes segundo seu rendimento
nominal mensal. A Tabela abaixo apresenta tais informações para os anos de 2000
e 2010. Com base neles percebe-se o considerável crescimento do percentual de
domicílios localizados na faixa salarial até seis salários mínimos, classe objeto das
políticas de habitação de interesse social. Observa-se ainda que o valor percentual
determinado no ano 2000 para famílias com renda até 6 s.m. – 46,7% - encontra-se
bem próximo ao apontado no PLHIS 2011 com outra metodologia.

24

Essa medida foi tomada uma vez que a tabela do SIDRA IBGE utilizada na ocasião – TAB.

238: Famílias residentes em domicílios particulares por classes de rendimento nominal mensal
familiar per capta e tipo de composição família - não apresenta dados atualizados para 2010.
25

Percentual que representa o número de unidades que compunham o Déficit Habitacional

de Belo Horizonte em 2000 em relação ao número de domicílios com renda até seis salários
mínimos no mesmo ano.
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Tabela 37 - Domicílios particulares permanentes por faixa de rendimento
nominal mensal. Belo Horizonte, 2000, 2010.
Faixa Salarial (salário
mínimo)
Até 1/4
Mais de 1/4 a 1/2
Mais de 1/2 a 1
Mais de 1 a 2
Mais de 2 a 3
Mais de 3 a 5
Mais de 5 a 10
Mais de 10 a 15
Mais de 15 a 20
Mais de 20 a 30
Mais de 30
Sem rendimento
Total
Domicílios até 6 s.m.26
Percentual

Número de domicílios
2000
2010
340
1.248
1.608
2.723
26.281
60.281
58.598
120.309
58.820
110.189
104.280
147.842
147.846
154.773
66.278
55.149
42.128
35.166
45.109
29.400
62.823
25.338
14.222
19.657
628.334
762.075
293.718
493.204
46,7%
64,7%

Var (%)
267%
69%
129%
105%
87%
42%
5%
-17%
-17%
-35%
-60%
38%
21%
68%
38,4%

* Fonte: Elaboração própria com base em SIDRA, IBGE

Dessa forma, considerando o patamar de 2010, entendemos para nossos
fins que 64,7% dos novos domicílios a serem criados até 2030 correspondem a
famílias com renda de até seis salários mínimos. Em termos absolutos, e tomando
2013 como ano base, esse valor corresponde a 109.606 unidades, ou seja, 64,7%
dos 169.407 novos domicílios estimados no período.
Como no PLHIS 2011, considerou-se que nem todas essas famílias
comporão efetivamente o Déficit Habitacional local. Segundo dados fornecidos
pela Fundação João Pinheiro (FJP) para a URBEL em 201327, 74% dos domicílios
presentes no total do Déficit Habitacional aferido em 2010 correspondem a famílias
com renda até seis salários mínimos, faixa a ser atendida pela política habitacional
de interesse social. Tal valor corresponde a 58.459 unidades, que representam
cerca de 11,85% do número de domicílios com rendimentos até seis salários
mínimos para o ano. Assim sendo, utilizando-se este percentual, estima-se que

26

Para fins de análise, consideramos de maneira razoável que a distribuição de domicílios

na faixa entre 5 e 10 salários mínimos é proporcional. Sendo assim, para o ano 2000, i.e., teríamos
29.569 domicílios para a faixa de 5 a 6 s.m.; 29.569 para a faixa de 6 a 7 s.m. e assim por diante.
27

Calculados com base no Censo 2010.
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12.988 novos domicílios surgidos entre 2014 e 2030 deverão constituir
efetivamente a demanda habitacional futura. Tal valor mostra-se próximo, portanto,
ao encontrado com base nos dados do ano 2000.
Em resumo, temos então dois cenários para a projeção da Demanda
Demográfica em Belo Horizonte para o período de abrangência do PLHIS. O
primeiro, baseado nos percentuais adotados no PLHIS 2011, apontando para um
número de 14.491 novos domicílios que comporão efetivamente a demanda
habitacional a partir de 2014 até 2030. O segundo, mais realista e atual, apresenta
tal número como sendo igual a 12.988 novos domicílios. Propõe-se adotar,
portanto, este último número como referência nesta revisão do PLHIS.

8.5 Síntese das necessidades habitacionais
A

síntese

da

atualização

do

dimensionamento

das

necessidades

habitacionais de Belo Horizonte, considerando os resultados dos estudos
realizados sobre o Déficit Habitacional, a demanda de remoções e a Demanda
Demográfica, que somados representam a demanda por ações de provisão
habitacional, bem como da Inadequação de Domicílios, que representam a
demanda por intervenções em Assentamentos de Interesse Social, está
apresentado na tabela abaixo.

Tabela 38 - Síntese das necessidades habitacionais em número de domicílios
Déficit Habitacional para 2014 na faixa de até seis salários mínimos
Demanda de remoções por obras públicas
Demanda Demográfica para o período de 2014 até 2030 28
Subtotal
Inadequação de Domicílios

28

56.434
24.372
12.988
93.794
161.557

Projeção do acréscimo de número de domicílios de famílias de baixa renda para 2030.
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OFERTA POTENCIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Para estimar a oferta potencial para ampliação do estoque de habitação de
interesse social no Município foram estudados aspectos diversos, a saber:


estimou-se a capacidade de ocupação de áreas vazias destinadas a

habitação de interesse social;


estimou-se o número de domicílios vagos passíveis de destinação

para habitação de interesse social;


levantou-se os dados sobre a produção habitacional pública recente;



identificou-se instrumentos e dispositivos legais vigentes ou propostos

que favorecem a ampliação do estoque habitacional de interesse social.

9.1 Áreas vazias passíveis de destinação para habitação de interesse social
A seguir serão apresentados os resultados referentes à identificação das
áreas vazias passíveis de destinação para habitação de interesse social e ao
cálculo de sua capacidade de ocupação.

9.1.1 Identificação
O estudo elaborado no PLHIS 2011 dividiu as áreas do Município passíveis
de destinação para habitação de interesse social existentes à época em três
categorias - glebas vazias, loteamentos pouco ocupados e lotes vagos dispersos
– e chegou a um potencial de ampliação do estoque residencial destinado à faixa
de baixa renda bem superior à demanda então aferida. Após esse trabalho foram
elaborados pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) os Planos Diretores Regionais,
que atualizaram e aprofundaram o estudo sobre áreas vazias do Município
passíveis de destinação para habitação de interesse social com o objetivo de
construir uma proposta de revisão da delimitação vigente de Áreas de Interesse
Social – 1 (AEIS-1) e sugerir novas delimitações.
Segundo o art. 91-F da Lei Municipal 7166/1996 e suas alterações, as
Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) “(...) são aquelas edificadas ou não,
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destinadas à implantação de programas e empreendimentos de interesse social,
vinculados ao uso habitacional”, sendo as AEIS-1 compostas de áreas vazias e
edificações existentes, subutilizadas ou não utilizadas, destinadas à produção de
empreendimentos habitacionais de interesse social (EHIS).
Os resultados desse processo subsidiaram os projetos de lei de iniciativa
do Executivo Municipal que geraram as Leis Municipais nº 10.628/2013 e
10.716/2014. Uma revisão recentemente realizada nesse universo de áreas
identificadas pelos Planos Diretores Regionais gerou uma nova proposta que foi
submetida à apreciação da IV Conferencia Municipal de Política Urbana. Após
ajustada em função dos resultados da Conferência, essa proposta foi inserida no
projeto de lei enviado à Câmara Municipal pela PBH para revisão do Plano Diretor
e da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (LPOUS). Nesta revisão do
PLHIS serão considerados dois cenários como referência de estudo das áreas
vazias passíveis de destinação para habitação de interesse social, sendo o
Cenário 1 constituído pelas AEIS-1 já formalmente instituídas e o Cenário 2 pelas
áreas que compõem a proposta aprovada pela IV Conferência Municipal de
Política Urbana para revisão das AEIS-1, que exclui algumas do primeiro cenário e
acrescenta outras.
Faz parte da proposta aprovada na Conferência a criação da AEIS-1 de
Interesse Ambiental conceituada como a categoria de AEIS-1 que delimita áreas
subutilizadas, desocupadas ou predominantemente desocupadas, dotadas de
elementos ambientais relevantes, nas quais é possível a compatibilização entre a
proteção de atributos naturais e paisagísticos, a geração de espaços públicos de
lazer e a produção de EHIS. Portanto, entre as áreas integrantes da proposta
aprovada na Conferência parte são indicadas para AEIS-1 e parte para AEIS-1 de
Interesse Ambiental. O Mapa 1 - Áreas já delimitadas ou em processo de
delimitação como AEIS-1, apresentado a seguir, mostra todas as áreas
integrantes dos Cenários 1 e 2.

597680,683

598680,683

599680,683

600680,683

601680,683

602680,683

603680,683

604680,683

605680,683

606680,683

607680,683

608680,683

609680,683

610680,683

611680,683

612680,683

613680,683

614680,683

615680,683

616680,683

617680,683

618680,683

619680,683

7813608,975
7812608,975

7812608,975

7813608,975

7814608,975

596680,683

São Damião

7811608,975

7811608,975

Vila Mantiqueira

Serra Verde
Jardim dos Comerciários

Conjunto Serra Verde

7810608,975

Canaã

Nova América

Maria Helena
Vila Nova

Jaqueline

Cenáculo

Frei Leopoldo

Minascaixa

Satélite

Vila Santa Mônica

Parque São Pedro

Venda Nova

Monte Azul

São João Batista

Jardim Guanabara

Mirante

Planalto

Itapoã

Floramar

São Tomáz
Jardim Atlântico

Vila Rica
Vila Aeroporto Jaraguá
Jaraguá

Paquetá
Castelo

7800608,975

Conjunto Celso Machado

Vila Santo Antônio Barroquinha

Vila Sumaré

Vila Engenho Nogueira

São Salvador

7799608,975

Coqueiros

7798608,975

Novo Glória

7797608,975

Conjunto Novo Dom Bosco

7796608,975

Conjunto Califórnia II

Califórnia

Esplanada

Minas Brasil

Vila Califórnia

Vila Trinta e Um de Março Vila PUC
Dom Cabral

Conjunto Califórnia I
Delta

Floresta

São Francisco das Chagas

Santa Tereza

Vila Dias

Centro

Vila da Amizade

7795608,975
7794608,975

Maravilha

Nova Gameleira

Jardinópolis Jardinópolis

Sport Club

Salgado Filho

Imbaúbas

7792608,975

Marajó

Betânia

Cidade Jardim Taquaril

Fazendinha

Nossa Senhora da Aparecida Vila Novo São Lucas

Baleia

Santana do Cafezal

Nossa Senhora da Conceição
Nossa Senhora de Fátima

Cidade Jardim

Monte São José
Coração de Jesus

Chácara Leonina
Pantanal

Marçola

Cruzeiro Santa Isabel
Pindura Saia

Carmo

Santo Antônio
São Pedro
Estrela

Vila Paris

Mala e Cuia

Santa Rita de Cássia
Vila Barragem Santa Lúcia

Anchieta

Sion

Mangabeiras

Comiteco

São Bento

Havaí
Acaba Mundo

Estoril

Parque São José

Santa Lúcia

7791608,975

Estrela do Oriente

Alta Tensão

7791608,975

São Jorge II

Vila Havaí

Vila Betânia

Jonas Veiga

Serra

Alpes

Cinquentenário

Conjunto Taquaril

Pirineus

Novo São Lucas

São Lucas

Savassi

Luxemburgo
São Jorge III
Vila Antena
Vila Bandeirantes
Santa Sofia
Conjunto Santa Maria
Leonina
Ápia

Ventosa

Vila Vista Alegre

Bairro das Indústrias II

Gutierrez

Grajaú

Nova Granada
Barão Homem de Melo III

Nova Cintra

Vila Madre Gertrudes V Vista Alegre

Cônego Pinheiro
Cônego Pinheiro A

Nossa Senhora do Rosário

Barão Homem de Melo IV
São Jorge I
Jardim America

Cabana do Pai Tomás
Madre Gertrudes

Vila Madre Gertrudes III
Vila Madre Gertrudes I

7793608,975

Barão Homem de Melo I

Funcionários

Barroca

Alto Barroca

Guaratã Ambrosina

Vila Nova Gameleira II
Vila Nova Gameleira I

Camargos

Virgínia

Oeste

Vila Oeste

Lourdes

Guaratã

Vila Nova Gameleira III

Santa Maria

Vila União

Boa Viagem

Santo Agostinho
Nova Suissa

Taquaril

Vila Paraíso

Santa Efigênia

João Pinheiro

Gameleira

Granja de Freitas

Paraíso

Prado

Calafate

Alto Vera Cruz

Saudade

Barro Preto
Vila Calafate

Vera Cruz

Pompéia
Vila São Rafael
Belém

São Vicente

Vila das Oliveiras

Alto dos Pinheiros

João Alfredo
Vila Nossa Senhora do Rosário

Horto

Vila da Área

Vila Vera Cruz I

Vila Vera Cruz II

Marmiteiros

Coração Eucarístico

Colégio Batista

Carlos Prates

Padre Eustáquio

Lorena

Casa Branca

Caetano Furquim

Bonfim

Monsenhor Messias

Vila Coqueiral

São Geraldo

Grota

Sagrada Família

Lagoinha

Dom Bosco

Camponesa III

Graça

Senhor dos Passos

Conjunto Jardim Filadélfia

Álvaro Camargos

Vila Boa Vista
Vila São Geraldo
Mariano de Abreu

Camponesa I

Santo André

Jardim Montanhês

Pindorama

Horto Florestal

Concórdia

São Cristóvão
Pedreira Prado Lopes

Caiçara-Adelaide
Inconfidência

Boa Vista

Vila do Pombal

Nova Esperança

Vila Jardim São José

Jardim São José

Silveira

Tiradentes
Caiçaras

Glória

Canadá

Nova Vista

Cidade Nova

Renascença

Aparecida

Bom Jesus

Alto Caiçaras
Jardim Alvorada Vila Jardim Montanhês

Santa Inês

Vila Ipiranga

Cachoeirinha

Alípio de Melo
Vila Antena Montanhês

7802608,975

Ipiranga

Nova Floresta
Manacás

Morro dos Macacos

União

Vila da Paz

Vila Nova Cachoeirinha II

Aparecida Sétima Seção

Vila Jardim Alvorada

São Benedito

Santa Cruz

Ermelinda

Sumaré

Engenho Nogueira

Ipê

Penha

Vila de Sá

Vila Nova Cachoeirinha IV
Nova Cachoeirinha Vila Nova Cachoeirinha I

Novo Ouro Preto

Pirajá

Dom Joaquim

Vila Real II

Vila Maloca

Vila São Francisco

Vitória

Goiânia

Fernão Dias

Palmares

Vila Real I
Serrano

Guanabara

Maria Goretti

São Paulo

Vila Inestan

São Francisco

Bela Vitória
Pousada Santo Antônio

São Marcos

Vila Santa Rosa

Campus UFMG

Dom Silvério Três Marias

Vila da Luz

Andiroba
Vila São Paulo

Maria Virgínia

São Sebastião
Maria Virgínia

Jardim Vitória

7801608,975

Universitário

Ouro Preto

7801608,975

Suzana
Vila Suzana II

Vila Maria

7793608,975

7803608,975
7802608,975

Santa Rosa

Santa Terezinha

São Gabriel

Vila São Dimas
Primeiro de Maio
Eymard
Vila Primeiro de Maio
Vila São Gabriel Jacuí
Vila Suzana I

Indaiá

Conjunto Lagoa

Nazaré

Boa Esperança

Grotinha

Vila Minaslândia Boa União II

Dona Clara

Vila Paquetá

Conjunto Providência
Vila Esplanada
Providência

Vila Santo Antônio Liberdade

Bandeirantes

Urca

Vista do Sol

7800608,975

7804608,975

Minaslândia

São José

Itatiaia

Vila Ouro Minas Ouro Minas
Vila São Gabriel
Belmonte

São Gonçalo

São Bernardo

Acaiaca

Aeroporto

Lagoa da Pampulha

Confisco

Mirtes

Aarão Reis

Vila Aeroporto

Paulo VI

Novo Aarão Reis

Guarani

Heliópolis

Beija Flor

Antônio Ribeiro de Abreu

7792608,975

7805608,975

Biquinhas

Beira-Linha

Novo Tupi
Tupi B

Xangri-lá

São Luíz

Bairro das Indústrias I
Bairro Novo das Indústrias
Alta Tensão I

Vila Átila de Paiva

Brasil Industrial
Vila Pinho

Jardim do Vale

Pilar

Pilar

Flávio de Oliveira

Hidrografia
Limite de bairro

Novo Santa Cecília

Vale do Jatobá
Ernesto do Nascimento Santa Rita

Corumbiara

Pongelupe

AEIS

Vila Ecológica Solar do Barreiro

7786608,975

Mangueiras Petrópolis
Vila Petrópolis Vitória da Conquista
Vila Mangueiras

AEIS-1 delimitadas por lei

Vila Independência I Vila Independência II

AEIS-1 propostas pela CMPU

7785608,975

Vila Independência IV
Independência

Mineirão

AEIS-1 Ambiental propostas pela CMPU

Serra do Curral

Produto:

7781608,975
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7782608,975

7783608,975

7784608,975

±
597680,683

7789608,975

Quadras

Vila Pilar

Cardoso

Distrito Industrial do Jatobá

Águas Claras

Vila Olhos d'Água

7786608,975

7788608,975

Santa Cecília
Conjunto Jatobá

São João

Alto das Antenas

Vila Formosa

Vila Batik

7787608,975

Vila CEMIG

7788608,975

Esperança

Castanheira

CDI Jatobá

Legenda

Flávio Marques Lisboa

Olaria
Miramar

Marilândia

Bonsucesso

7787608,975

Araguaia

7785608,975

Marieta II
Marieta I
Marieta II

Teixeira Dias

Olhos d'Água

Bernadete

Santa Helena

7784608,975

7789608,975

Itaipu

Diamante

Tirol

Belvedere

Milionários
Vila COPASA
Vila Nova dos Milionários

Vila Tirol

Túnel de Ibirité

Buritis

Conjunto Bonsucesso Vila Nova Paraíso

João Paulo II
Ademar Maldonado

Vila Piratininga

Palmeiras

7790608,975

Barreiro

Átila de Paiva

Lindéia

Bairro Novo das Indústrias

611680,683

7781608,975

7790608,975

Santa Margarida

Jatobá

596680,683

Tupi A

Santa Amélia

Braúnas

Antônio Ribeiro de Abreu

7799608,975

Vila Copacabana Unidas

Garças

Lajedo

Conjunto Paulo VI

7805608,975

Santa Branca

Conjunto Capitão Eduardo

Ribeiro de Abreu

Universo

Copacabana

Trevo

Antônio Ribeiro de Abreu

7804608,975

Campo Alegre

Conjunto São Francisco de Assis

Capitão Eduardo

7806608,975

Jardim Felicidade
Conjunto Floramar

7803608,975

Bacurau

7798608,975

Jardim Leblon
Apolônia

Vila Canto do Sabiá

7794608,975

7806608,975

Nova Pampulha

Santa Mônica

Solimões

Vila Clóris

MAPA DE ÁREAS JÁ DELIMITADAS OU EM PROCESSO DE
DELIMITAÇÃO COMO AEIS-1
612680,683

613680,683

614680,683

615680,683

616680,683

617680,683

618680,683

7783608,975

7807608,975

Vila Nossa Senhora da Aparecida

Várzea da Palma
Bispo de Maura

Xodó-Marize

Vila São João Batista

7797608,975

Vila Jardim Leblon

Maria Teresa

7807608,975

Vila dos Anjos
Céu Azul

Mariquinhas
Madri

Juliana

Vila Satélite

Rio Branco

Vila Santa Mônica

Granja Werneck

Etelvina Carneiro

7808608,975

Candelária

7796608,975

Letícia

7809608,975

Conjunto Minascaixa

Flamengo

Lagoa Vila Piratininga Venda Nova
Piratininga

7808608,975

Zilah Spósito

7782608,975

7809608,975

Lagoinha Leblon

Laranjeiras

7795608,975

Europa

Vila SESC

619680,683

7780608,975

7810608,975

Mantiqueira
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9.1.2 Estimativa da Capacidade de Ocupação
Para estimar a capacidade de ocupação das áreas passíveis de destinação
para habitação de interesse social foram considerados os Cenários 1 e 2 acima
citados. Para o cálculo da capacidade de ocupação das áreas integrantes dos
dois cenários o primeiro passo foi identificar a área líquida edificável e o segundo
passo foi estimar o número máximo de unidades habitacionais que podem ser
implantadas, dividindo-se a área líquida edificável por uma quota de terreno por
unidade habitacional de referência em cada caso. Para isso adotou-se critérios
diferentes em cada Cenário, de acordo com o apresentado a seguir.

9.1.2.1 Capacidade de Ocupação das Áreas Integrantes do Cenário 1
O Cenário 1 é constituído apenas pelas AEIS-1 formalmente instituídas por
instrumentos legais29, a saber: Lei Municipal 7166/1996 alterada pela Lei Municipal
9959/2010; Lei Municipal 10.628/2013; Lei Municipal 10.716/2014.
Para o cálculo da capacidade de ocupação das AEIS-1 em vigor foram
utilizadas como referência o zoneamento conforme Lei Municipal 7166/1996,
alterada pela Lei Municipal 9959/2010, e a tipologia edilícia predominantemente
adotada pela Política Municipal de Habitação, descrita no Quadro abaixo.

Quadro 4 – Tipologias edilícias adotadas para cálculo da capacidade de
ocupação no Cenário 1
Tipologia
1A, 1B, 1C, 1D

Descrição
Residencial multifamiliar vertical de 5 pavimentos, com 4 unidades
habitacionais por andar, sendo: A (apartamento de 2 quartos, formato “H”); B
(apartamento de 2 quartos, formato “fita”); C (apartamento de 2 e 3 quartos,
formato “H”); D (apartamento de 2 e 3 quartos, formato “fita”).

Foram consideradas no cálculo de capacidade de ocupação do Cenário 1
as áreas que encontram-se com obras em andamento. Não foram consideradas no
cálculo de capacidade de ocupação desse Cenário: as áreas ocupadas com

29

A apresentação e a análise desses instrumentos estão no item 5.3 deste documento.
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edificações ou utilizadas para atividades não residenciais; as áreas públicas onde
está prevista a implantação de equipamentos comunitários e que foram objeto de
propostas de descaracterização como AEIS-1 na IV Conferência Municipal de
Política Urbana.
Para o cálculo da área líquida edificável efetuou-se um desconto de 30%
correspondente a área de livre comercialização, conforme estabelecido pelo art.
157-A da Lei Municipal 10.716/2014 que altera a Lei Municipal 9.959/2010, para
terrenos com área maior do que 1.700 m² (área considerada mínima para viabilizar
a implantação de um conjunto habitacional de interesse social nos 70% ou
1.200,00 m2 restantes do terreno). A quota de terreno por unidade habitacional de
referência foi de 50,00m2, adequada para a tipologia adotada.
O resultado final indicou que as áreas integrantes do Cenário 1 apresentam
uma capacidade de ocupação de 42.520 unidades habitacionais considerando as
tipologias adotadas como referência. De acordo com a Lei Municipal 10.716/2014,
que altera o Anexo XIV da Lei Municipal 8.137/2000, pelo menos 70% dessas
unidades (29.764) seriam obrigatoriamente destinadas a famílias com renda de até
três salários mínimos.

9.1.2.2 Capacidade de Ocupação das Áreas Integrantes do Cenário 2
O Cenário 2 é constituído pelas áreas que compõem a proposta aprovada
pela IV Conferência Municipal de Política Urbana para a revisão da delimitação
das AEIS-1. Para o cálculo da capacidade de ocupação dessas áreas utilizou-se
metodologias diferenciadas para áreas indicadas como AEIS-1 e áreas indicadas
como AEIS-1 de Interesse Ambiental
As tipologias edilícias tomadas como referência para o cálculo da
capacidade de ocupação das áreas indicadas como AEIS-1 do Cenário 2 são as
apresentadas no Quadro 5.
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Quadro 5 – Tipologias edilícias adotadas para cálculo da capacidade de
ocupação das áreas indicadas como AEIS-1 no Cenário 2
Tipologia
1A, 1B, 1C, 1D

2A, 2B

3A, 3B

4A, 4B

Descrição
Residencial multifamiliar vertical com 5 pavimentos, 4 unidades por
pavimento: A (apartamento de 2 quartos, em formato “H”); B (apartamento de
2 quartos, em formato “fita”); C (apartamentos de 2 e 3 quartos, em formato
“H”); D (apartamentos de 2 e 3 quartos, em formato “fita”).
Residencial multifamiliar vertical com 8 pavimentos, 4 unidades por andar: A
(apartamentos de 2 e 3 quartos, em formato “H”); B (apartamento de 2
quartos, em formato “H”).
Misto multifamiliar vertical com edificações de 5 pavimentos, sendo 4
unidades habitacionais por andar: A (apartamento de 2 quartos, em formato
“fita”); B (apartamento de 2 quartos, em formato “H”).
Misto multifamiliar vertical com 10 pavimentos: A (apartamento de 2 quartos,
em formato “H”, 4 unidades por pavimento); B (apartamento de 2 quartos, em
formato “duplo H”, 8 unidades por pavimento).

Para o cálculo da área líquida edificável efetuou-se o desconto de 30%
correspondente a área de livre comercialização para terrenos com área maior do
que 1.700 m². As quotas de terreno por unidade habitacional de referência e as
tipologias adotadas em cada caso foram definidas em função da categoria de
estrutura urbana do local onde se insere (ver Quadro 6), de acordo com proposta
aprovada na IV Conferência Municipal de Política Urbana.
A proposta de categorias de estruturação urbana aprovada na IV
Conferência Municipal de Política Urbana vincula o adensamento construtivo e
populacional à capacidade de suporte da estrutura urbana existente nas diferentes
porções do território municipal. As AEIS-1 são categorias complementares que tem
parâmetros que se sobrepõem às categorias de um modo geral, exceto aquelas
relacionadas à preservação dos atributos ambientais e culturais de porções do
território municipal onde alguns parâmetros devem ser considerados para os
empreendimentos habitacionais em AEIS-1. Da mesma forma, os parâmetros de
incentivo foram considerados para as AEIS-1 coincidentes com áreas onde se
pretende direcionar o desenvolvimento urbano, como as centralidades e áreas de
Operações Urbanas Consorciadas.
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Quadro 6 – Categorias urbanas x tipologias edilícias e quotas de terreno por
unidade habitacional para cálculo da capacidade de ocupação das áreas
indicadas para AEIS-1 no Cenário 2
Categorias de estrutura urbana
Categorias
de
ocupação
preferencial
sobrepostas pela Operação Urbana Antônio
Carlos e Leste-Oeste (ACLO) e centralidade
regional.
Categorias
de
ocupação
preferenciais
sobrepostas ou não por centralidades
intermediárias e locais
Categorias
de
ocupação
moderada
sobrepostas pela ACLO e centralidade
regional, intermediária e local.

Tipologias e quotas de terreno por
unidade habitacional de referência
Tipologia: 4B
Quota: 25

Tipologias: 2A, 2B e 4A
Quota de referência: 30

Tipologias: 1A, 1B, 1C e 1D
Quota: 50
Categorias
de
ocupação
moderada
sobrepostas
ou
não
por
categorias
complementares de preservação do patrimônio
histórico e paisagístico além de recuperação
ambiental.

Tipologias: 3A e 3B
Quota: 60
Quota para ADE Buritis e ADE Trevo: 60,
podendo ser adotado para as áreas de
centralidade as tipologias 3A e 3B.
Quota para ADE Santa Teresa e ADE Venda
Nova: 40

O cálculo da área líquida edificável das áreas indicadas como AEIS-1 de
Interesse Ambiental se deu a partir de descontos diferenciados para glebas e
áreas com parcelamento aprovado. Para áreas com parcelamento aprovado
considerou-se apenas polígonos constituídos por lotes, sobre os quais efetuaramse os seguintes descontos:


desconto de 20% correspondente ao percentual mínimo

exigido para áreas de fruição pública (áreas de lazer, parques etc.);


desconto variável de 5% a 20% correspondente a área de

proteção ambiental e paisagística;


desconto de 30% da área resultante dos descontos anteriores

correspondente a área de livre comercialização, para terrenos com área
maior do que 1.700 m².
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Para o cálculo da área líquida edificável de glebas (áreas não parceladas)
efetuaram-se os seguintes descontos:


desconto de 25% correspondente a percentual mínimo exigido

para espaços livres de uso público (ELUP) e equipamentos urbanos e
comunitários;


desconto

de

15%

correspondente

a

percentual

médio

destinado à implantação de sistema viário;


desconto variável de 5% a 20% correspondente a área de

proteção ambiental e paisagística;


desconto de 30% da área resultante dos descontos anteriores

correspondente a áreas de livre comercialização.

Para a estimativa do número máximo de unidades habitacionais que podem
ser implantadas em cada área a quota de terreno por unidade habitacional de
referência nesse caso foi de 30,00m2. Essa quota é adequada para as tipologias
adotadas para as áreas indicadas como AEIS-1 de Interesse Ambiental, que
correspondem às identificadas como 2A, 2B e 4A no Quadro 5. A adoção de tais
tipologias visa compatibilizar um maior aproveitamento do terreno com a
majoração da área permeável. Excetuam-se os casos de Áreas de Diretrizes
Especiais (ADE) com limitação de quota, como no caso da ADE Trevo, por
exemplo.
Salienta-se que o cálculo preciso da capacidade final de ocupação das
AEIS-1 de Interesse Ambiental somente se dará, de acordo com a proposta
aprovada na IV Conferência de Política Urbana, com a elaboração do Plano de
Preservação Ambiental e Ocupação Especial de Interesse Social (PRAEIS), exigido
para as AEIS-1 de Interesse Ambiental. Esse Plano definirá, em cada caso:


os parâmetros aplicáveis de forma a manter os atributos

ambientais relevantes;


o percentual de terreno destinado à livre comercialização;



os percentuais de distribuição das unidades entre diferentes

faixas de renda, sendo obrigatória a destinação de, no mínimo, 50% para
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famílias com renda mensal de até três salários mínimos, de acordo com o
estabelecido na proposta aprovada pela IV Conferência Municipal de
Política Urbana.
O resultado final indicou que as áreas indicadas para AEIS-1 e AEIS-1 de
Interesse Ambiental integrantes do Cenário 2 apresentam a seguinte capacidade
de ocupação:


28.226 unidades habitacionais para as áreas indicadas como

AEIS-1, das quais pelo menos 70% (19.758) seriam destinadas a famílias
com renda de até três salários mínimos;


21.031 unidades habitacionais para as áreas indicadas como

AEIS-1 de Interesse Ambiental, das quais pelo menos 50% (10.515) seriam
destinadas a famílias com renda de até três salários mínimos30.
O Cenário 2 possibilita assim uma oferta habitacional de 49.257 unidades no
total, maior portanto que no caso do Cenário 1 pelo maior número de áreas
indicadas e pela adoção de tipologias que viabilizam maior adensamento.

9.1.3 Consolidação da oferta habitacional potencial referente a áreas
vazias
Adotou-se, por ser mais viável, o Cenário 1 que é constituído por AEIS-1 já
delimitadas, uma vez que o Cenário 2, embora mais favorável, ainda depende de
aprovação de lei. Sendo assim, para fins deste trabalho, considera-se que a oferta
habitacional potencial referente a áreas vazias corresponde a 42.520 unidades
habitacionais.

30

No projeto de lei proposto pela Prefeitura permite-se a flexibilização dessa destinação

mediante estudo de viabilidade. Além disso, a proposta de revisão da legislação urbanística
municipal prevê destinação de 25% para a faixa de renda familiar de três a seis salários mínimos.
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9.2 Domicílios vagos passíveis de destinação para atendimento habitacional
de interesse social

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) define os domicílios
vagos como unidades que se encontravam efetivamente desocupadas na data de
referência do Censo. Estas unidades podem, ou não, estar em estado de
conservação adequado para ocupação.
Pelos resultados divulgados do Censo do IBGE o número de domicílios
vagos no Município de Belo Horizonte em 2010 era de 65.505, sendo, portanto, a
taxa de vacância domiciliar (percentual de domicílios vagos em relação ao total de
domicílios) de 8,6%. Observa-se que a taxa de vacância domiciliar em Belo
Horizonte diminuiu de 11,0% em 2000, de acordo com os dados do Censo do
IBGE, para 8,6% em 2010. Esse quadro, que é de certa forma generalizado no
Brasil e não se restringe a Belo Horizonte, talvez possa ser creditado ao contexto
de baixo crescimento demográfico e ao aquecimento econômico, em especial no
setor imobiliário, durante a década em questão.
De acordo com a Tabela abaixo, observa-se que a taxa de vacância
domiciliar em 2010 é marcadamente menor em Belo Horizonte e respectiva Região
Metropolitana do que no Estado de Minas Gerais.

Tabela 39 – Domicílios vagos em 2010
Abrangência

Nº de domicílios vagos

Brasil
6.052.161
Região Sudeste
2.448.165
Minas Gerais
690.097
Região Metropolitana de BH (RMBH)
131.504
BH
65.505
Fonte: FJP, 2013; IBGE, 2010.

% de domicílios vagos
em relação ao nº total de
domicílios permanentes
10,5
9,7
11,4
7,7
8,6
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Tendo em vista que o primeiro período de avaliação do PLHIS terminou em
2013 e, portanto, a revisão das metas se dará a partir de 2014, torna-se importante
estimar os dados referentes a domicílios vagos para esse ano.
Para estimar o número de domicílios vagos em 2014 que realmente
poderiam constituir um potencial de oferta de habitação de interesse social
propõe-se os seguintes passos:


adotar como referência para 2014 a mesma taxa de vacância

domiciliar de 2010, ou seja, 8,6% do total de domicílio;


descontar dessa taxa o percentual médio de domicílios vazios

necessário para o funcionamento “natural” do mercado de moradias, que
estaria em torno de 5% (Belskya, 1992);


aplicar o percentual resultante do passo anterior (3,6%) ao

número total de domicílios estimado para 2014 (804.401, conforme item 8.4
deste documento) para chegar ao número de domicílios vagos que
extrapola a vacância natural do mercado de moradias;


aplicar sobre o número resultante do passo anterior (28.958) os

percentuais de domicílios nas faixas de renda até três salários mínimos e de
três a seis salários mínimos em 2010 (respectivamente 41,3% e 23,4%,
somando 64,7% conforme item 8.4 deste documento).
Sendo assim, estima-se que em 2014 cerca de 18.735 domicílios vagos
poderiam constituir uma potencial oferta habitacional de interesse social. Desses,
11.959 domicílios corresponderiam ao estoque de domicílios vagos potencialmente
destinados à faixa de renda familiar de até três salários mínimos, onde está
concentrado o Déficit Habitacional, e 6.776 à faixa de três a seis salários mínimos.

9.3 Histórico recente e perspectivas da produção habitacional pública

A trajetória de produção habitacional pública de interesse social no âmbito
da Política Municipal de Habitação vem sendo constante há quase duas décadas.
Inicialmente financiada quase que totalmente pelo aporte de recursos municipais,
desde aproximadamente 2005 conta com a ampliação significativa da captação de
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recursos federais. Esta produção está voltada basicamente para atender três tipos
de demanda: as famílias do movimento popular pela moradia, as famílias
removidas por risco geológico ou obras públicas e a população em geral.
O investimento público em termos de produção habitacional de interesse
social está concentrado no programa federal Minha Casa Minha Vida (PMCMV),
cuja terceira edição está sendo anunciada pelo governo federal.
Segundo a Caixa Econômica Federal (CAIXA) os dados sobre o PMCMV
em Minas Gerais apontam que 99.981 unidades foram contratadas na faixa 1
(renda familiar de até R$ 1.600,00) e destas foram entregues 58.815 unidades.
Ainda de acordo com dados fornecidos pela CAIXA, os resultados do PMCMV em
Belo Horizonte até o momento indicam 27.735 unidades contratadas na faixa 1,
das quais 17.546 estão concluídas e destas 11.175 foram entregues (ver Tabela
de Dados sobre o PMCMV segundo a CAIXA, no Anexo 6).
Esses dados referem-se à faixa 1 bem como às faixas 2 (renda familiar
acima de R$ 1.600,00 até R$ 3.275) e 3 (renda familiar acima de R$ 3.275 até R$
5.000,00). A faixa 3 foi incluída pelo fato de atender também as famílias com
renda de até seis salários mínimos, que corresponde ao universo de atendimento
da Política Municipal de Habitação e em valores atuais chega a quase R$
5.000,00. Pelos dados da CAIXA observa-se que as unidades contratadas
destinadas à faixa 1, que oferece maiores subsídios, representam menos da
metade (49%), embora seja importante ressalvar que pelos valores atuais as
famílias na faixa de renda de até três salários mínimos (R$ 2.364,00) são
atendidas também pela faixa 2.
Para aferir a oferta potencial referente à produção habitacional pública
recente identificou-se entre os empreendimentos do PMCMV em Belo Horizonte os
concluídos e os contratados/em andamento de 2014 em diante (atual período de
implantação do PLHIS) destinados a famílias com renda de até seis salários
mínimos (ver Tabela abaixo). Nos empreendimentos destinados à faixa 1 o
financiamento das unidades envolve, segundo dados repassados pela URBEL,
cerca de 75% de recursos federais do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)
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pelo PMCMV e 25% de recursos municipais (ver Tabela de Dados sobre o
PMCMV segundo a URBEL, no Anexo 6).
Além desses empreendimentos propõe-se considerar, também, na
estimativa do aspecto da oferta habitacional potencial aqui tratado as áreas
municipais que foram objeto de chamamento público para o PMCMV, uma vez
que sua destinação está definida. Os empreendimentos destinados à implantação
nessas áreas estão em processo de licenciamento e um deles prevê a construção
de cinco mil unidades na região de Capitão Eduardo.

Tabela 40 – Produção habitacional pública de interesse social recente em
Belo Horizonte (a partir de 2014)
Situação
Concluídos

Nº de
unidades
destinadas à
faixa 1
1.575

Nº de
unidades
destinadas à
faixa 2
200831

Nº de
unidades
destinadas à
faixa 3
47732

Ano de
conclusão
(efetivo ou
previsto)
2014 a 2015

10.530

3.181

2.704

2015 a 2017

Contratados/em andamento33

5.432

Em processo de
licenciamento para
implantação em áreas
municipais objeto de
chamamento público

17.537

5.189
22.726
Fonte: URBEL, 2015; CAIXA, 2015.

Totais

-

3.181

Além dos empreendimentos do PMCMV indicados na Tabela acima a
URBEL tem as seguintes informações sobre empreendimentos em processo de
contratação ou em estudo:

31

Ressalta-se que esse número foi estimado pela URBEL a partir de informação fornecida

pela Caixa, que não incluía a distribuição por ano de conclusão. Os dados fornecidos pela Caixa
são os totais até junho de 2015: 6.698 unidades na faixa 2 e 1.577 unidades na faixa 3.
32

Ídem.

33

Entre os empreendimentos contratados destinados à faixa 1 está o da empresa Direcional

localizado na Granja Werneck, com 8.896 unidades previstas, embora parte do terreno tenha sido
objeto de ocupações organizadas.
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faixa 1: 7.408 UH em contratação e 3.586 UH em estudo, neste

último caso incluindo 970 unidades a serem viabilizadas via PMCMV
Entidades;


faixa 2: 1.692 UH em contratação e 2.208 UH em estudo.

No que se refere ao atendimento da demanda de remoções/reassentamentos
é importante registrar que a Prefeitura de Belo Horizonte trabalha com mais duas
alternativas além da produção de novas unidades habitacionais: a indenização da
benfeitoria, em geral escolhida pelos beneficiários possuidores de edificações de
maior valor, e o fornecimento de benefício financeiro para aquisição de moradias
do estoque habitacional existente, através do Programa de Reassentamento de
Famílias Removidas por Obras Públicas ou Vítimas de Calamidade (PROAS).
Trata-se, portanto, de ações no campo da provisão habitacional que
viabilizam para as famílias removidas o acesso a novas moradias. Segundo dados
fornecidos pela URBEL, de 1995 a 2014 foram realizados 13.671 atendimentos via
indenização de benfeitorias ou PROAS, dos quais 13.195 até 2013 e 476 apenas
em 2014 (ver Anexo 7).

9.4 Instrumentos e dispositivos legais cuja aplicação favorece a ampliação
da oferta habitacional de interesse social

Esse item aborda instrumentos e dispositivos da legislação local, já vigentes
ou em processo de elaboração, cuja aplicação pode favorecer a produção
habitacional de interesse social. Nessa perspectiva o tema será abordado em três
partes. A primeira refere-se à legislação vigente. A segunda refere-se à proposta
de revisão do Plano Diretor e da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo
(LPOUS) elaborada pelo Executivo Municipal e apresentada para discussão na IV
Conferência Municipal de Política Urbana (IV CMPU), realizada em 2014.

A

terceira refere-se à proposta elaborada pelo Executivo Municipal para a Operação
Urbana Consorciada Antônio Carlos / Pedro I + Leste-Oeste (OUC-ACLO).
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9.4.1 Legislação Municipal Vigente

Em Belo Horizonte a legislação local contempla diversos instrumentos cuja
aplicação favorece a oferta habitacional de interesse social, começando pelas
Áreas de Especial Interesse Social (AEIS-1) que são destinadas à produção de
moradias. Entretanto, a realidade tem apontado alguns desafios para o poder
público, especialmente para o Executivo Municipal, no sentido de ampliar a
efetividade das AEIS-1.
Em algumas AEIS-1 os proprietários reivindicam o “direito de protocolo” de
projeto em análise ou Alvará de Construção em vigor para não cumprir a
destinação legal de suas terras para implantação de empreendimentos
habitacionais de interesse social. Por sua vez, as regras estabelecidas pela Caixa
Econômica Federal, como principal operadora do PMCMV, dificultam a viabilização
de aperfeiçoamentos desejáveis como, por exemplo, a incorporação de
edificações de uso misto nos empreendimentos da faixa 1 do PMCMV.
Além disso, as AEIS-1 de propriedade particular estão situadas em sua
maioria em áreas de interesse do mercado e vêm sendo objeto de forte pressão
sobre o poder público por parte de proprietários visando sua descaracterização,
ressaltando que em grande parte esses proprietários são construtoras que
investiram na formação de estoque de terras como insumo à sua produção.
Para o enfrentamento dessa situação existem no âmbito da legislação
vigente dispositivos que podem ser utilizados para incentivar ou impor o
cumprimento da função social da propriedade nas AEIS. Uma possibilidade é a
aplicação conjugada de instrumentos previstos no Plano Diretor como o Direito de
Preempção e o Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios / IPTU
Progressivo no Tempo / Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida
Pública. Ressalva-se, entretanto, que a aplicação desse último instrumento
depende de lei específica, conforme Estatuto da Cidade, e de uma revisão na
legislação urbanística do Município para sua maior eficácia.
No campo da gestão, por exemplo, existe a possibilidade de investir na
articulação de parcerias entre proprietários de AEIS-1 e outros agentes tais como o
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próprio poder público, através dos instrumentos Consórcio Imobiliário e Convênio
Urbanístico de Interesse Social previstos no Plano Diretor, ou os movimentos por
moradia, através do PMCMV Entidades.
Outro instrumento cuja aplicação poderia incentivar a produção habitacional
em AEIS seria a Transferência do Direito de Construir, que sempre teve sua
aplicação em BH focada em imóveis de interesse histórico embora a utilização em
áreas destinadas à implantação de empreendimentos habitacionais de interesse
social como as AEIS-1 seja uma possibilidade legalmente prevista no Estatuto da
Cidade e no Plano Diretor do Município.
No caso da Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODC) os recursos
obtidos por meio de sua aplicação serão destinados, de acordo com o Plano
Diretor,

ao

Fundo

Municipal

de

Habitação,

contribuindo

assim

para

o

financiamento da política habitacional como um todo, inclusive da linha de
provisão habitacional, embora isso não tenha se efetivado ainda justamente em
função da não regulamentação/aplicação do instrumento até o momento. Caso a
ODC venha a ser aplicada os recursos poderiam, por exemplo, ser utilizados para
ampliar a contrapartida municipal em empreendimentos do PMCMV para a faixa 1
em AEIS-1.
É importante mencionar que a legislação local vigente trabalha com
coeficientes de aproveitamento básicos que já garantem um alto potencial de
adensamento, podendo sua realização significar a saturação da infraestrutura
instalada. Em função disso inviabiliza-se a efetivação dos coeficientes de
aproveitamento máximos definidos em lei e, consequentemente, a aplicação da
ODC onerosa na cidade. Dessa forma a aplicação efetiva desse instrumento
também depende de revisão da legislação urbanística do Município.
Extrapolando as AEIS-1, a aplicação dos instrumentos citados em regiões
da cidade que apresentem estoque expressivo de domicílios vagos poderia
viabilizar políticas voltadas para a aquisição de imóveis residenciais usados ou
mesmo para o aluguel social. As Operações Urbanas Consorciadas (OUC)
constituem outro instrumento previsto na legislação local cuja aplicação encerra
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grande potencial para favorecer a ampliação da oferta habitacional de interesse
social, não necessariamente de forma vinculada às AEIS-1 ou mesmo ao PMCMV.

9.4.2 Propostas da IV Conferência Municipal de Política Urbana

Parte da proposta levada à IV CMPU refere-se à estrutura urbana de Belo
Horizonte e foi elaborada com base nos resultados do Planos Diretores Regionais
(PDR), desenvolvidos entre 2011 e 2013. A referida proposta de estrutura urbana é
constituída por Categorias de Estruturação Urbana e Categorias Complementares.
As Categorias de Estruturação Urbana são voltadas para a preservação e
ocupação do território e foram definidas a partir da capacidade de suporte das
regiões e da dinâmica da cidade, sendo que parte delas correspondem às zonas
já existentes voltadas para a habitação de interesse social. São elas:


Preservação Ambiental (PA): áreas com presença de atributos

ambientais e paisagísticos relevantes ou áreas com necessidade de recuperação
da qualidade ambiental;


Ocupação Moderada (OM): áreas com restrição ao adensamento

construtivo e populacional;


Ocupação Preferencial (OP): áreas com possibilidade de receber

adensamento construtivo e populacional em função da disponibilidade de
infraestrutura local;


Zonas de Especial Interesse Social 1 e 2 (ZEIS 1 e 2): áreas

ocupadas desordenadamente por população de baixa renda ou áreas onde o
Executivo tenha implantado conjuntos habitacionais de interesse social.

As Categorias Complementares, também de acordo com a definição da
proposta do Executivo Municipal, proporcionam sentido e função específica a
espaços, com o objetivo de dotá-los de padrões especiais de ocupação e uso do
solo, sendo que parte delas correspondem às áreas especiais já existentes
voltadas para a habitação de interesse social. Seus padrões específicos
prevalecem sobre parâmetros das categorias de estruturação urbana. São elas:
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Centralidades (locais, intermediárias e regionais): rede composta no

território municipal, destinada ao desenvolvimento de atividades econômicas
conjugadas ao uso residencial e ampliação de espaços de convivência nas
escalas local, intermediária e regional;


Áreas de Grandes Equipamentos: regiões ocupadas ou destinadas

a usos de especial relevância na estrutura urbana, nas quais é vedado o uso
residencial, classificadas em uso coletivo (AGEUC) e uso econômico (AGEE);


Áreas Especiais de Interesse Social-1 (AEIS-1): áreas destinadas à

produção de moradias, compostas de áreas vazias, edificações existentes e
edificações subutilizadas ou não utilizadas;


Áreas

Especiais

de

Interesse

Social-1

Ambientais

(AEIS-1

Ambientais): áreas subutilizadas ou desocupadas, com elementos ambientais
relevantes, destinadas à proteção ambiental e paisagística associada à ocupação
por empreendimentos habitacionais de interesse social e espaços públicos de
lazer;


Áreas Especiais de Interesse Social-2 (AEIS-2): loteamentos

passíveis de regularização fundiária nos termos do art. 46 da Lei Federal
11.977/2009, ocupados, predominantemente, por população de baixa renda que
se enquadre nos critérios de atendimento da Política Municipal de Habitação.

Destaca-se na proposta do Executivo Municipal, entre outros conteúdos
referentes a parâmetros, a aplicação de Coeficientes de Aproveitamento (CA) na
perspectiva do combate à retenção especulativa do estoque imobiliário, da
equalização de direitos e do cumprimento da função social da propriedade de
acordo com as categorias de estrutura urbana, da seguinte forma:


Coeficiente de Aproveitamento Mínimo (CAmin): é o aproveitamento

mínimo do terreno para que não seja considerado subutilizado e sujeitos a
aplicação de parcelamento, ocupação e utilização compulsórios;


Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAbas): é aquele de direito

do proprietário para utilização de seu terreno em benefício próprio;
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Coeficientes de Aproveitamento Máximo (CAmax), Centralidade

(CAcent) ou Grandes Equipamentos (CAgeq) definem o limite construtivo para o
terreno, a partir de critérios urbanísticos, a serem exercidos mediante concessão
onerosa ou gratuita, por meio da aplicação conjunta de transferência de direito de
construir (TDC) e outorga do direito de construir (ODC).

A

partir

principalmente

desses

elementos

foram

desenvolvidas,

apresentadas e aprovadas na IV CMPU propostas que favorecem o acesso ao
estoque de moradias existente e a produção habitacional de interesse social,
como as apresentadas a seguir.
Nas AGEUC, por exemplo, a idéia é admitir a utilização do CAgeq para
habitação de interesse social (HIS). Apesar de não haver como aferir de antemão a
oferta potencial de HIS vinculada a AGEUC, certamente representa uma alternativa
importante que se cria. Para aplicação desse dispositivo devem ser garantidas as
seguintes condições:
 utilização do CAbas para implantação de equipamentos de uso
coletivo;
 acesso independente para as unidades de HIS direto pelo logradouro
público;
 mesma proporção definida para empreendimentos nas AEIS-1 entre
unidades habitacionais (UH) destinadas a faixas de renda familiar até
três salários mínimos (mínimo 70%) e de três a seis salários mínimos
(máximo 30%).

De maneira geral, a proposta prevê utilização de fatores de descontos totais
ou parciais no cálculo da ODC onerosa, para incentivar empreendimentos de
interesse social:


Empreendimentos para famílias com renda de até três salários

mínimos: desconto total para ODC, que neste caso seria não onerosa;


Empreendimentos para famílias com renda de três a seis salários

mínimos: desconto de 0,5 no cálculo da ODC.
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Sobre a destinação de recursos da ODC para a Política Municipal de
Habitação, segundo a proposta aprovada:


todos os recursos obtidos por meio da ODC onerosa vinculada a

terrenos não incluídos em Centralidades ou Áreas de Grandes Equipamentos
serão destinados ao Fundo Municipal de Habitação Popular (FMHP), ressalvado a
destinação de 10% desses recursos para projetos públicos de recuperação ou
proteção do patrimônio histórico e cultural do Município;


25% dos recursos arrecadados com a ODC gerada pelo CAcent

serão destinados a empreendimentos de HIS nas centralidades e entorno imediato;


o recurso arrecadado será parcialmente utilizado para construção ou

adequação de imóveis para propriedade pública destinados ao aluguel social.

Além desse incentivo vários outros foram propostos em termos de aumento
do potencial construtivo sem ônus para HIS:


terrenos situados no setor Hipercentro da ADE Avenida do Contorno,

destinados exclusivamente a HIS para famílias com renda mensal de até três
salários mínimos terão permissão de acréscimo de até 20% do CAmax;


reformas de edificações existentes na ADE Avenida do Contorno em

OP3 poderão utilizar parâmetros especiais de ocupação do solo e normas edilícias
quando destinados a uso residencial e misto, desde de que não haja acréscimos
de área líquida exceto quando destinada a empreendimentos de HIS


edificações de uso misto que tiverem sua parte residencial destinada

a HIS poderão ter acrescida área líquida até o limite de 20% acima do CA
praticado, desde que a área acrescida se destine a HIS para famílias com renda
de até três salários nas Centralidades Intermediarias e Regionais;


reformas de edificações existentes para atividades culturais, uso

residencial e uso misto destinadas exclusivamente a empreendimentos de HIS
poderão ter acrescida até 20% de área líquida acima do CA praticado, desde que
a área acrescida se destine a empreendimentos de HIS para famílias com renda
de até três salários mínimos;
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edifícios de estacionamento localizados nas Centralidades poderão

utilizar ODC não onerosa, desde que estejam associados a empreendimentos de
HIS para famílias com renda de até três salários mínimos que utilizem no mínimo
40% do CA adotado no empreendimento, sem exigência de vagas associadas às
UH produzidas.

Algumas propostas foram voltadas às AEIS-1, tais como:


prioridade

para

a

aplicação

dos

instrumentos

parcelamento,

edificação e utilização compulsórios, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
progressivo e desapropriação com títulos da dívida pública;


manutenção da proporção de no mínimo 70% das UH destinadas a

faixas de renda familiar até três salários mínimos e no máximo 30% de três a seis
salários mínimos; nos empreendimentos promovidos pela iniciativa privada o
percentual previsto para Imóveis Destinado à Livre Comercialização (ILC) poderá,
excepcionalmente, ser objeto de flexibilização pelo Executivo Municipal, a partir de
estudo específico que comprove a inviabilidade econômica da implantação do
empreendimento em função da limitação imposta de 30% para ILC;


criação de novos parâmetros mínimos para os condomínios situados

nas AEIS-1;


manutenção

das

AEIS-1

em

áreas

de

Operações

Urbanas

Consorciadas.

Foi proposta a criação de outra categoria de AEIS-1, a AEIS-1 Ambiental.
Esta proposta amplia as possibilidades de áreas passíveis de implantação de
empreendimentos habitacionais de interesse social bem como as chances de
preservação efetiva das áreas de interesse ambiental a elas vinculadas, pois
seriam incorporadas aos empreendimentos. O conceito dessa nova categoria de
AEIS-1, de acordo com o texto da proposta, é o seguinte:

Áreas subutilizadas, desocupadas ou predominantemente desocupadas, com
elementos ambientais relevantes, onde é possível a compatibilização entre a
proteção de atributos naturais e paisagísticos, a geração de espaços públicos de
lazer e a produção de moradias de interesse social e equipamentos comunitários. O
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parcelamento e a ocupação dessas áreas ficam condicionados à execução de um
plano de preservação ambiental e ocupação especial de interesse social (PRAEIS),
coordenada conjuntamente pela entidade municipal responsável pela política
municipal de habitação e pelos órgãos municipais responsáveis pelas políticas de
preservação ambiental e planejamento urbano ou apresentada por agentes
identificados como urbanizador social, caso em que haverá aprovação das
entidades municipais referenciadas.

A proposta do Executivo Municipal introduz a figura do Urbanizador Social
visando parcerias para implementação dos processos de estruturação de áreas
inseridas em AEIS-2 (loteamentos privados irregulares de interesse social), AEIS-1
e AEIS-1 Ambiental envolvendo CA majorado objetivando principalmente uma
reestruturação urbanística, no caso específico das AEIS-2, além de possibilitar de
maneira geral melhor aproveitamento de terrenos existentes para implantação de
empreendimentos habitacionais. Poderão assumir a condição de Urbanizador
Social

proprietários

do

terreno,

empreendedores,

moradores

e

cooperativas/associações habitacionais.
Algumas propostas, por fim, objetivam maior efetividade das Operações
Urbanas Consorciadas como instrumento de ampliação da oferta habitacional, tal
como no caso da Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos / Pedro I+ LesteOeste (OUC-ACLO), conforme apresentado a seguir.

9.4.3 Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos / Pedro I + LesteOeste (OUC-ACLO)

Nas áreas das Operações Urbanas Consorciadas OUC-ACLO, em processo
final de desenvolvimento pelo Executivo Municipal, objetiva-se um maior
adensamento construtivo e populacional junto aos corredores de transporte
coletivo. Nessa proposta, busca-se atender prioritariamente o público usuário de
transporte coletivo, a população de baixa e média renda e usuários em situações
temporárias.
Tal situação – moradia de interesse social próxima a corredores de
transporte coletivo – representa em si um incentivo para a produção de unidades
habitacionais com menos vagas de garagem e, consequentemente, de
empreendimentos com maior adensamento construtivo e populacional.

Para
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obtenção de maior eficácia nessa perspectiva, a OUC propõe estratégias de
reforço tais como incentivo a tipologias de uso misto com redução de exigência de
vagas.
Cerca de 25% dos recursos da OUC são destinados a habitação. Para a
produção de novas unidades de habitação de interesse social são previstas
algumas estratégias, quais sejam:


destinação de parte dos recursos da OUC para construção de HIS de

propriedade pública para implementação do aluguel social;


incentivo à produção pelo mercado imobiliário de diferentes tipologias

de habitação de interesse social;


HIS associada a equipamentos coletivos e estabelecimentos de

comércio e serviços (uso misto);


previsão de recursos para o reassentamento de famílias removidas

em decorrência de situações de risco ou de obras da OUC;


produção de HIS voltada para famílias com renda de até seis salários

mínimos não paga ODC, não consome estoque, e deve atender aos parâmetros do
modelo de ocupação proposto para a quadra onde estiver localizado;


previsão de recurso para aquisição, antes do processo de

valorização, de terrenos para equipamentos e para HIS, priorizando famílias com
renda de até três salários mínimos;


previsão de aluguel social para comércio de pequeno porte de

empreendedores de baixa renda.
O aluguel social será proposto para famílias com faixa de renda de até dez
salários mínimos, em proporção que viabilize que o aluguel pago pelas famílias
com renda mais alta subsidie o aluguel pago pelas famílias de baixa e média
renda. O número de unidades potenciais de habitação de interesse social para
aluguel social a serem produzidas no período de vigência das Operações Urbanas
Consorciadas OUC-ACLO, no período de vinte anos, pode ultrapassar 4.000
unidades habitacionais para famílias com renda de até seis salários mínimos. Este
cenário, obviamente, está construído numa perspectiva de adesão de investidores,
moradores e usuários aos objetivos e propostas da OUC-ACLO.
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9.5 Síntese da oferta habitacional
A partir dos estudos realizados para dimensionar a capacidade de
ocupação de áreas vazias e de domicílios vagos passíveis de destinação para
habitação de interesse social, está apresentada na Tabela abaixo uma síntese do
potencial da oferta habitacional de interesse social.
Tabela 41 – Oferta potencial de habitação de interesse social em Belo
Horizonte
Estimativa da capacidade de ocupação das áreas vazias já
delimitadas como AEIS-1 em número de unidades habitacionais
(cenário 1)

42.520

Estimativa de número de domicílios vagos passíveis de destinação para
atendimento da demanda habitacional de interesse social em 2014

18.735

Número de unidades da produção habitacional pública recente
destinadas às faixas 1 e 2

22.726

Total

83.981

Fonte: URBEL, 2015; IBGE, 2010.

Considerando-se, por um lado, a oferta potencial de habitação de interesse
social estimada (83.981) e, por outro, a demanda representada pela soma dos
resultados aferidos em relação ao Déficit Habitacional para 2014 na faixa de até
seis salários mínimos (56.434 domicílios), à projeção da Demanda Demográfica
estimada para o período de 2014 até 2030 (12.966 domicílios) e à demanda de
remoções (24.372 unidades), totalizando uma demanda habitacional de 93.794
domicílios, pode-se avaliar que cerca de 89,54% da demanda aferida poderia ser
atendida. Há que se considerar, ainda, como preocupantes as perspectivas para
o Município de Belo Horizonte no que se refere ao atendimento das necessidades
em termos de provisão habitacional, pois para que essa oferta potencial se realize
é necessário explorar efetivamente a diversidade de alternativas de atendimento
existentes (produção, aquisição, locação e outros), o que atualmente ainda não
acontece plenamente.
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10 SÍNTESES E CONCLUSÕES

De acordo com os resultados do último Censo o ritmo de crescimento
populacional permanece menor na capital do que na Região Metropolitana, que
concentra os fluxos migratórios tanto da metrópole como do interior. Na
distribuição setorial do emprego o setor de serviços continua como principal
empregador no Município e a abertura de postos de trabalho faz-se
principalmente através de funções com remuneração baixa de até dois salários
mínimos.
O crescimento domiciliar na capital durante a década de 2000 pode ser
considerado empobrecido, uma vez que grande parte das novas unidades
habitacionais concentram-se em faixas baixas de renda. Os índices referentes a
desigualdade e concentração de renda mostram pouca evolução para Belo
Horizonte, apresentando patamares mais elevados que os referentes ao Estado e
ao País embora equivalentes aos das outras capitais da Região Sudeste.
O mercado imobiliário de aluguel residencial na capital apresenta contínua
evolução de preços ao longo do período recente. Já o mercado imobiliário de
vendas e novas construções começa a apresentar sinais de arrefecimento com
diminuição do número de unidades comercializadas, mas mantém variação
positiva dos preços ainda que em taxas menores. A permanência do alto preço da
terra continua, portanto, dificultando a produção de novas moradias para
população de baixa renda.
Constitui um fator positivo o fato da Política Municipal de Habitação e
Sistema Municipal de Habitação serem consolidados, envolvendo grande
diversidade de programas e ações. Entretanto, em alguns casos há ainda
necessidade de revisão/aperfeiçoamento de procedimentos metodológicos e
critérios. Observa-se também, como ponto positivo, uma maior articulação entre
Política Municipal de Habitação e planejamento urbano no nível municipal,
gerando bons frutos tais como a ampliação de instrumentos e dispositivos legais
voltados para o favorecimento da área habitacional.
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Essa articulação vem acontecendo também no tratamento da questão
habitacional no âmbito do planejamento regional, por meio do desenvolvimento do
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) e Macrozoneamento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte. A abordagem metropolitana certamente
traz perspectivas novas ao enfrentamento do velho problema da moradia.
Identificou-se uma ampliação do nível de investimento de recursos
municipais na Política Municipal de Habitação, o que contribui para garantir a
continuidade das ações locais. Por outro lado, existe incerteza em relação à
disponibilidade de recursos federais tendo em vista o contexto econômico,
embora estejam previstos o MCMV 3 e o PAC 3.
Em termos de necessidades habitacionais observou-se significativa
redução de fatores de inadequação. Destacam-se nesse sentido fatores como
carência de infraestrutura, irregularidade fundiária e incidência de risco alto e
muito alto em assentamentos de interesse social.
O potencial de oferta habitacional aferido –considerando áreas vazias e
domicílios vagos passíveis de destinação para atendimento da demanda de
habitação de interesse social bem como empreendimentos habitacionais públicos
em processo de licenciamento - poderia atender quase 90% da demanda
habitacional de interesse social estimada de 2014 até 2030. Portanto, apesar de
expressivo, esse resultado aponta para a necessidade de se ampliar as
alternativas de atendimento da demanda aferida.
Destaca-se, entre os aspectos da oferta habitacional potencial aferida, o
expressivo volume da produção habitacional pública recente. Por outro lado, para
que a capacidade de ocupação das AEIS-1 vazias se realize é necessária a
revisão da legislação municipal tal como proposta pela IV CMPU, abrangendo
alterações em parâmetros e instrumentos urbanísticos.
Além disso, para que o estoque de domicílios vagos aferidos como
passíveis de destinação para atendimento da demanda habitacional de interesse
social realmente se efetive como uma oferta é necessário que se amplie e
diversifique o leque de ações atualmente implementadas no âmbito da Política
Municipal de Habitação. Destaca-se nesse sentido a proposta de implantação de
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novas modalidades do aluguel social, que, embora tenha sido bem acolhida em
discussões ocorridas nas Conferências realizadas em 2014, deve passar ainda
por um processo mais aprofundado de formatação/pactuação visando viabilizar
sua implementação.
Ou

seja,

para

alcançar

o

atendimento

pleno

das

necessidades

habitacionais será necessário, no mínimo, revisão da legislação municipal,
aplicação efetiva de instrumentos urbanísticos e ampliação das alternativas
atualmente existentes em termos de promoção ou estímulo à produção, aquisição
e locação de moradias para as faixas de menor renda.
Tal processo envolverá forte investimento em planejamento e gestão urbana
para se concretizar, tendo em vista as dificuldades contextuais da realidade
urbana e institucional. Por outro lado, a possibilidade de manutenção de algum
nível de financiamento público da produção habitacional de interesse social na
esfera federal e as iniciativas locais existentes, como por exemplo as propostas
da IV CMPU e da OUC-ACLO em sua atual configuração, abrem perspectivas
positivas no horizonte da habitação de interesse social na capital.
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ANEXO 1 – AVALIAÇÕES E DIRETRIZES REFERENTES À LINHA
PROGRAMÁTICA PROVISÃO HABITACIONAL EM ATENDIMENTO AO DÉFICIT
HABITACIONAL, À DEMANDA DEMOGRÁFICA E À DEMANDA DE REMOÇÕES

REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE BELO HORIZONTE

197

Avaliações e Diretrizes Referentes à LP Provisão Habitacional em Atendimento ao Déficit Habitacional, à Demanda Demográfica e à Demanda de
Remoções
Programas e
Ações

Modalidades

Pelo Município como
Agente Promotor

Programa de
Produção
Habitacional

Aquisição de
Imóveis
Existentes

Em Parceria com
Outros Agentes
Promotores

PROAS

Resultados da avaliação do Grupo Técnico
Aspectos Positivos
Aspectos Negativos
Possibilidade de UH com 3 quartos
UH internas ou no entorno aos
Atendimento restrito a
assentamentos
reassentamentos
Autonomia nos projetos e na
gestão da execução
Em relação ao PMCMV:
Dificuldade de UH de 3 quartos em
função de: limites do recurso federal
Em relação ao PMCMV:
disponibilizado; restrição de aporte do
Disponibilidade de recursos a
Município; mesmo financiamento para
fundo perdido para produção e de 2 ou 3 quartos;
crédito subsidiado para
Pouca flexibilidade em função de
beneficiários
regras dos agentes financeiros e da
Possibilidade de ampliação do
lógica empresarial dos agentes
atendimento da faixa 1
promotores
Empreendimentos melhor inseridos Localização periférica, preferência
correspondem aos que foram
pelas faixas de maior renda e
implantados em terrenos públicos
empreendimentos de grande porte:
doados ao FAR
opções dos agentes promotores em
Grupo de análise de
função da busca de menores custos
empreendimentos: experiência
Dificuldade para atendimento da
positiva de gestão institucional
demanda de reassentamentos
integrada
Grupo técnico de análise para
licenciamento de empreendimentos
restrito a empreendimentos com mais
de 500 UH
Parcerias restritas a PMCMV
Aproveitamento de estoque
existente
Efetiva o atendimento de maneira
imediata
Possibilidade de escolha da UH
compatível com as necessidades
da família
Estabelece controle do valor dos
imóveis

Valor abaixo do mercado
Exigências elevadas para aceite dos
imóveis pela URBEL: demanda de
regulamentação
Escassez de oferta, que tem ajudado a
inflacionar o mercado
Pouco investimento na articulação dos
agentes do mercado imobiliário
informal

Diretrizes para definição de metas
Ampliar recursos municipais destinados ao fomento da produção de
HIS pelo Município ou em parceria, neste último caso por meio de
aporte financeiro e doação de terrenos públicos como contrapartida
bem como de adequação de normas /legislações vigentes.
Acompanhar de forma mais sistemática a gestão metropolitana no
que se refere à questão habitacional por meio de uma maior
articulação da Urbel e Secretaria de Planejamento com órgãos e
instâncias estaduais responsáveis (Agência Metropolitana, COHAB
etc.) e da criação de uma estrutura de gestão, se for o caso.
Identificar e estabelecer critérios para atendimento das famílias de
mais baixa renda.
Adequar normas /legislações vigentes.

Revisar a regulamentação do PROAS, ampliando e diversificando as
possibilidades de atendimento em relação a aspectos tais como:
- aumento do valor teto;
- revisão dos critérios de aceitação de imóveis a serem adquiridos;
- estudar viabilidade de destinação do benefício financeiro para fins
diversos, entre eles: entrada em financiamento habitacional em
programas públicos subsidiados; aquisição de lotes urbanizados de
forma vinculada à assistência técnica para construção;
- ampliar os critérios para enquadramento do público beneficiário,
incluindo por ex. possibilidade de atendimento da demanda do
OPH.
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Programas e
Ações

Modalidades

Resultados da avaliação do Grupo Técnico
Aspectos Positivos
Aspectos Negativos
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Diretrizes para definição de metas
Manter banco de dados atualizados sobre imóveis para
aquisição, incrementado por convênios com sites, agentes
financeiros e chamamentos públicos.

Aquisição de UH
Existentes pelo
Município

-

-

Bolsa Moradia

Aproveitamento de estoque
existente
Garante agilidade para o
atendimento temporário e liberação
de frente de obra e remoções por
risco
Possibilidade de escolha da UH
compatível com as necessidades
da família
Estabelece controle do valor de
locação dos imóveis, embora seja
grande o número de famílias que
tem que complementar o valor de
aluguel
Embrião para o aluguel social

Peso da estrutura administrativa
envolvida na operacionalização do
Bolsa Moradia
Valor do benefício abaixo do mercado
Exigências elevadas para aceite dos
imóveis pela URBEL: demanda de
regulamentação
Escassez de oferta, que tem ajudado a
inflacionar o mercado
Pouco investimento na articulação dos
agentes do mercado imobiliários
informal

Locação Social

Pode estabelecer controle do valor
de locação dos imóveis
Viabiliza atendimento de
demandas específicas de maneira
mais adequada que as alternativas
atuais (idosos, casais novos etc.)
Viabiliza maior controle sobre o
atendimento efetivo das faixas de
menor renda, garantindo o
cumprimento do direito à moradia
Utilização de imóveis particulares
para aluguel social: potencial para
viabilizar AEIS-1

Escassez de experiências locais em
curso e de modelos de
regulamentação
Dificuldades de gestão quando
imóveis são públicos: manutenção
perene
Escassez de linhas de financiamento

Favorece a apropriação por parte
das famílias, capacita para a

Em situações onde o pré morar fica
prejudicado – por escassez de prazo

Programa de
Aluguel

Apoio à Gestão
de Conjuntos

Acompanhamento
Social Pré e Pós Morar

Incorporar no procedimento metodológico da execução de
indenizações um monitoramento das condições de moradia das
famílias indenizadas por meio de pesquisa amostral, entre outras
alternativas
Município adquirir UH existentes por meio de desapropriação,
Direito de Preempção, chamamento público e outras alternativas,
para atendimento das demandas de remoções e do Déficit
Habitacional até 3 sm, incluindo OPH.
Manter banco de dados atualizados sobre imóveis para
aluguel/locação (imóveis hoje alugados com potencial de
reutilização no futuro e novos imóveis), incrementado por
convênios com sites, agentes financeiros e chamamentos
públicos.

Regulamentar a modalidade “Locação Social”, prevendo
possibilidade, entre outras, de:
- utilizar estoque existente de imóveis privados vazios bem como
UH produzidas ou adquiridas pelo poder público para este fim;
- contratar instituições de interesse público para gestão
operacional de imóveis públicos destinados ao programa de
locação social (manutenção, cobrança etc.);
- subsídios cruzados como forma de garantir sustentabilidade.
Incentivar parcerias para viabilizar locação social de imóveis
privados.
Garantir recursos financeiros municipais para locação social
(construção ou compra de UH, gestão etc.).
Garantir o pós morar por pelo menos 6 meses após a entrega
das chaves.
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Programas e
Ações
Habitacionais

Modalidades

Financiamento FMHP

Titulação de UH

Apoio à Gestão
Condominial

Orçamento Participativo da Habitação OPH

Resultados da avaliação do Grupo Técnico
Aspectos Positivos
Aspectos Negativos
formação do condomínio
ou outro motivo –multiplicam-se os
Favorece criação de laços de
problemas no pós morar
convivência e facilita resolução de Acompanhamento pós morar:
conflitos identificados

Problemas construtivos
dominam a pauta, prejudicando o
investimento nos outros aspectos
(relações, vínculos etc.), gerando:

vulnerabilidade em relação à
atuação do tráfico de drogas

dependência em relação ao
poder público extrapolando período de
acompanhamento pós morar

Descompasso entre tempo
de obra/regularização fundiária e de
pós morar
Inadimplência
Até hoje só foi aplicado nas UH do
Inovador
OPH
Princípios de justiça social
Embora possível, não foi ainda
Viabilização do retorno de parte do utilizado em outras situações
investimento público para financiar (exemplo: reassentamento de famílias
outras ações da PMH
removidas e que pagam aluguel,
venda de material para melhorias
habitacionais etc.)
Coroamento do processo de
Problemas na aprovação do
assentamento ou reassentamento
parcelamento, devido às diferenças
Transferência da propriedade aos
entre o projeto aprovado e o
familiares em caso de falecimento
efetivamente executado
do titular
Problemas sociais (falta de
Acesso ao crédito com a
documentos, definição dos futuros
possibilidade do oferecimento do
proprietários etc.)
imóvel em garantia
Não utilização da CDRU
Permite o apoio além do período
de acompanhamento pós morar
sem alimentar dependência
(cursos para síndicos etc.)
Efetivo atendimento ao déficit
Práticas que poderiam ser
habitacional municipal
denominados “clientelistas”, adotadas
Integração de diversas entidades
por algumas associações e lideranças
do Movimento Popular por Moradia populares
no processo de tomada de decisão Ausência de recursos públicos
sobre a alocação de recursos da
municipais, comprometendo a
prefeitura para produção de
efetividade do OPH
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Diretrizes para definição de metas
Compatibilizar o cronograma de execução do Acompanhamento
Social Pré e Pós Morar com o da execução das demais ações de
Apoio à Gestão de Conjuntos Habitacionais, especialmente no que
se refere à regularização e titulação das UH, de forma a garantir:
- a cobertura contínua desse serviço
- que não exista vácuo entre a entrega do prédio de apartamento
e a mudança de todas as famílias beneficiárias.
Retomar o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) de
forma a ampliar a discussão e a articulação institucional sobre a
questão da segurança dos conjuntos, especialmente no que se
refere à presença do tráfico.
Ampliar conteúdo de capacitação dos moradores.
Implementar o financiamento para aquisição de UH para famílias
removidas que pagam aluguel.
Revisar a regulamentação do financiamento via FMHP na
perspectiva de diversificar as possibilidades de atendimento.

Estudar a possibilidade de utilizar a CDRU para titulação de UH
produzidas pelo Município, excetuando casos especiais a serem
definidos.
Promover interface maior entre os órgãos da PBH e setores da
Urbel, para garantir edificações passíveis de aprovação e titulação.

Viabilizar cursos permanentes de capacitação dos síndicos e
condôminos, por meio de convênios com instituições.

Rever a regulamentação do OPH nos seguintes aspectos, entre
outros:
- ampliar as alternativas de atendimento considerando as
diversas modalidades de provisão habitacional;
- definir regras mais claras para acesso aos benefícios, revendo
critérios para indicação de famílias a serem atendidas, de forma
a adequá-los aos critérios da política federal;
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Programas e
Ações

Modalidades

Resultados da avaliação do Grupo Técnico
Aspectos Positivos
Aspectos Negativos
moradias
Dimensão deliberativa,
transformação das preferências,
explicitação das diferenças e
construção de consensos

Captação de recursos
financeiros

Captação e
gestão da
aplicação de
recursos e bens
privados para
financiamento e
insumo da PMH

Captação de imóveis
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Diretrizes para definição de metas
- definir forma mais efetiva de acompanhamento dos núcleos,
inclusive por meio da obrigatoriedade de manutenção de banco de
dados das famílias pelos núcleos.
Prever recursos anuais para produção habitacional específica do
município, garantindo investimentos públicos e/ou privados para
o atendimento da demanda do OPH.
Criar estrutura de gestão integrada voltada para:

captação de recursos financeiros privados para
financiamento dos programas e ações desta LP bem como gestão
da sua aplicação;

captação de imóveis privados para insumo dos programas
e ações desta LP bem como gestão da sua destinação.
Colocar como um dos focos prioritários desse trabalho a viabilização
de HIS nas AEIS-1.

Desde que as AEIS-1 de propriedade
privada foram delimitadas o número de
empreendimentos de HIS nelas
Manter um diálogo formal aberto com agentes financeiros, incluindo
viabilizado foi muito pouco
bancos internacionais, reguladores, agências multilaterais entre
significativo.
outros.

Explorar como estratégias de captação, entre outras: a aplicação de
instrumentos e dispositivos previstos na legislação vigente para
favorecimento da PMH (ODC, OUC, convênios urbanísticos, PEUC,
IPTU e outros instrumentos fiscais etc.); dações em pagamento;
ações civis públicas; execução de lotes caucionados; medidas
mitigadoras/compensatórias em processos de licenciamento.
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Avaliações e diretrizes gerais do Grupo Técnico sobre esta Linha Programática:

Conjuntos habitacionais: potencial construtivo praticado baixo em relação ao permitido na legislação, sendo que o potencial não realizado poderia
ser canalizado para atendimento de outras demandas (mais UH, equipamentos etc.)

Instrumentos legais e normativos: dispositivos viabilizam maior incentivo à produção (flexibilização de parâmetros e procedimentos, incentivos
fiscais e tributários etc.)

Necessidade de ampliação das alternativas de reassentamento além das existentes para atendimento das especificidades de demanda

Hidrometração individual: facilita gestão condominial

Violência no âmbito dos conjuntos habitacionais: provoca deterioração dos conjuntos, dificuldades de convivência, substituição de moradores,
vacância e rotatividade dos imóveis

Trabalhar na perspectiva de uma politica habitacional metropolitana com foco nas regiões de interesse metropolitano e no atendimento de
demanda de quem trabalha em BH
Resultados da Conferência Municipal de Habitação 2014
Grande concentração de propostas voltadas para a ampliação do atendimento à demanda de HIS, seja via ampliação de recursos financeiros (ampliação
do investimento de recursos municipais, aplicação de instrumentos, parceria com governo estadual, venda de terrenos públicos e outros) como da
ampliação de imóveis para essa finalidade (destinação de áreas públicas, aplicação de instrumentos para captação de imóveis ociosos e outros),
considerando alternativas de atendimento como a aquisição de imóveis usados e o aluguel social.
Dois outros grupos fortes de propostas voltados respectivamente para a retomada do OPH e a qualificação dos empreendimentos de HIS, especialmente
do PMCMV.
Resultados da IV CMPU
A maior parte das propostas reflete a preocupação em estimular e ampliar a produção de HIS através de uma variedade de incentivos e mecanismos que
se somam aos instrumentos mais tradicionais como as AEIS-1, tais como: isenção total ou parcial da outorga do direito de construir (ODC) para aumento
do potencial construtivo acima do CA básico; liberação de CA acima do básico para HIS em edificações de uso misto; produção pública de HIS para
aluguel social; utilização de imóveis vazios ou inacabados; destinação de áreas públicas municipais, estaduais e da União para HIS; construção de HIS
conjugada em edificações de uso misto destinadas a também a equipamentos públicos; financiamento de HIS através de OUC; definição de percentuais
mínimos para HIS e para o atendimento da faixa de até três salários mínimos.
Algumas poucas propostas referem-se à qualificação dos empreendimentos de HIS, como diversidade de tipologias e utilização de tecnologias
sustentáveis. Outro pequeno grupo de propostas, oriundas basicamente dos setores técnico e popular, visam reforçar a participação social na gestão da
PMH, como por exemplo a de remeter ao CMH e COMPUR definições sobre ZEIS e a de criar novo conselho para gestão dos recursos captados via
aplicação da outorga onerosa do direito de construir.
Resultados da reunião do CMH sobre Diagnostico PLHIS 2014
Em termos de avaliações realizadas o foco foi a questão do reassentamento de famílias removidas pela URBEL. Representantes da sociedade civil
presentes manifestaram preocupação com o tratamento dado a essa questão no âmbito da Política Municipal de Habitação, especialmente no que diz
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respeito ao critério de cada domicílio gerar direito a apenas uma unidade habitacional construída para reassentamento, independentemente de haver
famílias coabitantes.
Segundo os participantes que se manifestaram a respeito, nem sempre duas ou mais famílias que residem juntas numa casa em regime de coabitação
conseguem se acomodar nos apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), por meio do qual são construídas as unidades habitacionais
destinadas ao reassentamento. De acordo com a percepção dos participantes, isso é uma realidade e implica num problema social grave.
Na avaliação dos manifestantes, é preciso rever o critério hoje adotado na Política Municipal de Habitação segundo o qual cada domicílio gera direito a
apenas uma unidade habitacional construída para reassentamento. Alegou-se que famílias removidas que residem em regime de coabitação por
necessidade compõem o Déficit Habitacional e devem ter sua demanda por moradia atendida.
A direção da URBEL propôs que a questão seja discutida na etapa da revisão das Estratégias de Ação do PLHIS, à luz das possibilidades reais de
investimentos previstos para a Política Municipal de Habitação.
Resultados da reunião com funcionários da URBEL sobre Diagnostico PLHIS 2014
Destaque do aluguel social como alternativa importante de atendimento da demanda habitacional, com ênfase na necessidade de investir em sua
regulamentação e na sensibilização dos setores populares sobre a proposta
Preocupação com a AEIS 1 e a AEIS 1 Ambiental no sentido da preservação da função social da propriedade nessas áreas e sua proteção contra
ocupações inadequadas.
Também foi colocado: Incentivo à produção particular com assistência técnica pública, importante para enfrentar as questões ligadas ao risco
construtivo.
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ANEXO 2 – AVALIAÇÃOES E DIRETRIZES REFERENTES À LINHA
PROGRAMÁTICA INTERVENÇÃO EM ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL
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Avaliação/diretrizes para definição de metas para LP Intervenção em Assentamentos de Interesse Social
Programas e Ações

Modalidades

Aspectos Positivos
Em relação às vilas e favelas:
Instrumento indispensável para o exercício
da cidadania - compartilhamento de
decisões / legitimação do processo.

Plano Global Específico
– PGE

Planejamento global das ações, otimizando
a aplicação de recursos.
Facilitação da captação de recursos.
Instrumento consolidado de planejamento
para vilas e favelas que permite saber todas
as intervenções necessárias para a
localidade em estudo.

Programa de
Intervenção Estrutural
e Integrada - PIEI

Em relação aos loteamentos irregulares:
Instrumento indispensável para o exercício
da cidadania - compartilhamento de
decisões / legitimação do processo.

Plano de Regularização
Urbanística - PRU

Planejamento global das ações,
especialmente de regularização fundiária,
otimizando a aplicação de recursos.
Facilitação da captação de recursos
Institucionalização de um planejamento para
os loteamentos irregulares que precisam de
intervenções estruturantes.
Inserção de estudos para apoiar a atuação
dos urbanizadores sociais.

Vila Viva

Extensão das melhorias propostas, que não
se restringem a atendimentos pontuais ou
emergenciais.

Aspectos Negativos
Em relação às vilas e favelas:
Prazo longo da execução.
Poucos profissionais e empresas habilitados
para execução dos PGE.
Tempo longo entre o planejamento e a execução
de intervenções.

Diretrizes para definição de metas
Investir na metodologia de formação e
acompanhamento de GR visando uma
maior efetivação desse mecanismo
participativo (garantir representação de
NUDEC e COMFORÇA, por ex.).
Revisar/qualificar escopo do PGE na
perspectiva de otimizar os recursos
investidos em planejamento.

Não há manutenção de uma instância de
planejamento contínua, o que dificulta o controle
social e o acompanhamento posterior da obra
estruturante, pois as pessoas e a realidade não
são as mesmas.
GR nem sempre cumpre efetivamente seu papel
como referência comunitária.
Em relação aos loteamentos irregulares:
Prazo e custo da execução.
Instrumento novo, ainda nas primeiras
experiências.
Poucos profissionais e empresas habilitados
para execução dos PRU.
Pouca compreensão ainda do objeto e do
produto por parte das comunidades e agentes
públicos.

Criar um grupo de articulação institucional
das ações em áreas passíveis de
delimitação como AEIS-2B, envolvendo
programas, ações (BH Legal Bairros, Reg.
Fund. Loteam. Privados Irregulares Sub. A
e B, e OP) e órgão afins, que promova,
entre outras iniciativas:
- classificação ou revisão de classificação
como AEIS-2 A ou B, quando for o caso
- discussões técnicas sobre instrumentos e
estratégias de regularização
- compatibilização das ações dos órgãos
municipais em relação às AEIS-2 B.

Dificuldade de conciliar o tempo da execução do
plano com as demandas mais emergenciais das
comunidades.
Não existe ainda uma gestão integrada das
intervenções nos Loteamentos Privados
Irregulares.
Pouca disponibilidade de recursos externos,
pois os recursos municipais são insuficientes.
Dificuldades na manutenção - recursos, gestão,

Contemplar na captação e no plano de
obra a vinculação da remoção de famílias à
produção de UH.
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Programas e Ações

Modalidades

Aspectos Positivos
Integração das políticas urbanas e sociais.
Participação e acompanhamento da
comunidade durante todo o processo, tendo
em vista a sustentabilidade das intervenções
Programa gerou visibilidade para a Política
Habitacional.

Aspectos Negativos
controle urbano e trabalho social.
Ações de remoção tem levado a muitos
questionamentos por parte de órgãos de
controle (DP, MP) e academia.
Judicialização de ações de desapropriação e
indenização comprometem ritmo das obras.
Atrasos de pagamento (vinculados ou não)
comprometem ritmo de obras.
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Diretrizes para definição de metas
Garantir, por meio do PIEI, a continuidade
na gestão do processo de planejamento e
execução do Vila Viva.
Criar um grupo interinstitucional visando
estabelecer novos procedimentos, normas
e/ou interpretações de normas existentes
que viabilizem a regularização das UH
produzidas dentro de vilas.
Retomar o Grupo Gestor de Pré e Pós
Morar.

Obras que se estendem por tempo muito longo e
distratos com empreiteiras comprometem a
Prever o início dos procedimentos de
execução dos empreendimentos.
regularização fundiária junto com o início
das obras e do trabalho social visando
Vinculação dos normativos federais ao PMCMV
otimização de custos e agilização do
compromete o programa (dificuldade de operar
processo, vinculando apenas a
o reassentamento na própria área de
aprovação/registro do parcelamento à
intervenção).
finalização de obras.
Em função do prazo longo da obra e da
regularização fundiária os contratos de
acompanhamento social terminam antes da
finalização dos empreendimentos.
Defasagem entre execução das obras e a
regularização fundiária.
Práticas que poderiam ser denominadas
“clientelistas”, adotadas por algumas
associações e lideranças populares.
Integração entre os diversos setores da
sociedade no processo de tomada de
decisão sobre a alocação de recursos da
prefeitura em obras.
Orçamento Participativo
(OP)
Dimensão deliberativa, transformação das
preferências, explicitação das diferenças e
construção de consensos.
Programa já consolidado nas comunidades.

Recursos públicos municipais insuficientes,
comprometendo a efetividade do OP (o
percentual e os valores absolutos das verbas
disponibilizadas são muito baixos para o porte
da cidade).
Atrasos nas obras.
Obras muito pulverizadas.
Longo tempo entre conquista e execução de
obras geram desgaste e descrédito junto às

Aumentar o peso da variável “possuir
PGE”, ampliando assim a possibilidade de
conquista de obras.
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Programas e Ações

Modalidades

Apoio à Gestão do PIEI

Aspectos Positivos

Interlocução com as comunidades,
mantendo permanente participação entre a
fase de planejamento, execução e
monitoramento das intervenções.

Aspectos Negativos
comunidades.

Ainda não implementado.

Custo elevado das avaliações de terrenos em
ZEIS.

Importantes para viabilização de obras
públicas (inclusive de conjuntos
habitacionais).
Desapropriação e
Indenização de Imóveis

Viabilização de remoções de famílias muito
numerosas e moradoras de imóveis de valor
mais elevado.
Nova Lei do PRAC para realocação de
imóveis não residenciais.

Na desapropriação de lotes ocupados, muitas
vezes não há desconto, no valor pago ao
proprietário, do valor da benfeitoria a ser
demolida e nem do reassentamento da família
que ali morava.
Muitos processos judicializados comprometendo
ritmo de obras.
O modelo da desapropriação como instrumento
para viabilizar obras públicas é caro para o
município.
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Diretrizes para definição de metas
Estruturar essa modalidade visando, entre
outros: intensificar articulação entre fontes
de recursos para execução de obras
previstas no PGE; promover ajustes
necessários nos PGE ao longo do tempo,
inclusive para compatibilizar com execução
de obras emergenciais/pontuais; garantir a
continuidade entre planejamento e
execução na implantação do PIEI.
Montar grupo de estudo sobre avaliação de
terrenos e edificações para apropriação de
experiências externas, atualização do
conhecimento a respeito dos instrumentos
e normas pertinentes bem como revisão
eventual dos procedimentos municipais.
Atualizar anualmente os valores praticados
pelo Município em avaliações.
Incorporar no procedimento metodológico
da execução de indenizações um
monitoramento das condições de moradia
das famílias indenizadas por meio de
pesquisa amostral, entre outras.

A indenização de imóveis pode não garantir a
reposição da condição inicial de moradia.

Programa de
Regularização
Fundiária

Reg. Fund.
Vilas/Favelas e Conj.
Hab. e Lot. Púb. Sub. B
(ZEIS 1 e 3)

Garantia de que terras públicas e privadas
cumpram sua função social.
A urbanização e finalmente a regularização
fundiária das vilas e favelas podem
transformá-las em assentamentos
habitacionais adequados e inseridos na
cidade formal.
Envolvimento das comunidades, desde a
concepção dos planos e projetos até a
efetiva titulação, com a emissão das
escrituras aos proprietários, confere maior
legitimidade às intervenções e busca a

Desconhecimento sobre os resultados efetivos
das ações de indenização de benfeitorias sobre
as condições de moradia dos beneficiados.
Dificuldades relativas ao Controle Urbano.
Transferências de imóveis sem a interveniência
da Urbel, prevista em Lei.
Não utilização da CDRU.
Tempos muito longos das obras tem
comprometido o cumprimento das metas de
regularização em ZEIS.
Pouco resultado, ainda, na regularização de

Criar mecanismos de formalização da
aprovação de PGE e PRU, de forma a
favorecer a sustentabilidade do processo e
facilitar a fiscalização.
Investir na elaboração de estratégias e
critérios de hierarquização de ações no
PGE, de modo a: priorizar a regularização
de áreas de reassentamento; articular de
maneira mais estreita a vinculação de
ações de regularização e execução de
obras; evitar ao máximo períodos de
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Programas e Ações

Modalidades

Aspectos Positivos
permanência dos benefícios alcançados.
Novo instrumento previsto na lei federal
11977/2009 (auto de demarcação
urbanística) pode ampliar os resultados na
regularização de áreas particulares.
Possibilita a regularização plena dos imóveis
em ZEIS-1 e ZEIS-3 com interveniência que
resguarda a propriedade para atendimento
às famílias da política municipal de
habitação.
Consolidação do instrumento de
demarcação urbanística para regularização
de áreas não identificadas como públicas.
Integração dos assentamentos à cidade
formalmente ocupada.
Possibilita a regularização plena dos imóveis
Reg. Fund. Conj. Hab. e
em ZEIS-1 e ZEIS-3 com interveniência que
Lot. Púb. Sub. A
resguarda a propriedade para atendimento
as famílias da política municipal de
habitação.
Integração dos assentamentos à cidade
formalmente ocupada.
Reg. Fund. Loteam.
Novo instrumento (AEIS 2) vai possibilitar a
Privados Irregulares
regularização cartorial dos assentamentos
Sub. A
com parcelamento já aprovado.
(AEIS-2 A / Bh Legal)
Possibilita a regularização plena dos imóveis
em AEIS-2 A.

Integração dos assentamentos à cidade
formalmente ocupada.

Reg. Fund. Loteam.
Privados Irregulares
Sub. B
(AEIS-2 B)

Institucionalização de um planejamento para
os loteamentos irregulares que precisam de
intervenções estruturantes.
Possibilidade de parceria com agentes
caracterizados como urbanizador social
para atuar junto ao poder público para a
produção de moradia e readequação de
lotes ou terrenos, de modo a repor a
condição de moradia de forma qualitativa.

Aspectos Negativos
imóveis em áreas particulares.
Em função do prazo longo da obra e da
regularização fundiária os contratos de
acompanhamento social terminam antes da
finalização dos empreendimentos.
Defasagem entre execução das obras e a
regularização fundiária.
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Diretrizes para definição de metas
interrupção da intervenção entre obras,
trabalho social e regularização fundiária.
Definir estratégias que garantam a
execução das propostas dos PGE
referentes a áreas de reassentamento,
priorizando a permanência das famílias
próximo ao local de origem.
Estudar CDRU como alternativa para
reassentamento, com foco em casos de
remoção por risco e de unidades não
residenciais.

Problemas sociais (falta de documentos,
definição dos futuros proprietários etc.).

Promover uma reavaliação das áreas
indicadas para delimitação de AEIS 2 A na
perspectiva de garantir que esse universo
apenas áreas de interesse social.

Pouco conhecimento das realidades locais.

Desenvolver a hierarquização do universo
das Loteam. Privados Irregulares Sub. B
para fins de regularização fundiária.

Desenvolver proposta de critérios para fins
Dificuldade de compatibilizar a necessidade de
de regularização urbanística e/ou
alguns assentamentos pelo serviço de água e
instalação de serviços básicos de
luz com o tempo necessário para o planejamento
infraestrutura, em especial de
e para as intervenções.
abastecimento de água e distribuição de
energia elétrica.
A regularização urbanística antes das obras
necessárias pode dificultar os processos de
Criar um novo tipo de atendimento
reorganização fundiária necessários para
objetivando ampliar o acompanhamento do
algumas localidades.
poder público em relação ao processo de
adensamento/expansão dos Loteam.
Privados Irregulares Sub. B, envolvendo:
elaboração pelo Município, como etapa
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Programas e Ações

Modalidades

Regularização de
Edificações (Cidade
Legal)

Aspectos Positivos

Complementação do processo de
regularização do imóvel
Formação de redes de proteção social com
divulgação, sensibilização e concretização
de parcerias com as comunidades locais e
outros atores sociais como: empresas
entidades de classe e academias.
Reassentamento de famílias removidas das
áreas de risco e realização de obras que
eliminaram problemas de risco e evitaram
remoções.

Programa Estrutural de Áreas de Risco - PEAR

Envolvimento de vários órgãos da cidade no
intuito de agilizar a demanda e garantir
eficiência e eficácia no atendimento durante
o período chuvoso.
Fomento, formação e ação de Núcleos de
Defesa Civil, compartilhando ações e
responsabilidades com a comunidade.
Vistorias de engenheiros, geólogos e
técnicos sociais nos locais demandados
pela população
Divulgação nos meios de comunicação de
massa.

Aspectos Negativos

Diretrizes para definição de metas
anterior ao PRU, de termos de orientação
urbanística para assentamentos pouco
consolidados com participação da
comunidade; articulação com Judiciário,
Ministério Público, Regionais e Defesa Civil.

Pouco investimento nesta ação
Pouco resultado na regularização de edificações
em ZEIS.

Dificuldade de mobilização de mão-de-obra em
algumas favelas, principalmente as com maiores
problemas de violência.
Reocupação de áreas de risco.

Garantir recurso para intensificar o
reassentamento de famílias removidas no
próprio terreno de origem, quando possível
Investir na metodologia de formação e
acompanhamento de NUDEC visando uma
maior efetivação desse mecanismo
participativo.

Falta de clareza da sociedade civil,
principalmente sobre a gestão compartilhada, a
apropriação e co-responsabilidade pela cidade.
Dificuldade para promover o reassentamento
definitivo das famílias abrigadas, pelo tempo
gasto para a construção de unidades
habitacionais.
Mudança de caráter dos problemas de risco: a
demanda de risco construtivo vem aumentando.
Baixa sustentabilidade das obras implantadas:
comunidade ocupa áreas objeto de intervenção
prejudicando seu funcionamento.

Programa de Manutenção de Obras Públicas em
ZEIS

Sustentabilidade das intervenções.

Recursos específicos para este fim são
insuficientes ou inexistentes.
Pouca participação das regionais na
manutenção em ZEIS.

Ações de Monitoramento Territorial (ex Programa
de Controle Urbano)

Sustentabilidade das intervenções.

Gestão complexa.
Morosidade legal.
Ausência ou precariedade da atuação da
fiscalização das regionais em ZEIS.

Ações de Remoção e Reassentamento
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Criar uma estrutura de gestão do
programa, que se articule matricialmente
com o PEAR e demais programas afins da
PMH bem como com as estruturas
regionais de manutenção, parques e
jardins e outras.
Promover gestão integrada de órgãos
municipais e concessionárias visando ao
monitoramento territorial nos Loteamentos
Privados Irregulares.
Rever estratégias referentes ao
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Programas e Ações

Modalidades

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos
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Diretrizes para definição de metas
reassentamento para viabilizar atendimento
de famílias com perfil especial ou famílias
coabitantes, como por ex. diversificação de
tamanho das UH, financiamento para
família secundária acessar outra UH e
outras
Investir na identificação e destinação de
áreas remanescentes de remoção.
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Resultados da Conferência Municipal de Habitação (2014) referentes à LP Intervenção em Assentamentos de Interesse Social
Embora pequeno, o grupo de propostas voltadas para os assentamentos existentes é bem representativo do atual quadro dessa linha de atuação, pois
abordam a questão do reconhecimento dos assentamentos resultantes das ocupações organizadas, tema sempre pautado por parte dos movimentos
sociais, e a incorporação do valor dos terrenos nas indenizações de famílias removidas alegando a posse garantida por direito, reivindicação recorrente
que segundo o Executivo Municipal encontra restrições no campo jurídico para ser atendida.
Foi reivindicado pelos movimentos a delimitação das ocupações organizadas da região do Isidoro como AEIS-2 mas o Executivo Municipal avalia como
inadequada a proposta, uma vez que se trata de áreas cuja ocupação é considerada viável desde que observados os cuidados que os atributos
ambientais do local exigem para que haja condições mínimas de sustentabilidade.
Resultados da IV CMPU (2014) referentes à LP Intervenção em Assentamentos de Interesse Social
Um pequeno grupo de propostas da IV CMPU, oriundas basicamente dos setores técnico e popular, visam reforçar a participação social na gestão da
PMH, como por exemplo a de remeter ao CMH e COMPUR definições sobre ZEIS.
O Executivo Municipal apresentou a proposta de delimitação como AEIS-2 de Loteamento Privados Irregulares bem como de alguns assentamentos
consolidados que se originaram de ocupações organizadas como Dandara e outras localizadas na Região Barreiro.
Resultados da reunião do CMH sobre Diagnostico PLHIS 2014 referentes à LP Intervenção em Assentamentos de Interesse Social
Alguns participantes resgataram aspectos do histórico das ocupações organizadas ocorridas na década de 1980 em Belo Horizonte, destacando que
alguns dos assentamentos delimitados hoje como Zonas de Especial Interesse 3 (ZEIS 3) originaram-se delas.
Em termos de avaliações realizadas o foco foi a questão do reassentamento de famílias removidas pela URBEL. Representantes da sociedade civil
presentes manifestaram preocupação com o tratamento dado a essa questão no âmbito da PMH, especialmente no que diz respeito ao critério de cada
domicílio gerar direito a apenas uma unidade habitacional construída para reassentamento, independentemente de haver famílias coabitantes.
Segundo os participantes que se manifestaram a respeito, nem sempre duas ou mais famílias que residem juntas numa casa em regime de coabitação
conseguem se acomodar nos apartamentos do PMCMV. De acordo com a percepção dos participantes, isso é uma realidade e implica num problema
social grave.
Na avaliação dos manifestantes, é preciso rever o critério hoje adotado na PMH segundo o qual cada domicílio gera direito a apenas uma unidade
habitacional construída para reassentamento. Alegou-se que famílias removidas que residem em regime de coabitação por necessidade compõem o
Déficit Habitacional e devem ter sua demanda por moradia atendida.
A direção da URBEL propôs que a questão seja discutida na etapa da revisão das Estratégias de Ação do PLHIS, à luz das possibilidades reais de
investimentos previstos para a Política Municipal de Habitação.
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Resultados da reunião com funcionários da URBEL s/ Diagnostico PLHIS 2014 referentes à LP Intervenção em Assentamentos de Interesse
Social
Constatação de que partes do universo de atendimento da URBEL em termos de assentamentos existentes já encontram-se regularizadas e urbanizadas,
não devendo mais integrar demanda de inadequação de domicílios.
Avaliação de que as intervenções estruturantes realizadas por meio do Vila Viva geram áreas remanescentes que permanecem ociosas e ficam sujeitas a
ocupação inadequada; recomendação de se destinar essas áreas à produção habitacional.
Preocupação com a AEIS 1 e a AEIS 1 Ambiental no sentido da preservação da função social da propriedade nessas áreas e sua proteção contra
ocupações inadequadas.
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ANEXO 3 – AVALIAÇÃOES E DIRETRIZES REFERENTES À LINHA PROGRAMÁTICA
APOIO À PROMOÇÃO INDIVIDUAL DA MORADIA

REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE BELO HORIZONTE

213

Avaliação/diretrizes para definição de metas para LP Apoio à Promoção Individual da Moradia
Programas e Ações

Modalidades

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Diretrizes para definição de metas
Resgatar o Brechó da Construção visando ao fornecimento de
material a baixo custo, em novas bases, implementado
diretamente pelo Município ou em parceria.

Orientação Técnica
Ainda não há disponibilização de recursos /
financiamento às famílias para execução de
melhorias em seus imóveis
Parceria com a Política
Social (Kit Idoso, Família
cidadã).
Programa de
Assistência Técnica/
Engenharia e
Arquitetura Públicas

Projetos e Laudos

Acompanhamento e
Execução de Obras

Contrato de consultoria em
projetos para atendimento
de demandas individuais.
Legislação municipal já está
revisada, aguardando
aprovação e destinação de
recursos.

Atuação tem se restringido a apoio a
projetos de reformas e laudos de
estabilidade.
Existe questionamento legal em relação ao
poder público promover diretamente
melhorias habitacionais, em função do
caráter privado da intervenção.
Atual legislação municipal (Lei 8758/04 e
Decreto 11.709/04) está desatualizada e
sem definição de programas e recursos
para ser aplicado.

Criar linha de financiamento do FMHP para assistência técnica,
segundo proposto na revisão da nova Lei e Decretos municipais.
Implementar parcerias envolvendo fundo colaborativo solidário, a
ser disponibilizado para comunidades por meio do microcrédito
destinado à produção ou melhoria habitacional, destacando nesse
sentido a possibilidade de utilizar recursos da OUC ACLO.
Garantir meta financeira para o Programa.
Efetivar a nova regulamentação do Programa via lei e decreto.
Instituir como um tipo de atendimento do Programa de Assistência
Técnica o Kit Moradia para reconstrução total ou parcial de
moradias em áreas remanescentes ou no próprio lote de origem,
beneficiando famílias oriundas de áreas de risco por ex.
Aprovar as adequações na Lei 8758/2004 e Decreto 11709/2004 a
fim de prover recursos, competências e modalidades de
atendimento para que o Programa possa atuar sobretudo no risco
construtivo.

Resultados da reunião com funcionários da URBEL s/ Diagnostico PLHIS 2014 referentes à LP Apoio à Autopromoção da Moradia
Necessidade de incentivar a assistência técnica como estratégia de atender parte das necessidades habitacionais, inclusive nos casos de risco
construtivo e coabitação;
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ANEXO 4 – LISTA DE RESOLUÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
Resolução 34
Altera a Resolução II, de 1º de dezembro de 1994, do Conselho Municipal de
Habitação.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1121301
Resolução 33
Estabelece normas para o financiamento habitacional e a concessão de subsídios
aos beneficiários do Orçamento Participativo da Habitação e dá outras providências.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1118093
Resolução 32
Estabelece alterações nos critérios municipais de hierarquização de famílias para o
Programa Minha Casa, Minha Vida.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1103757
Resolução 31
Estabelece alterações na composição da Câmara Técnica de Controle e Avaliação
e Comissão de Ética do Conselho Municipal de Habitação de Belo Horizonte (MG).
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1101292
Resolução 30
Estabelece a composição da Câmara Técnica de Legislação do Conselho
Municipal de Habitação de Belo Horizonte (MG).
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1091139
Resolução 29
Estabelece a composição da Câmara Técnica de Controle e Avaliação do
Conselho Municipal de Habitação de Belo Horizonte (MG).
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1091138
Resolução 28
Estabelece a composição da Comissão de Ética do Conselho Municipal de
Habitação de Belo Horizonte.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1091137
Resolução 27
Dispõe sobre os parâmetros municipais do processo de seleção de famílias
beneficiárias do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, no âmbito do Programa
Nacional de Habitação Urbana - PNHU.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1091022
Resolução 26
Institui a Comissão de Ética no âmbito do Conselho Municipal de Habitação.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1081982
Resolução 25 (revogada)
RETIFICAR a Resolução XXIV, de 9 de fevereiro de 2012, publicada no DOM –
Diário Oficial do Município, Ano XVIII, Edição N.: 4015, de 18 de Fevereiro de 2012.
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http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1077165
Resolução 24 (revogada)
Dispõe sobre os parâmetros municipais do processo de seleção e define os
critérios de distribuição das unidades habitacionais produzidas e a hierarquização de
famílias no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1075294
Resolução 23 (revogada)
Define os critérios municipais de hierarquização de famílias para o Programa Minha
Casa, Minha Vida.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1072140
Resolução 22
Estabelece normas e critérios para a transferência de unidades habitacionais
produzidas no âmbito da Política Municipal de Habitação do Município de Belo Horizonte
destinadas ao público do Orçamento Participativo da Habitação.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1070592
Resolução 21
Amplia a possibilidade de atendimento da população beneficiária da Política
Municipal de Habitação aos casos de reassentamento de moradores de imóveis alugados
ou cedidos.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1069530
Resolução 20
Estabelece normas e critérios para a transferência de domínio de lotes e frações
ideais titulados, em Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS do Município de Belo
Horizonte.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1067852
Resolução 19
Estabelece normas e critérios para a transferência de unidades habitacionais
produzidas no âmbito da Política Municipal de Habitação do Município de Belo Horizonte
para fins de reassentamento em função de obras públicas e risco.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1067851
Resolução 18
Estabelece normas e critérios para operações urbanas em Zonas de Especial
Interesse Social - ZEIS do Município de Belo Horizonte.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1066851
Resolução 17
Estabelece a composição da Câmara Técnica de Legislação do Conselho
Municipal de Habitação de Belo Horizonte.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1062439
Resolução 16
Altera a Resolução XV, que estabelece a composição da Câmara Técnica de
Controle e Avaliação do Conselho Municipal de Habitação de Belo Horizonte.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1062438
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Resolução 15
Estabelece a composição da Câmara Técnica de Controle e Avaliação do
Conselho Municipal de Habitação de Belo Horizonte.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1037511
Resolução 14
Estabelece a composição das Câmaras Técnicas do Conselho Municipal de
Habitação.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=973529
Resolução 13
O Conselho Municipal de Habitação de Belo Horizonte no uso de suas atribuições
legais que lhe confere a Lei 6.508/94 que "Dispõe sobre as políticas, planos e programas
para a produção de moradia no Município e dá outras providências", em cumprimento à
deliberação da Reunião Ordinária de 12 de abril de 2007.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=961867
Resolução 12
O Conselho Municipal de Habitação de Belo Horizonte considerando as atribuições
que lhe são conferidas pela Lei 6.508, de 12 de janeiro de 1994, resolve estabelecer
normas para o financiamento de programas habitacionais subsidiados com recursos do
governo municipal e/ou federal.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=961413
Resolução 11
Cria e estabelece a composição das Câmaras Técnicas do Conselho Municipal de
Habitação.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=961412
Resolução 10
Institui as Câmaras Técnicas no âmbito do Conselho Municipal de Habitação de
Belo Horizonte.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=953111
Resolução 09
Estabelece normas excepcionais para o financiamento e concessão de subsídios
aos beneficiários do Programa Habitacional Autoconstrutor, desenvolvido com recursos do
Fundo Municipal de Habitação Popular e dá outras providências.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1029150
Resolução 08
Estabelece normas para o enquadramento dos projetos habitacionais concluídos
ou em desenvolvimento pela URBEL com recursos do Fundo Municipal de Habitação
Popular nas condições de financiamento estabelecidas pela Resolução III de 8 de
Fevereiro de 1996 e dá outras providências.
Resolução 07
Aprova Planilha de Composição de Custos, para padronização da metodologia de
apuração dos custos dos empreendimentos a serem financiados com recursos do Fundo
Municipal de Habitação Popular pela URBEL.
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Resolução 06
Aprova os procedimentos para a operacionalização do Processo de Produção de
Moradias por Gestão Pública, no âmbito da Política Municipal de Habitação, conforme
artigo 12 da Resolução II do CMH e define as normas para o seu desenvolvimento.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1029147
Resolução 05
Aprova os procedimentos para a operacionalização do PROCESSO DE
PRODUÇÃO DE MORADIAS POR CO-GESTÃO, no âmbito da Política Municipal de
Habitação, conforme artigo 12 da Resolução II do CMH e define as normas para o seu
desenvolvimento.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1029146
Resolução 04 A
O Conselho Municipal de Habitação, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Municipal nº. 6.508, de 12 de janeiro de 1994, e, em consonância com o disposto
no Decreto Municipal nº. 8.543, de 05 de janeiro de 1996, que instituiu o Programa de
Reassentamento de Famílias Removidas em Decorrência da Execução de Obras Públicas
– PROAS.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1038429
Resolução 04
Aprova os procedimentos para a operacionalização do PROCESSO DE
PRODUÇÃO DE MORADIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE PRODUÇÃO DE CONJUNTOS
HABITACIONAIS E LOTES URBANIZADOS POR AUTOGESTÃO, no âmbito da Política
Municipal de Habitação, conforme artigo 12 da Resolução II do CMH e define as normas
para o seu desenvolvimento.
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1029145
Resolução 3 (revogada)
Estabelece normas para o financiamento e concessão de subsídios aos
beneficiários dos programas habitacionais desenvolvidos com recursos do Fundo
Municipal de Habitação Popular e dá outras providências.
Resolução 2
O Conselho Municipal de Habitação, considerando as atribuições que lhe são
conferidas pela Lei 6.508, de 12 de janeiro de 1994, resolve aprovar a POLÍTICA
HABITACIONAL PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
Resolução 1 –
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BELO
HORIZONTE (CMH)
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1028799
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ANEXO 5 - TABELA DE DADOS SOBRE TIPOLOGIAS DE ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL (VILAS E
FAVELAS/CONJUNTOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS PÚBLICOS/ OCUPAÇÕES ORGANIZADAS)
TIPOLOGIA
Vilas e Favelas (Zeis 1)
Conjuntos
Fora de ZEIS
Habitacionais e
Dentro de
Loteamentos Públicos
ZEIS
Subtipologia A

N° DE
ASSENTAMENTOS

Nº DE UH
PRODUZIDAS
APÓS 1993

186

Nº DE
DOMICÍLIOS

91224

Nº DE
DOMICÍLIOS
REGULARIZADOS

11237

41

5102

59

2137

Conjuntos Tipo B (Zeis 3)

23

493

28341

12401

Conjuntos
Fora de ZEIS
Habitacionais e
Loteamentos Públicos
Subtipologia C
Dentro de
ZEIS

42

5910

5910

5854

5

149

Ocupações Organizadas*
TOTAL

5
361

OBSERVAÇÕES

5102
Domicílios contabilizados
em Vilas/favelas

64

UH= Conjunto Esperança
e Serra Verde II
Retirou-se o Conjunto
Pedras Preciosas do total
de domicílios
regularizados neste item
pois foi contabilizado em
Vilas e Favelas
regularizados.
Domicílios contabilizados
em Vilas/favelas, exceto
Conjunto França.

1445
13791

132022

29556

Fonte: URBEL, 2013.
*Obs.: Os dados de domícilios das ocupações existentes até dezembro/2013 foram obtidos a partir de foto interpretação, sendo, portanto, uma estimativa com exceção da Ocupação
Rosa Leão, que foi objeto de cadastro.
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ANEXO 6 - DADOS SOBRE PMCMV EM BELO HORIZONTE

TABELA DE DADOS SOBRE PMCMV EM BELO HORIZONTE SEGUNDO A CAIXA
PRODUTOS CONTRATADOS
FAIXAS

MCMV 1
(UH)

MCMV 2
(UH)

TOTAL
(UH)

UH
UH
CONCLUIDAS ENTREGUES

FAIXA 1

1.470

12.105

13.575

4.395

2.900

FAIXA 2

4.756

5.123

9.879

9.150

6.698

FAIXA 3

2.447

1.834

4.281

4.001

1.577

8.673

19.062

27.735

17.546

11.175

TOTAL

Fonte: CAIXA, 2014.
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TABELA DE DADOS SOBRE PMCMV EM BELO HORIZONTE SEGUNDO A URBEL
SITUAÇÃO

Obras
concluídas /
terreno de
construtora

Obras
concluídas /
terreno
público

TOTAL
(UH)

3109

690

EMPREENDIMENTO
1 - EMCCAMP - Conj. Jd. Vitória II
Obra e trabalho social concluídos em dez/14.
Condomínios registrados em cartório.
2 - MARKA - Res. Jaqueline (PO 1175)
Início out/12; concluída jul/14; entrega das chaves
nov/14; trabalho social iniciado com equipe URBEL;
licitação do TTS está sendo preparada na SUDECAP.
*
3- QUARTZO - Res. Mirante Boulevard
Obra concluída jul/14; baixa de construção ag/14.
4- EMCCAMP - Conj. Pq. Real/Res. Hematita e Água
Marinha* (PO 1178 e 1177)
Início jul/12; conclusão nov/14 (Hematita registrado em
cartório) e fev/15; trabalho social iniciado com equipe
URBEL; abertura da licitação do TTS em 17/04/15.
1- QBHZ - Res. Parque dos Diamantes (PO 1179)
Início out/12; conclusão mar/14; trabalho social
iniciado com equipe URBEL; licitação do TTS está
sendo preparada na SUDECAP; condomínio
registrado em cartório.
4- DIRECIONAL - Res. Orgulho de Minas II (PO
1631)
Contrato assinado 28/02/13; obra concluída em
out/14; trabalho social iniciado com equipe URBEL;
licitação do TTS está sendo preparada na
SUDECAP*.
3- SECOL - Res. Coqueiros I e II (PO 1630)
Inicio obra jan/13; Coqueiros II concluído em set/14;
Coqueiros I concluído em nov/14; licitação do TTS
está sendo preparada na SUDECAP*.

Nº DE
UH
FAIXA FAIXA
1
2

ANO DE
CONCLUSÃO

VALOR
APORTE
PBH (R$)

VALOR
INVESTIMENTO
FAR (R$)

BAIRRO

REGIONAL

J. Vitória

NE

1470

480

2013

7.350.000,00

67.620.000,00

Jaqueline

N

135

-

2014

1.287.071,89

7.290.000,00

Vera
Cruz

L

-

274

2014

Paulo VI

NE

750

_

2014/2015

9.103.706,72

42.750.000,00

Diamante

B

80

-

2014

160.000,00

5.200.000,00

Vera
Cruz

L

240

-

2014

Tirol

B

150

-

2014

-

-

14.880.000,00

9.369.147,09
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SITUAÇÃO

TOTAL
(UH)

EMPREENDIMENTO

4- SECOL - Res. Amazonas (PO 1363)
Obra iniciada jan/13; baixa de construção 23 fev/15;
trabalho social iniciado com equipe URBEL; licitação
do TTS está sendo preparada SUDECAP*.
Total obras concluídas: 3.799 UH
*Cartório não aceitou registro do condomínio.
1- DIRECIONAL - Res. Serras de Minas (PO 1818)
Contrato assinado em 05/12/13; previsão de
conclusão em jun/15; licitação do TTS está sendo
preparada na SUDECAP.
2- MELLO AZEVEDO - Res. Pinheiros (PO 1628)
Contrato assinado em 28/06/13; UH concluídas em
dez/14; licitação de obra SCO 51/14 (adutora de água
e rede de esgotamento sanitário) em 09/12/14. Senic
Obras em
Engª aguardando O.S (Copasa vai doar os tubos);
andamento /
1.014
licitação do TTS está sendo preparada na SUDECAP.
terreno
público
3- JMGOMES - Res. Colibris I e II (PO 1629)
Contrato assinados em 13/09/13; previsão de
conclusão em jul/15; licitação do TTS está sendo
preparada na SUDECAP.
4 -QBHZ - Res. Parque do Jatobá (PO 1669)
Contrato assinado em 13/12/13; obra iniciada em
13/05/14; previsão de conclusão ago/15; licitação do
TTS está sendo preparada na SUDECAP.
1- EMCCAMP - Conj. Pq. Real/Res. Granada (PO
1176)
Início jul/12; previsão de conclusão em maio/15; DNIT
Obras em
vai incluir projeto/obra da interseção (381 com Via
andamento /
1.500 540) na licitação BR-381; obras Faixa 2 serão
terreno de
concluídas em set/15.
construtoras
2- SECOL - Res. Manaus (PO 1883)
Contrato assinado em 30/06/14; previsão de
conclusão março/16.
Total obras em andamento: 2.514 UH

BAIRRO

REGIONAL

Vera
Cruz

L

Nº DE
UH
FAIXA FAIXA
1
2
220

-

3045

754

221

ANO DE
CONCLUSÃO

2015

VALOR
APORTE
PBH (R$)

VALOR
INVESTIMENTO
FAR (R$)

268.119,93

14.300.000,00

18.168.898,54

161.409.147,09

Jatobá

B

580

-

2015

Diamante

B

300

-

2015

253.225,07

19.500.000,00

V.
T.Ferraz

N

58

-

2015

262.252,87

3.770.000,00

V. Jatobá

B

76

2015

283.000,00

4.940.000,00

Paulo VI

NE

440

2015

2.791.148,80

25.080.000,00

Vera
Cruz

L

180

2.379.969,15

11.700.000,00

5.969.595,89

101.426.000,00

1.634

880

2016
880

-

36.436.000,00
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TOTAL
(UH)

Contrato
assinado /
obras não
iniciadas

8.896

Obras em
contratação
/ terreno de
construtoras

200

Em
contratação
/
comunicado
Caixa 04
2013

616

EMPREENDIMENTO
1- DIRECIONAL - Granja Werneck - 1ª etapa (PO
1782)
Contrato assinado em dez/13;
licenciamento e projetos em elaboração;
equipamentos públicos definidos; necessário
reintegração de posse para início da obra(terreno
particular).
1- DIRECIONAL - Res. Orgulho de Minas I (PO
1819)
Alvará ok; assinatura contrato com a Caixa: após
resolver documentos do terreno (sem previsão).
1- DIRECIONAL - R. Jordelino C. Lima
Parcelamento do solo em avaliação na SMARU;
Direcional desistiu da área; Caixa vai chamar 2º
colocado.
2- JM GOMES - Res. Pedra Bonita
Projeto em elaboração.
3- RDR ENGª - R. Mar de Rosas
Projeto em elaboração, inclusive parcelamento do solo
(protocolado na SMARU em 11/07/14).
4- SECOL - Res. Manacás
Projeto de parcelamento em avaliação na SMARU;
projeto de edificação em elaboração.
5- JM GOMES - R. Júlio Soares e R. Arnaldo
Azevedo
Projeto em elaboração.
6- MARKA - Res. Engenho do Sol
Projeto em aprovação na SMARU.

Em
contratação
pela PBH
Em
contratação
-

1- CONS. EMCCAMP/DIRECIONAL - Capitão
Eduardo (PO 1781)
5.000 Licenciamento e projetos em elaboração; audiência
pública em 05/11/14; equipamentos públicos
definidos.
1- EMCCAMP - Conj. Parque Cerrado
3.232 Licenciamento e projetos em elaboração; Emccamp
pediu revisão das diretrizes de parcelamento; RDD em

BAIRRO

REGIONAL

Nº DE
UH
FAIXA FAIXA
1
2

N

8896

Vera
Cruz

L

200

-

Diamante

B

120

-

Eng.
Nogueira

P

40

-

Etelvina
Carneiro

N

100

-

Manacás

P

256

-

O. Preto

P

40

-

Eng.
Nogueira

P

60

-

Cap.
Eduardo

NE

5.000

Mª
Teresa

N

1400

222

ANO DE
CONCLUSÃO

VALOR
APORTE
PBH (R$)

VALOR
INVESTIMENTO
FAR (R$)

177.920.000,00 578.240.000,00

Valor de aporte
a ser definido

Valor de
investimento a
ser definido

Valores de
aporte a serem
definidos

Valores de
investimento a
serem definidos

0

Valor de aporte
a ser definido

Valores de
investimento a
ser definido

1.020

Valor de aporte
a ser definido

Valor de
investimento a
ser definido
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SITUAÇÃO

TOTAL
(UH)

licenciamento /
terrenos de
construtoras

EMPREENDIMENTO

BAIRRO

REGIONAL

Jaqueline

N

Trevo

P

ANO DE
CONCLUSÃO

VALOR
APORTE
PBH (R$)

VALOR
INVESTIMENTO
FAR (R$)

elaboração pela PBH/DVEH.

2- QBHZ - Res. Terra Nova( I-60 UH; II-80UH)
Projeto em elaboração; não foi protocolado na
SMARU.
3- CAC Engª - Res. Pampulha
Projeto em elaboração.

1- DIRECIONAL - Granja Werneck - 2ª etapa
Projeto em elaboração; contrato não foi assinado.

Em estudo /
terrenos de
construtoras

Nº DE
UH
FAIXA FAIXA
1
2

223

5.498

A serem
viabilizadas

1120

TOTAL
PREVISTO

30.875

Valor de aporte
a ser definido

140

672

Valor de aporte
a ser definido

Valor de
investimento a
ser definido
Valor de
investimento a
ser definido

1540

1.692

N

2126

2208

Valor de aporte
a ser definido

Valor de
investimento a
ser definido

2- RSM/MARKA - Res. Castanheiras, Palmeiras,
Ipês, Flamboyants
Projeto em aprovação na PBH; recursos previstos para
abastecimento de água e coleta de esgotos: R$
2.600.000,00.

Vitória

NE

480

384

Valor de aporte
a ser definido

Valor de
investimento a
ser definido

3- EPO/NEOCASA - Res. Lagoa
Empresa está estudando custos/viabilidade.

Lagoa

VN

210

90

Valor de aporte
a ser definido

Valor de
investimento a
ser definido

2.816

2.682

1120

-

Valores de
aporte a serem
definidos

Valores de
investimento a
serem definidos

24.867

6.008

15 áreas em estudo: Chamamento URBEL (M. Pedras
- 4 áreas – total de150 UH) e Comunicado Entidades
(3-B; 3-L; 3-P;1-VN; total de 970 UH)

Diversos

B, L, O, P,
VN

Fonte: URBEL, 2015.
Observação:
UH concluídas: 3.799 (3045 faixa1 / 754 faixa 2)
UH em andamento: 2.514 (1634 faixa 1 / 880 faixa 2)
Total UH concluídas e em andamento: 6.313

202.058.494,43 841.075.147,09
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ANEXO 7 – ATENDIMENTOS VIA PROAS
INDENIZAÇÕES
ANO

NO ATENDIMTOS

REASSENTAMENTOS MONITORADOS

VALORES PAGOS (R$)

NO ATENDIMTOS

VALORES PAGOS (R$)

TOTAL
ATENDIMTOS

TOTAL
VALORES
PAGOS (R$)

1995 a
1996

77

147

224

1.684.457,33

1997

49

111

160

1.101.624,77

1998

69

101

170

1.090.312,95

1999

77

338

415

2.601.089,80

2000

133

168

301

2.949.077,38

2001

112

1.324.148,53

126

1.202.218,61

238

2.526.367,14

2002

114

1.421.785,88

146

1.401.530,83

260

2.823.316,71

2003

91

1.099.426,97

168

2.032.293,26

259

3.131.720,23

2004

236

3.894.894,57

145

2.008.265,48

381

5.903.160,05

2005

378

6.940.501,82

182

2.146.775,68

560

9.087.277,50

2006

1174

24.997.266,35

656

12.424.392,18

1830

37.421.658,53

2007

759

17.704.639,34

321

4.943.152,18

1080

22.647.791,52

2008

1442

31.849.646,41

199

3.171.930,21

1641

35.021.576,62

2009

1621

43.597.792,38

175

3.283.775,35

1796

46.881.567,73

2010

1172

35.165.829,37

51

1.001.477,68

1223

36.167.307,05

2011

1045

33.750.803,86

57

1.560.189,28

1102

35.310.993,14

2012

840

31.103.676,59

42

1.563.626,38

882

32.667.302,97

2013

625

22.508.010,89

48

1.883.282,00

673

24.391.292,89

2014

461

18.444.622,84

15

590.666,23

476

19.035.289,07

10.475

R$ 273.803.045,80

3.196

R$ 39.213.575,35

13.671

322.443.183,38

TOTAIS

Fonte: URBEL,2014.

