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A Secretaria da Habitação do Estado de 
São Paulo conta com dois braços opera-
cionais para a implementação de seus 
programas: a Casa Paulista – Agência 
Paulista de Habitação Social e CDHU 

- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano.
 Em 2015, foram entregues 29.396 moradias 
às famílias de baixa renda do Estado, sendo 23.748 
por meio da Casa Paulista e 5.648 por meio da 
CDHU. A secretaria da Habitação constrói casas e 
apartamentos. As casas têm dois e três dormitórios, 
sala, cozinha e banheiro, distribuídos em 56,67 m² 
(2 dorm) e 66 m² (3 dorm) de área construída.
 As unidades são projetadas segundo con-
ceito do desenho universal e contam com piso ce-
râmico em todos os cômodos, azulejos na cozinha 
e no banheiro, laje, estrutura metálica no telhado, 
muro de divisa entre os lotes, passarela de aces-
so e instalação hidráulica preparada para receber 
aquecedor solar para água do chuveiro. Os aparta-
mentos têm uma sala, um dormitório para casal e 
um dormitório para duas pessoas, cozinha, área de 
serviço e banheiro.
 As famílias atendidas têm prazo de 25 anos 
para quitar o financiamento habitacional. As pres-
tações recebem subsídios do Governo Estadual, 
sendo calculadas de acordo com a faixa de renda 
de cada família. A prestação média é de R$ 160.
 Também no ano que passou, a Secretaria 
da Habitação desenvolveu outras ações. A Casa 
Paulista entregou 668 lotes urbanizados e mais 
1.903 estão em andamento. Ainda foram entregues 
6.550 cartas de crédito e o programa de Desenvol-
vimento Urbano atendeu 6.827 famílias. Já a CDHU 
beneficiou 14.551 famílias com o Auxílio-Moradia e 
4.750 famílias com obras e urbanizações de favelas.
 Atualmente, estão em andamento no Es-
tado de São Paulo mais 111.264 moradias. Dessas, 
85.178 pela Casa Paulista e 26.086 são construídas 
com aporte da CDHU.

29 mil famílias realizaram o  
sonho da casa própria em 2015

“Nós somos o único Governo no Brasil que constrói casas em cidades 
com menos de 20 mil habitantes. Então, se não fosse a CDHU, essas 

pessoas não teriam casa própria.”
Rodrigo Garcia
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Ao longo do ano de 2015, o governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, o secretário da 
Habitação, Rodrigo Garcia, e o presidente da 
CDHU, Marcos Penido, percorreram o Estado 
sorteando milhares de moradias para as famí-

lias paulistas de baixa renda. 
 A emoção marcou os sorteios realizados em São 
Paulo. “Por meio de um sorteio justo e transparente, es-
colhemos as famílias beneficiadas com talvez aquele que 
é o maior sonho das famílias brasileiras, que é o da casa 
própria”, declarou Rodrigo Garcia.

Emoção marca sorteio da 
casa própria pelo Estado

 Em 2015, foram sorteadas pela CDHU 3.489 mora-
dias. Para participar dos sorteios realizados pelo Governo do 
Estado, as famílias devem comprovar os requisitos exigidos 
para participar do programa habitacional. É preciso ter ren-
da entre um e dez salários mínimos. Morar no município há 
pelo menos três anos ou atestar que o chefe da família traba-
lha no mesmo município no mínimo pelo mesmo período. 
Não possuir imóvel ou financiamento habitacional e não ter 
sido atendido em outros programas habitacionais de inte-
resse social. Os idosos precisam ter idade mínima de 60 anos 
e indivíduos sozinhos, 30 anos, ou mais. 
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“É bom sempre lembrar que São Paulo não 
para. É o único Estado da União que investe 1% 

de ICMS em construção de moradia popular.”
Rodrigo Garcia
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O secretário de Estado da Habitação, Rodrigo Garcia, e o presidente da CDHU, Marcos Penido, juntamente 
com a equipe da Secretaria da Habitação, realizaram, em 2015, oito Encontros Regionais de Habitação 
com prefeitos e gestores municipais de 337 municípios das regiões de Ribeirão Preto, Marília, Bauru, Ara-
çatuba, Araraquara, Sorocaba, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba. 
 O objetivo dos Encontros foi apresentar as ações habitacionais desenvolvidas no Estado, com desta-

que para os dados das regiões e as parcerias com os municípios. Após as apresentações do secretário Rodrigo Garcia 
sobre os programas, os prefeitos ou seus representantes receberam atendimentos individualizados dos técnicos da 
CDHU e do Programa Cidade Legal. 

Encontros  
regionais  
reúnem  
gestores de 
337 municípios

Mutirão da Habitação 

 “Tem sido uma experiência relevante receber as demandas e ouvir as experiências dos gestores municipais na 
região deles, que têm questões em comum, até pela proximidade e realidade. Nosso objetivo é realizar esses Encontros 
da Habitação em todas as regiões do Estado para fortalecer as ações da área e levar orientação técnica o mais próximo 
possível dos nossos principais parceiros”, destacou o secretário Rodrigo Garcia. 
 O presidente da CDHU ressaltou que, apesar da crise econômica que o País enfrenta, os projetos continuam 
em andamento. “É muito bom ver a grande receptividade num momento de dificuldades e saber que temos entrega 
de casas, temos terrenos e obras. Estamos dando continuidade ao objetivo maior que é o Programa Habitacional”, 
disse Marcos Penido.
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Presidente do Fórum Nacional de  
Secretários de Habitação

O secretário Rodrigo Garcia foi escolhido, 
dia 18 de novembro, em Brasília, presi-
dente do Fórum Nacional de Secretários 
de Habitação e Desenvolvimento Urbano. 
Sua primeira ação à frente do Fórum foi 

solicitar uma audiência com o ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab, para levar as reivindicações sobre in-
vestimentos e a programação da terceira fase do pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. Na 
reunião, ele estava acompanhado de Maria do Carmo 

Avesani Lopez, presidente da ABC - Associação Brasi-
leira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação, e de 
Marcos Penido, presidente da CDHU - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional Urbano de São Paulo, 
braço operacional da Secretaria.
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O Poder Público tem sido provedor quase exclu-
sivo de moradias para populações de menor 
poder aquisitivo. Por reconhecer as limita-
ções desse modelo, o Governo do Estado de 
São Paulo tem buscado, por meio das ações 

da Casa Paulista, envolver os agentes promotores e finan-
ceiros do mercado na produção habitacional de interesse 
social.
 Com esse fim, o Estado criou uma estrutura insti-
tucional de fomento à participação do setor privado como 
agente financiador e promotor de Habitação de Interes-
se Social. Assim, ampliou o repertório de ações do Poder 
Público para atender às necessidades habitacionais desse 
segmento da população.
 Em 2011, o Governo lançou o instrumento das 
PPPs – Parcerias Público-Privadas para ampliar a oferta de 
habitação social e intervir em favelas, cortiços e áreas de-
gradadas ou de risco, nas regiões metropolitanas.
 Neste ano, o Governo do Estado, por meio da Se-
cretaria da Habitação, deu início às obras da PPP do Centro 
de São Paulo, a primeira do País de interesse social na área 
da Habitação.  O contrato prevê a construção de 14.124 mo-
radias, das quais 3.683 já estão contratadas e 126 em anda-
mento. O investimento do Governo do Estado será realiza-
do ao longo de 20 anos num valor total de R$ 1,4 bilhão. A 
iniciativa privada entregará a obra em 6 anos. A Prefeitura 
de São Paulo participa com imóveis, no valor estimado de 
R$ 80 milhões.
 “A Parceria Público-Privada representa o novo 
caminho e um novo modelo no momento em que se dis-
cute o esgotamento do subsídio da habitação de interesse 
social. A PPP propõe a requalificação urbana com inclusão 
social, e tem como objetivo também promover a melhoria 
da qualidade de vida dos trabalhadores do Centro da cida-

“A Parceria Público-Privada idealizada pelo Estado de São Paulo  
foi além de apenas construção de habitação de interesse social.  

Ela pensou principalmente na revitalização do Centro da cidade,  
na melhor ocupação de espaços públicos que já têm toda a  

infraestrutura e muito mais do que isso: a melhoria da qualidade  
de vida de quem vive em São Paulo.”

Rodrigo Garcia

de, mediante a oferta de moradias próximas aos seus locais 
de trabalho e regiões dotadas de toda a infraestrutura de 
equipamentos urbanos”, explicou Rodrigo Garcia.
 Segundo o secretário, a PPP deve seu resultado à 
credibilidade do Governo de São Paulo, que sempre honra 
seus contratos, e à capacidade de inovação da Secretaria 
da Habitação. “As obras já são uma realidade, gerando em-
pregos e renda. Já lançamos um segundo Chamamento 
Público para viabilizar uma nova parceria na Região Metro-
politana de São Paulo, entre Guarulhos, Itaquaquecetuba 
e Arujá, onde é possível construir dez mil moradias e atrair 
investimento privado da ordem de R$ 1,2 bilhão”, informou 
o secretário Rodrigo.
 Essa nova PPP irá construir as moradias numa área 
da CDHU de 2,7 milhões de metros quadrados, conhecida 
como Fazenda Albor, que teve sua reintegração de posse 
no início do mês de agosto.

Habitação dá início às Obras da PPP do Centro

Parceria Público-Privada

PPP do Centro

de São Paulo
Total de moradias

14.124

Contratadas

3.683
Em andamento

126

Investimento

R$ 1,4
bilhão

Iniciativa privada - R$ 900 milhões

Terreno avaliado em R$ 80 milhõesPrefeitura -

Governo do Estado - R$ 465 milhões

Investimento
Iniciativa privada Governo do Estado

R$ 1,2
bilhão

Disponibiliza

o terreno

Total de moradias

10.000
PPP da Região

Metropolitana/

Fazenda Albor
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Cidade 
Legal

Por meio do Programa Estadual de 
Regularização Fundiária - Cidade 
Legal, a Secretaria de Estado da Ha-
bitação, um Convênio de Coopera-
ção Técnica, oferece orientação e 

apoio técnico às prefeituras para a regulari-
zação de parcelamentos do solo e de núcle-
os habitacionais, públicos ou privados, para 
fins residenciais, localizados em área urbana 
ou de expansão urbana.
 Atualmente, a Secretaria da Habita-
ção tem 469 municípios com convênios em 
andamento, sendo 8.596 núcleos em pro-
cesso de regularização, com 1.432.992 famí-
lias e 8.503.807 pessoas. 
 Da meta de 1.600 núcleos para o 
exercício de 2015, até outubro, 2.737 núcleos 
foram beneficiados com produtos e assesso-
rias no processo de regularização. 
 Ainda foram executadas as emis-
sões da DCUA – Declaração de Conformida-
de Urbanística e Ambiental para 88 núcleos, 
beneficiando 10.636 famílias e 44.674 pes-
soas. Até 2014, o trabalho da Secretaria de 
Habitação terminava nas emissões da DCUA. 
A pasta agora acompanha o processo de re-
gularização até a sua conclusão. 
 O Programa “Cidade Legal” foi cria-
do em agosto de 2007 com o objetivo de 
implementar, agilizar e desburocratizar as 
ações e os processos de regularizações fun-
diárias de núcleos habitacionais.
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A Secretaria de Estado da Habitação de São Pau-
lo, por meio da CDHU, realizou em 2015, mais 
5 mil acordos com os mutuários com atraso de 
três parcelas, com a campanha Fique em Dia 
Com a sua Casa. Esse número cresce a cada dia. 

Ao longo do ano, a CDHU promoveu uma série de plantões 
para atender mutuários inadimplentes, visitas domiciliares, 
atendimento móvel e audiências de conciliação para esti-
mular a renegociação de dívidas dos mutuários em todo o 
Estado de São Paulo.  
 No final do ano, a campanha foi intensificada. A Se-
cretaria ofereceu condições especiais para que o mutuário 
inadimplente pudesse negociar sua dívida, aproveitando o 
13º salário. O Governo do Estado está garantindo todas as 
possibilidades de o mutuário manter sua maior conquista: 
a casa própria. O saldo da dívida podia ser parcelado sem 
juros, sendo que a menor parcela era de R$ 39,40

Fique em Dia  
com a sua Casa

FIQUE EM DIA
29/12/2015

Inadinplência
Parcial NOV/15

13,95%
MENOR ÍNDICE: fev-02  14,19%

INADIMPLÊNCIA NA CASA DOS 13
PELA PRIMEIRA VEZ NA COMPANHIA

Fique em 
dia com a 
sua casa

ATENDIMENTOS 
PRESENCIAIS

Plantões de 
atendimento 

84 eventos, em 61 municípios
20.454 convocados 
5.092 atendimentos 
Valores repactuados: R$ 28,4 milhões 

Conciliações 

176 eventos, em 77 municípios
30.298 convocados 
9.355 atendimentos 
Valores repactuados: R$ 40,6 milhões 

Visitas 
Domiciliares 

346 eventos, em 248 municípios
28.675 convocados/visitas 
18.338 atendimentos 
Valores repactuados: R$ 16,8 milhões 

Atendimento 
Móvel (com 
a Unidade 

Móvel) 

57 eventos, em 53 municípios 
6.336 convocados 
2.522 atendimentos 
Valores repactuados: R$ 5,2 milhões 
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A Secretaria da Habitação é responsável pela condução da política habitacional do Governo do Estado de 
São Paulo. Traça diretrizes, estabelece metas, planeja e desenvolve programas específicos, objetivando o 
atendimento habitacional à população de baixa renda, com rendimentos entre 1 e 10 salários mínimos. 
Atualmente, 93% dos beneficiados recebem de 1 a 3 salários mínimos.
 A Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo conta com dois braços operacionais para a im-

plementação de seus programas: a Casa Paulista – Agência Paulista de Habitação Social e a CDHU – Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano. 

Política Habitacional Programas Casa Paulista
Programas Próprios

LOTES URBANIZADOS
 A Casa Paulista estimula a execução de infraes-
trutura e a construção de moradias em lotes regulariza-
dos e inseridos na malha urbana. As operações são desen-
volvidas em articulação entre Estado, agentes financeiros, 
prefeituras, proprietários de lotes, entidades organizado-
ras, empresas do setor da construção civil e entidades de 
assistência técnica.
 Os beneficiários têm acesso a subsídios da Casa 
Paulista para elevar a capacidade financeira na constru-
ção do imóvel, além de assistência técnica especializada.
 O Estado de São Paulo está investindo R$ 20,3 
milhões no programa. Já foram construídas e entregues, 
nos lotes, 668 moradias. Mais 1.903 estão em andamento. 
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SERVIDOR PÚBLICO
 Para ampliar o poder de compra da casa pró-
pria pelo servidor, o Governo de São Paulo criou o Pro-
grama Servidor Público Estadual, oferecendo subsídios 
para complementar o crédito imobiliário junto ao Ban-
co do Brasil, por meio da parceria da Casa Paulista com 
o PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida. O públi-
co-alvo é o servidor público estadual – ativo ou inati-
vo do Estado de São Paulo, com renda familiar mensal 
bruta de até R$ 5.400. O valor do benefício, que não 
será cobrado do servidor é de no mínimo R$ 3.100 e, no 
máximo, R$ 34.500, dependendo da renda familiar.
 O Programa Servidor Público Estadual já con-
templou 4.566 servidores. O Governo do Estado já in-
vestiu em subsídios R$ 99,8 milhões.

MICROCRÉDITO
 O programa Casa Paulista Microcrédito/Banco do 
Povo é resultado da parceria entre a Secretaria da Habi-
tação e a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho. 
Objetiva a oferta de linhas de microcrédito com juros sub-
sidiados pelo Banco do Povo Paulista. 
 Foi especialmente desenvolvido para apoiar a po-
pulação de menor renda na reforma ou ampliação de mo-
radias da CDHU. O empréstimo varia de R$ 200 a R$ 7.500 e 
pode ser pago em até 36 meses. A taxa de juros é de 0,3% 
mensal.
 Desde o lançamento do programa, foram contrata-
das 1.984 operações, sendo 841 em 2013, 735 em 2014 e 408 
em 2015, com aporte de R$ 13,9 milhões da Casa Paulista. 

MORADIA MELHOR
 Programa próprio da Secretaria da Habitação, 
por meio da Casa Paulista, o Moradia Melhor visa à apli-
cação de recursos financeiros nos municípios paulistas, 
no valor de até R$ 16 mil por unidade, para melhoria de 
habitações – acabamentos, infraestrutura, recuperação 
e obras de infraestrutura urbana. Oferece principalmen-
te apoio financeiro complementar a municípios com até 
50 mil habitantes.
 Já foram contratadas melhorias para 1.682 mo-
radias, sendo 117 concluídas, 1.565 em andamento e 100 
programadas. O investimento do Governo do Estado é 
de R$ 24,9 milhões.
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PMCMV – ENTIDADE
 O programa Minha Casa Minha Vida – Entidade 
tem por objetivo o atendimento habitacional por meio da 
construção de novas moradias para a população com o in-
termédio de entidades organizadas em fins lucrativos (asso-
ciações, sindicatos). 
 A proposta procura valorizar as parcerias público-
-privadas e buscar a participação de diversos setores, com 
maior eficiência, maior agilidade e melhores resultados na 
execução da política de habitação.
 É voltado para famílias com renda mensal de 1 a 
10 salários mínimos, priorizando o atendimento de famílias 
com renda mensal de até 5 salários mínimos.
 No Estado de São Paulo, foram contratadas 15.392 
moradias, das quais 1.098 já foram entregues, 14.164 estão 
em andamento (obras) e 130 estão programadas. O investi-
mento da Casa Paulista é de R$ 307,8 milhões. 
 Na Capital, são 5.696 moradias contratadas, sendo 
1.760 em andamento e 3.936 programadas. O Investimento 
da Casa Paulista é de R$ 113,9 milhões. 

HABITAÇÃO RURAL
 O Governo do Estado, por meio da Secretaria da 
Habitação/Casa Paulista, participa da parceria com o Go-
verno Federal no Programa Nacional de Habitação Rural 
(PNHR) na produção e reforma de moradias em meio ru-
ral. O atendimento é destinado a famílias de agricultores 
e trabalhadores ligados à atividade rural, com renda anual 
bruta de até R$ 15 mil.
 O Estado aporta mais R$ 10 mil por unidade habi-
tacional, possibilitando melhorar o padrão de construção e 
acabamento das unidades. Com o aporte do Estado, o pro-
grama conta com R$ 38,5 mil por moradia rural, uma vez 
que o Governo Federal aplica R$ 28,5 mil por unidade.
 Os beneficiados devem ser apresentados por en-
tidades organizadoras (associações, federações, sindicatos) 
e não podem ter recebido atendimento habitacional ante-
rior. Os agentes financeiros participantes são a Caixa Eco-
nômica Federal e o Banco do Brasil.
 Em 2015, foram contratadas 2.085 moradias rurais, 
das quais 902 foram entregues, 907 estão em andamento 
e 276 programadas. O investimento do Estado é de R$ 20,8 
milhões.

Programas Casa Paulista
Parceria com o Governo Federal

PMCMV – FAR
 
 A integração entre os programas federais e esta-
duais é um dos principais focos de ação da Casa Paulista. 
A proposta é complementar os recursos de investimento 
e subsídios necessários para a produção de moradias de 
qualidade nos municípios paulistas com grande demanda 
habitacional.
 A Secretaria da Habitação, por meio da Casa Pau-
lista, complementa recursos para viabilizar empreendi-
mentos do Programa Minha Casa Minha Vida/FAR (Fundo 
de Arrendamento Residencial) contratados pela Caixa ou 
Banco do Brasil. Atende famílias com renda bruta mensal 
de até R$ 1.600,00, com prioridade para as que vivem em 
áreas de risco, rurais, favelas e em mananciais.
 O Governo do Estado de São Paulo responde 
pelo aporte de até R$ 20 mil por unidade habitacional. É 
de responsabilidade dos agentes financeiros contratar e 
gerenciar as obras. Cabe ao Município indicar e cadastrar 
a demanda.
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Programas CDHU

VILA DIGNIDADE
 O Programa Vila Dignidade, instituído pelo De-
creto nº. 54.285, de 29 de abril de 2009, é voltado ao aten-
dimento a idosos independentes, de baixa renda. Visa à 
construção de equipamento público, constituído de mo-
radias assistidas em pequenas vilas, adequadas a essa po-
pulação, incorporando os preceitos do desenho universal e 
com áreas de convivência social, garantindo acompanha-
mento social permanente ao público beneficiado, integra-
do à rede de serviços do município.
 A arquitetura permite facilidades no uso da mora-
dia por qualquer indivíduo com dificuldade de locomoção, 
temporária ou permanente. Recursos de acessibilidade 
também foram incluídos nos projetos das áreas comuns, 
que contam com salão de festas, área de convivência com 
mesas e bancos de concreto e praça com equipamentos de 
ginástica. O mobiliário das unidades e das áreas comuns é 
fornecido pela CDHU.
 Os beneficiados têm 60 anos ou mais, renda men-
sal de até um salário mínimo e são indicados pela prefei-
tura, que administra o condomínio. O Governo do Estado 
não cobra prestações dos imóveis e as contas de consumo, 
como água e luz, são custeadas pelo município.
 O Programa Vila Dignidade é uma parceria entre 
a Secretaria da Habitação, a CDHU, a Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Social e as prefeituras dos municípios 
paulistas. 
 Em 2015, foram inauguradas quatro Vilas Digi-
nidade em: Araraquara, Botucatu, Mogi das Cruzes e São 
José do Rio Preto, num total de 72 moradias. Uma nova Vila 
Dignidade está em construção, com 20 moradias, e mais 14 
vilas estão programadas, num total de 296 moradias. O in-
vestimento do Governo do Estado é de R$ 38,7 milhões.

MORADIA INDÍGENA
 
 O Programa Moradia Indígena foi desenvolvido 
para dar melhores condições de vida à população indí-
gena assistida pela FUNAI – Fundação Nacional do Índio, 
que reside em aldeias localizadas em terras indígenas, de 
propriedade da União. Promove soluções habitacionais 
adequadas à origem, cultura e costumes.
 Em 2015, foram entregues nove novas moradias 
no município de Avaí - Aldeia Tereguá. Outras 50 mora-
dias estão sendo construídas nos municípios de Avaí, 
Itanhaém e Itariri. Mais 259 estão programadas. O inves-
timento do Governo do Estado é de R$ 15,4 milhões. 

DESENVOLVIMENTO URBANO
 Programa próprio da Secretaria da Habitação, 
por meio da Casa Paulista, o Desenvolvimento Urbano 
objetiva investir em infraestrutura urbana, vinculada à 
habitação de interesse social. É desenvolvido em articu-
lação entre Estado, prefeituras, entidades organizadoras, 
empresas de construção civil, entidades de assistência 
técnica e também a CDHU. 
 A Casa Paulista transfere investimentos voltados 
à abertura de novas vias públicas, pavimentação de ruas 
existentes, implantação de rede de esgoto interna e ex-
terna, drenagem de águas pluviais e projetos de paisagis-
mo. Já foram investidos R$ 25 milhões.

A CDHU atende famílias com renda entre um e dez salários 
mínimos, priorizando as que recebem até três. O Governo 
do Estado de São Paulo, por meio da CDHU, é o único que 

atende cidades com menos de 20 mil habitantes.
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MORADIA QUILOMBOLA
 O Programa Moradia Quilombola foi desenvol-
vido para dar melhores condições de vida às famílias de 
comunidades quilombolas, com soluções adequadas à 
origem, cultura e costumes. As moradias são construídas 
diretamente pela CDHU ou por repasse de recursos às 
prefeituras, para que contratem as obras.
 O público-alvo é composto por famílias morado-
ras em áreas remanescentes de Quilombos, com processo 
de titulação concluído, assistidas pelo ITESP – Fundação 
Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Estão progra-
madas a produção de 120 moradias, num investimento de 
R$ 9,2 milhões. 

URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
 
 O Programa de Urbanização de Favelas tem 
uma atuação em favelas e assentamentos precários 
passíveis de urbanização e regularização, visando à me-
lhoria das condições de moradia, integração urbana e 
qualificação socioambiental articulada ao desenvolvi-
mento urbano. Prevê ainda a implantação de infraestru-
tura, equipamentos e serviços públicos e regularização 
fundiária, com a provisão de moradias no próprio local, 
quando cabível, complementada pelo reassentamento 
das famílias de áreas de risco ou de intervenção pública.
 A demanda é constituída por famílias mora-
doras de áreas de favelas e assentamentos precários a 
serem objeto de urbanização, recuperação ambiental e 
obras públicas de estruturação urbana que constituem 
demanda de interesse social.
 Encontram-se em andamento obras de urba-
nização de favelas que beneficiarão 4.750 domicílios.

REASSENTAMENTO HABITACIONAL 
DE RISCO E FAVELAS

 O Programa de Reassentamento Habitacional de 
Risco e Favelas é desenvolvido para atender famílias pro-
venientes de remoções de favelas e assentamentos pre-
cários em decorrência de ações de recuperação urbana e 
habitacional e de obras públicas estruturantes. Realiza-se 
pelas modalidades Administração Direta e Empreitada, 
podendo contemplar também concessão de cartas de 
crédito para financiamento de imóveis no mercado.
 Cabe destacar que as ações têm sido apoiadas 
por Auxílio-Moradia. Isso possibilita atender famílias que 
tenham que ser removidas antes da conclusão da solução 
de reassentamento definitivo.
 Foram entregues 476 moradias em empreendi-
mentos de reassentamento habitacional nos municípios 
de: Bertioga, Colina, Franca, Santo André e São Bernardo 
do Campo. Elas se somam a mais 216 unidades distribuí-
das em empreendimentos no interior do Estado destina-
dos à demanda geral, a exemplo de São José dos Campos, 
Pederneiras, Bragança e Botucatu. No total, houve 660 
atendimentos, entre empreendimentos entregues e car-
tas de crédito.
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MANANCIAIS DO ALTO TIETÊ
 Ação do Governo do Estado de São Paulo, sob 
coordenação da Secretaria de Saneamento e Energia, o 
Programa Mananciais do Alto Tietê trata de intervenções 
de saneamento ambiental que abrangem a urbanização 
de favelas, o reassentamento habitacional e a expansão de 
infraestrutura básica.
 Nesse sentido, até o momento, as ações sob res-
ponsabilidade da Secretaria da Habitação/CDHU são as de 
reassentamento das famílias afetadas por obras de urbani-
zação, em execução especialmente pela Prefeitura de São 
Paulo, encontrando-se em etapa de obras e projetos de 
empreendimentos para essa finalidade.
 Essas ações são a contrapartida do Estado no con-
trato do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento e 
objeto de contrato específico para obtenção de recursos 
federais do Pró-Moradia.
 Mais 328 moradias já estão contratadas no empre-
endimento Jardim Ângela A. Aguardam alvará para início 
de obras previsto para 2016. SERRA DO MAR E SISTEMA DE MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA

 Programa que visa à recuperação do Parque Estadual da Serra do Mar, a maior área contínua de Mata Atlân-
tica preservada no Brasil e que sofre a ameaça da ocupação por assentamentos habitacionais precários. As interven-
ções habitacionais estão articuladas com as da Política Estadual de Meio Ambiente no Programa, que configura um 
conjunto de ações e intervenções das Secretarias da Habitação e do Meio Ambiente, envolvendo o Parque Estadual 
e outras áreas remanescentes do bioma Mata Atlântica. 
 Em novembro de 2015, o secretário da Habitação do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o reitor da Unesp 
– Universidade Estadual Paulista, Julio Cesar Durigan, assinaram convênio para o desenvolvimento de atividades de 
qualificação para a comunidade do bairro Cota 200, onde já são desenvolvidos obras e projetos sociais dentro do 
Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e do Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica. Eles certifi-
caram ainda 217 moradores, qualificados nos projetos sociais desenvolvidos pela CDHU com a comunidade local. 
 O programa estima atender 8.725 famílias, sendo que 7.325 residentes nos bairros Cota no município de 
Cubatão (5.235 remoções e reassentamentos e 1.990 obras de urbanização) e 1.400 famílias residentes nos demais 
municípios abrangidos pelo programa, com o reassentamento em unidades habitacionais. Atende 23 municípios. 
 Em 2015, foram adquiridos dois terrenos, com potencial de construção de 580 moradias. O valor investido 
em 2015 foi de R$ 44 milhões, sendo R$ 30 milhões com recursos de financiamento do BID e R$ 14 milhões com re-
cursos do Governo do Estado. 
 Já foram entregues 4.084 moradias. Também estão em andamento as obras de Urbanização nos bairros 
Pinhal do Miranda e Cota 200 do município de Cubatão, que atenderão em torno de 1.990 famílias, das quais 1.023 já 
foram beneficiadas. Estão programadas também mais 862 moradias. 17
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HABITAÇÃO SUSTENTÁVEL 
NO  

LITORAL PAULISTA
 
 O programa promove o desenvolvimen-
to habitacional nos municípios da região costeira 
e áreas de influência da Serra do Mar, como parte 
integrante das ações de desenvolvimento susten-
tável do litoral paulista, com ações como urbani-
zação de favelas e reassentamento habitacional, 
erradicação de áreas de risco, renovação urbana 
de áreas centrais e revitalização de cortiços, provi-
são de moradias e financiamento para reforma de 
moradias. As principais ações são: 

 - Reassentamento em novas unidades 
habitacionais de 12.700 famílias, das zonas de 
amortecimento das unidades de conservação e 
áreas de risco fora das zonas de amortecimen-
to identificadas no plano de ação e gestão do 
zoneamento ecológico. As unidades habitacio-
nais previstas serão viabilizadas por meio de 
repasse de recursos às Prefeituras pelo Progra-
ma Casa Paulista, da Secretaria da Habitação, 
e produção de unidades habitacionais, pela 
CDHU; 

 - Urbanização e regularização fundiária 
de assentamentos subnormais para um total es-
timado de 10 mil famílias; 

 - Assistência técnica, suporte e ca-
pacitação aos municípios envolvidos pelo 
programa para gerenciamento da situação 
habitacional de interesse social e controle so-
cioambiental do território. 

 O programa conta com recursos ex-
ternos de financiamento firmado pelo Governo 
do Estado por meio do Banco do Brasil.
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Chegamos ao final de mais um ano. Um momento para avaliar as conquistas do ano 
que se vai e projetar novos desafios para o que se inicia. 2015 foi um ano difícil, de 
muito trabalho e especialmente de ajustes, para honrar compromissos e não dei-

xar a Secretaria da Habitação parar. Por recomendação do governador Geraldo Alckmin, 
fizemos uma série de readequações sem interromper uma única obra em andamento.
 Apesar de a crise atingir a todos sem distinção, conseguimos atuar com res-
ponsabilidade e dar sequência ao trabalho de construção de moradias para famílias 
que mais precisam. Além de pioneiro numa série de ações e programas, o Estado de 
São Paulo é o único do Brasil que investe 1% do ICMS em habitação popular. 
 Somente em 2015, foram mais 29 mil famílias que realizaram o sonho da casa 
própria. Seja por meio da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Ur-
bano de São Paulo ou pela Casa Paulista, braços operacionais da Secretaria. São mora-
dias de qualidade, dentro de padrões de acessibilidade, distribuídas por todo o Estado, 
beneficiando famílias de 125 municípios paulistas. 
 Mas a Secretaria não parou por aí. Foi preciso inovar ainda mais para garantir 
o acesso às moradias, com mais agilidade. Assim, disparamos a primeira PPP – Parceria 
Público-Privada de Habitação de Interesse Social do Brasil, para a construção de 3.683 
moradias, no Centro de São Paulo.
 A iniciativa busca envolver agentes promotores e financeiros do mercado na 
produção de moradias de interesse social. É um novo caminho para o financiamento 
habitacional que vai promover a requalificação urbana e a inclusão social. Serão mora-
dias mais próximas aos locais de trabalho e numa área que já tem toda a infraestrutura 
necessária. O primeiro lote já está em construção, gerando emprego e renda.
 Essa modalidade de construção habitacional foi expandida e já lançamos a 
segunda PPP, a PPP da Região Metropolitana. Por meio dela, mais 10 mil unidades se-
rão construídas, numa área do Estado, entre Arujá, Itaquaquecetuba e Guarulhos. Em 
2016, vamos avançar para o Interior com esse modelo de construção. 
 Tem mais. Para mostrar que o Estado de São Paulo prioriza a questão habita-
cional, ao lado do governador Alckmin, entramos em 2016 com o pé direito. Já no mês 
de janeiro, daremos a autorização para a construção de 5 mil unidades habitacionais. 
Um investimento inicial de R$ 500 milhões. É o Governo do Estado de São Paulo, cons-
truindo casas, realizando sonhos.

*É secretário de Estado da Habitação

O ano que passou transformou-se num marco para a CDHU – Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, braço operacional da 
Secretaria de Estado da Habitação. No dia 2 de julho, a Companhia foi reco-

nhecida com o Selo de Mérito Especial Edição 2015, por ter atingido a expressiva 
marca de 500 mil moradias para famílias de baixa renda.
 O prêmio foi entregue pela ABC – Associação Brasileira de COHABS e Agen-
tes Públicos de Habitação e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e De-
senvolvimento Urbano, durante o 62º Fórum Nacional de Habitação de Interesse 
Social. O encontro foi na cidade de Campinas, no interior paulista. 
 Além do reconhecimento nacional pela produção, a CDHU também tem se 
destacado pela qualidade e excelência do produto que vem sendo entregue à po-
pulação de baixa renda. A Companhia prima pela qualidade, desde a concepção do 
projeto, prevendo ampla e geral acessibilidade. Projeta ainda itens como pé direito 
mais alto e ventilação cruzada, o que permite melhor conforto térmico às unidades. 
Na fase de construção, a atenção com a qualidade também é primordial. Respeita-
mos todos os itens estabelecidos em normas técnicas e fazemos o acompanhamen-
to da execução dos serviços. 
 A CDHU foi a primeira empresa brasileira a implantar um programa de qua-
lidade nas habitações de interesse social, por meio do programa QUALIHAB. Assim, 
a cada ano, as exigências sistemáticas de gestão e acompanhamento vêm sendo 
sempre aprimoradas para que o produto final garanta o objetivo maior desta Com-
panhia, que é a garantia de moradia com dignidade.
 Em 2015, também não se pode deixar de destacar o trabalho de combate 
à inadimplência. Com o comprometimento total dos funcionários, obtivemos uma 
queda recorde de inadimplência, que reduziu o índice para 13,7%. Houve ainda um 
aumento na arrecadação de prestações. Com isso, a Companhia mostra respeito na 
utilização dos recursos públicos. 
 Essa ação contínua permite à CDHU gerar recursos que, somados às emen-
das orçamentárias liberadas pelo Governo Estadual e pela Secretaria da Habitação, 
possibilitam aumentar a produção e ajudam a combater o déficit habitacional no 
nosso Estado. O resultado é que a Companhia é hoje um dos maiores agentes pro-
motores de moradia popular do Brasil.
 
*É presidente da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo

Rodrigo Garcia* Marcos Penido*

Construindo casas, 
realizando sonhos

500 mil moradias 
populares
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