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PLANO PLURIANUAL - PPA 2008-2011 

APRESENTAÇÃO 

O PPA – Plano Plurianual é um dos instrumentos de planejamento da ação pública estadual, 

previsto na Constituição Federal, e tem a finalidade de estabelecer diretrizes, objetivos e metas para 

os programas de duração continuada da administração pública, devendo ser elaborado a cada 

quatro anos, no primeiro ano de uma gestão de governo. O PPA é a peça da estrutura orçamentária 

que fundamenta a elaboração, anualmente, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei 

Orçamentária Anual – LOA. 

Para o Setor Habitacional do Estado de São Paulo, configurado pela atuação da Secretaria da 

Habitação e da CDHU – Cia. de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, o PPA 2008-201, Lei 

Estadual nº 13.123/2008 foi configurado de acordo com as seguintes diretrizes: 

� Estabelecer metas de atuação para os principais focos de problemas/ necessidades 
habitacionais identificados para o Estado, integrando a ação habitacional a projetos 
prioritários e programas estratégicos do GESP. Essa diretriz orientou o estabelecimento de 
quatro grandes programas de cunho habitacional e um programa multisetorial:  

1. Provisão de Moradias, 
2. Requalificação de Moradias e espaços urbanos,  
3. Urbanização de Favelas e assentamentos precários 
4. Regularização Fundiária de interesse habitacional. 
5. Saneamento Ambiental de Mananciais de Interesse Regional. (multisetorial) 

� Destacar, como ações “iluminadas” no PPA, dentre aquelas inseridas no Programa 
Urbanização de Favelas, os projetos estratégicos do GESP que configuraram as ações: 
Urbanização Pantanal, Urbanização Paraisópolis e Operação Águas Espraiadas; 

� Estabelecer um programa de Desenvolvimento Institucional e Social para Habitação, 
incluindo desde ações de assistência técnica aos municípios até o fomento à organização 
comunitária e inclusão social e gestão de áreas institucionais, como suporte 
imprescindível ao atendimento habitacional realizado com recursos estaduais. 

� Como parte do Desenvolvimento Institucional, promover a implementação de uma nova 
estrutura institucional e de financiamento para o setor habitacional do Estado, incluindo, 
entre suas ações: 
- o Sistema Estadual de Habitação, que envolve o estabelecimento de um Conselho 
Estadual de Habitação e dos instrumentos de gestão da política habitacional, dentre os 
quais o plano estadual de habitação e sistemas de informações e monitoramento;  
- a implantação e operação de dois novos fundos, com respectivos conselhos gestores, 
como parte integrante desse sistema: o FPHIS - Fundo Paulista de Habitação de 
Interesse Social e o FGH – Fundo Garantidor Habitacional. 
A implementação dessas ações teve como marco inicial a edição da Lei Estadual nº 
12.801/08, regulamentada pelo Decreto Estadual 53.823/08. 

� Estabelecer um novo desenho na repartição das atribuições/destinação de recursos entre 
SH e CDHU, por meio da previsão de destinação de recursos não onerosos da SH para 
aplicações sem previsão de retorno, seja por meio de aporte à CDHU, seja dando 
continuidade a parcerias com municípios, seja em novas parcerias com a União. Dentre as 
ações vinculadas a essa diretriz, destaca-se a Concessão de subsídios habitacionais, 
além de aportes a ações de provisão habitacional, requalificação de moradias, urbanização 
de favelas, regularização fundiária, etc. 
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PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA 2008-2011 E DESDOBRAMENTOS EM PROGRAMAS 
HABITACIONAIS  

Os Programas e Ações do PPA 2008-2011 desdobram-se em “PROGRAMAS” HABITACIONAIS 

desenvolvidos pela Secretaria da Habitação e CDHU, que estabelecem as condições operacionais e 

as parcerias e articulações necessárias para a efetivação de cada tipo de ação habitacional. 

A formulação dos “Programas” Habitacionais da SH/CDHU busca atender as necessidades 

habitacionais prementes que exigem a ação do Governo do Estado, de modo a garantir a produção 

e o acesso à moradia para a população de baixa renda, bem como por meio de ações com 

interfaces com outras políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população 

beneficiária.  

Na atual gestão de governo, os Programas e Ações do PPA 2008-2011 foram desdobrados na 

seguinte composição de “PROGRAMAS” HABITACIONAIS SH/CDHU: 

 

 

 

 

Vila Dignidade 

Crédito Associado 

Apoio ao Programa Nacional de Habitação 

Urbana e Rural  

SH - PROGRAMAS 

 

Parceria com Municípios 

Parceria com Associações e Cooperativas 

Moradia Indígena 

Moradia Quilombola 

CDHU – PROGRAMAS  
 

PHAI 

Programa Habitacional de Integração 

PROVISÃO DE MORADIAS  

PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 

CDHU - PROGRAMAS 

REQUALIFICAÇÃO DE MORADIAS 

 

Atuação em Cortiços 

ATUAÇÃO EM CORTIÇOS 

CDHU - PROGRAMAS 

MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS 

 

PEM – Programa Especial de Melhorias 

São Paulo de Cara Nova 

SH - PROGRAMAS 
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URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 

REASSENTAMENTO 

HABITACIONAL 
URBANIZAÇÃO DE 

FAVELAS 

OPERAÇÃO 

ÀGUAS 

ESPRAIADAS 

URBANIZAÇÃO 

PARAISÓPOLIS 

Urbanização 

de Favelas 

 

CDHU 

� Reassentamento 

Habitacional 

� Reassentamento 

Habitacional – 

Repasse aos 

Municípios 

CDHU 

Urbanização 

Pantanal 

CDHU 

Reassentamen

-to 

Paraisópolis 

CDHU 

URBANIZAÇÃO 

PANTANAL 

Reassenta-

mento Águas 

Espraiadas 

CDHU 

SANEAMENTO AMBIENTAL 

 

Programa de Recuperação Sociambiental 

da Serra do Mar 

RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA 

SERRA DO MAR 

CDHU 

MANANCIAIS DO ALTO TIETÊ 

 

Mananciais do Alto Tietê 

SH 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL 

APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  

 

Programa CIDADE LEGAL 

SH 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 
CONJUNTO HABITACIONAIS  

 

Regularização Fundiária de Conjuntos 

Habitacionais da CDHU 

CDHU 
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DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA 2008-2011 

De acordo com informações constantes na Lei Estadual n°13.123/2008 – PPA 2008-2011 
 
PROGRAMA 
PROVISÃO DE MORADIAS (Cód. 2508): Promover o acesso à moradia para população de baixa 
renda, prevendo a produção de habitações e aquisição de imóveis prontos ou em construção, 
parcerias, repasse de recursos e apoio técnico aos agentes promotores, públicos e privados. 
Formas de acesso: financiamento habitacional (direto pela SH/CDHU), parcerias com agentes 
financeiros ou outras formas de direito de uso. Este Programa abrange as seguintes AÇÕES que 
estão ativas: 
 

� PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (Cód. 2006): Objetiva a produção de 
unidades habitacionais isoladas ou em empreendimentos habitacionais, com infra-estrutura 
e equipamentos urbanos realizados em parceria com os Municípios e outros agentes de 
acordo com a característica do atendimento, podendo ser promovidos diretamente pela 
SH/CDHU ou por meio de repasse de recursos para os executores. Destina-se ao 
atendimento habitacional da demanda geral do Estado de São Paulo, incluindo segmentos 
com disposição para autoconstruir, demandas indicadas por associações comunitárias e 
cooperativas habitacionais e segmentos sociais específicos. 

 

� AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (Cód. 2002): Objetiva provisão de moradias 
por meio de aquisição de unidades habitacionais, prontas ou em construção, diretamente 
pela SH/CDHU ou com concessão de crédito para: aquisição no mercado e produção de 
moradia em lote de propriedade do beneficiário. Destina-se ao atendimento à demanda de 
proprietários de lotes urbanos, grupos vinculados a associações e entidades de classe e 
segmentos sociais específicos. 

 

 
PROGRAMA 
REQUALIFICAÇÃO DE MORADIAS (Cód. 2509) : Promover a requalificação de imóveis visando 
ao atendimento habitacional articulado com melhorias urbanas em três focos de ação: 
requalificação de imóveis, melhoria em conjuntos habitacionais e núcleos e pequenas reformas em 
moradias. Este Programa abrange as seguintes AÇÕES que estão ativas: 

� ATUAÇÃO EM CORTIÇOS (Cód. 1453): Promover a melhoria da qualidade de vida das 
famílias moradoras em cortiços e induzir o processo de reabilitação de imóveis e 
preservação das áreas urbanas centrais, em parceria com os municípios do Estado de São 
Paulo. Este programa propõe a oferta de crédito e subsídios para a aquisição ou obtenção 
de concessão onerosa de uso das soluções habitacionais previstas para o atendimento da 
demanda. 

 
� MELHORIAS HABITACIONAIS E URBANAS (Cód. 5057): Promover melhorias em 

conjuntos habitacionais e núcleos habitacionais urbanos indicados pelos Municípios, 
visando a sua manutenção/recuperação e incremento das condições de infra-estrutura e 
equipamentos. 
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PROGRAMA 
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS (Cód. 2510): Objetiva a 
atuação em favelas e assentamentos precários visando à melhoria das condições de moradia, 
integração urbana e qualificação socioambiental articulada ao desenvolvimento urbano. Prevê ações 
para: provisão de moradias, reassentamento das famílias de áreas de risco ou de intervenção 
pública, implantação de infra-estrutura, equipamentos e serviços públicos e regularização fundiária. 
Este Programa abrange as seguintes AÇÕES que estão ativas: 

� URBANIZAÇÃO DE FAVELAS (Cód: 2005): Promover a qualificação urbana e habitacional 
de núcleos de favelas ou assentamentos precários passíveis de urbanização e 
regularização, com provisão de soluções habitacionais na própria área de intervenção. 

� REASSENTAMENTO HABITACIONAL (Cód: 2004): Promover o atendimento habitacional 
de interesse social para famílias provenientes de remoção de áreas de risco, favelas e 
assentamentos precários, e áreas sob influência de intervenções de obras públicas, 
promovendo condições para adequada integração e permanência na nova situação 
habitacional. 

� URBANIZAÇÃO PANTANAL (Cód. 2249): Promover a qualificação habitacional e urbana 
em área localizada na Zona Leste do Município de São Paulo por meio de ações de âmbito 
local e outras de porte metropolitano, bem como a regularização urbanística e fundiária e o 
incremento da qualidade de vida dos moradores. A intervenção inclui as seguintes ações: 
urbanização de favelas e assentamentos precários; provisão e/ou adequação de infra-
estrutura, incluindo a canalização do Córrego Jacuí e transposição da linha férrea; 
implantação de equipamentos públicos e sociais, incluindo o Parque Central e a 
recuperação da área de preservação histórica do Sítio Mirim; provisão de moradias no 
próprio local da intervenção, para reassentamento de famílias da área de intervenção; 
melhorias habitacionais; desenvolvimento de trabalho social; e ações de regularização. 

� URBANIZAÇÃO PARAISÓPOLIS (Cód, 2250): Promover a provisão de moradias 
destinadas ao reassentamento de famílias, necessário para a viabilização da urbanização 
na área da Favela Paraisópolis (composta pelos núcleos das favelas Grotinho, Grotão, 
Antonico, Jardim Colombo, Porto Seguro e Centro Brejo), em execução pela Prefeitura do 
Município de São Paulo. 

� OPERAÇÃO ÁGUAS ESPRAIADAS (Cód. 2251): Promover o reassentamento habitacional 
de famílias moradoras de núcleos de favelas na região do córrego Águas Espraiadas – Zona 
Sul do Município de São Paulo, viabilizando a continuidade do projeto de prolongamento da 
Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, obra integrante das ações da 
Operação Urbana Águas Espraiadas. 
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PROGRAMA 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL (Cód. 2507): Promover ações 
que propiciem a regularização fundiária de núcleos e conjuntos habitacionais concretizando o direito 
à moradia e à cidade. Este Programa abrange as seguintes AÇÕES que estão ativas: 

� APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (Cód: 5702): Apoiar ações municipais de 
regularização fundiária de parcelamentos do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou 
privados, para fins residenciais, localizadas em área urbana ou de expansão urbana, assim 
definidas por legislação municipal, de acordo com os princípios estabelecidos no Decreto 
Estadual n° 52.052 de 13 de Agosto de 2007. 

� REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS (Cód: 5703): 
Promover a regularização fundiária dos conjuntos habitacionais implantados pela SH/CDHU, 
permitindo a efetivação do direito à cidade e moradia e provendo a requalificação de espaços 
degradados. 

 

PROGRAMA 
SANEAMENTO AMBIENTAL DE MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL (Cód: 3906): 
Constituem-se de ações da SH/CDHU, em parceria com outros órgãos do Governo do Estado de 
São Paulo, que visam a melhoria da qualidade ambiental de duas importantes áreas de preservação 
do Estado: Mananciais do Alto Tietê e Serra do Mar. Este Programa abrange as seguintes AÇÕES 
que estão ativas: 

� RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR (Cód: 1998): Promover a ação 
integrada do GESP para recuperação ambiental da Serra do Mar, objeto de ocupações 
inadequadas ao longo do tempo, tendo como componentes principais: erradicação de 
ocupações do Parque da Serra do Mar e áreas em risco geotécnico e ambiental, e 
recuperação socioambiental/urbana de núcleos passíveis de consolidação, associadas à 
promoção da sustentabilidade socioeconômica da população. 

� MANANCIAIS DO ALTO TIETÊ (Cód: 1440): Objetiva contribuir com a recuperação e 
preservação dos mananciais da RMSP, controlando e ordenando a ocupação do território, 
particularmente da recuperação urbana com a dotação de infra-estrutura e equipamentos 
urbanos, remoção e reassentamento de famílias. Abrange as Bacias Billings e 
Guarapiranga, na Região Metropolitana de São Paulo. 

 

 

 
 


