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• CONCEITOS

Área Urbana Central

Bairro ou um conjunto de bairros consolidados com significativo acervo
edificado e articulado em torno do núcleo tradicional da cidade, dotado
de infra-estrutura urbana, equipamentos e serviços públicos, comércio,
prestação de serviços e oportunidades de trabalho.

Reabilitação Urbana

Processo de gestão de ações integradas, pública e privada, de
recuperação e reutilização de áreas já consolidadas da cidade,
compreendendo os espaços e edificações ociosas, vazias,
abandonadas, subutilizadas, insalubres e deterioradas, a melhoria dos
espaços e serviços públicos, da acessibilidade e dos equipamentos
comunitários.



2. POLÍTICA - Objetivos

 Promover o uso e a ocupação democrática e sustentável
das áreas urbanas centrais, propiciando a permanência
e a atração de população, a diversidade funcional,
social e  cultural, a vitalidade econômica, a qualidade
ambiental e da paisagem.



?  Estímulo e consolidação da cultura da reabilitação urbana e edilícia
                        X
Expansão periférica das cidades, priorizando as áreas urbanas centrais
dentro do sistema urbano

?  Participação da sociedade nas decisões, acompanhamento e controle
dos projetos de reabilitação, por meio da gestão democrática e
compartilhada;

2. POLÍTICA- Diretrizes



?  Estímulo à atuação integrada do setor público, da iniciativa
privada e da sociedade civil organizada com vistas à viabilização
dos investimentos necessários à reabilitação e sustentabilidade das
áreas centrais;

?  Promoção da melhoria da qualidade de vida da população e dos
usuários das áreas centrais;

2. POLÍTICA - Diretrizes

?  Promoção e apoio à integração das ações públicas municipais
através de planos de gestão para reabilitação das áreas centrais;



?  Contribuição para a redução do déficit habitacional por meio da
ocupação dos vazios urbanos e da recuperação do acervo edificado,
preferencialmente para o uso residencial, articulando esse uso a outras
funções urbanas;

?  Promoção da melhoria da qualidade de vida da população e dos
usuários das áreas centrais;

2. POLÍTICA - Diretrizes
Brasil:

5.414.944 é o déficit habitacional
Fundação João Pinheiro, 2000;

4.580.147 domicílios vagos
IBGE,  2000;

?  Incentivo à permanência e inclusão social da população de baixa
renda que reside ou trabalha na região, por meio da gestão de ações de
melhoria das condições de acesso à moradia, ao trabalho e aos serviços
públicos;



2. POLÍTICA - Diretrizes

?  Estímulo à criação de instrumentos complementares que
disponibilizem o estoque imobiliário ocioso e que estabeleçam
mecanismos de regulação sobre a valorização imobiliária advinda dos
investimentos públicos na reabilitação urbana;

?  Preservação do meio ambiente urbano, natural e construído,
valorizando o patrimônio e a paisagem urbana;

?  Estímulo ao exercício da função social da propriedade por meio
da aplicação dos instrumentos previstos no Estatuto das Cidades;



3. PARTICIPANTES E ATRIBUIÇÕES

Ministério das Cidades - formulação da política e gestão do
programa de reabilitação de áreas centrais e pela articulação dos
parceiros necessários à consecução do objetivo do Programa.

Estados e Municípios - gestores locais, responsáveis pelo
planejamento e execução das ações de reabilitação, pela articulação dos
parceiros e aporte de recursos das contrapartidas pactuadas.

Caixa Econômica Federal - agente financeiro, operador e
prestador de serviços e de assistência técnica.

Cooperação Internacional –assistência técnica e assessoria no
planejamento das ações, e viabilização de aporte de recursos
internacionais.



3. PARTICIPANTES E ATRIBUIÇÕES

Comunidade dos Bairros, Representações da Sociedade
Civil e de Entidades Empresariais – definir, acompanhar,
controlar, por meio de instâncias representativas eleitas democraticamente.

Beneficiários - Proprietários de imóveis, moradores, locatários e
mutuários, comerciantes, empreendedores e trabalhadores, construtoras,
trabalhadores da construção civil e sociedade.

Parceiros - Ministérios da Cultura, do Turismo, do Meio Ambiente, da
Fazenda, do Trabalho, IPHAN, IBGE, BNDES, Universidades públicas e
privadas, centros de pesquisa, concessionárias de serviços públicos,
SINDUSCON, SECOVI, ADEMI, Associações de moradores, ONG, OSCIP,
Organismos multilaterais (BID, BIRD e outros) e internacionais (Governo
Francês e outros, ICCROM, UNESCO, CEPAL, etc.).



4. ÁREAS e MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS

• Dispor de acervo edificado com potencial de uso
habitacional;

• Apresentar processos de evasão de população e de
atividades;

• E/ ou apresentar processo de degradação física
relativa à infra-estrutura e ao ambiente construído.



5. MODALIDADES e AÇÕES

5.1. Planos de Reabilitação das Áreas Centrais
             e Desenvolvimento Institucional

• Elaboração e implementação de planos de reabilitação, planos de
gestão, projetos, pesquisas de demandas, estudos de viabilidade e outros
estudos e pesquisas voltados à reabilitação local;

• Promoção e divulgação dos projetos de reabilitação locais;

• Consultoria especializada jurídica e fiscal;

• Formação, montagem e capacitação de equipes técnicas locais;

• Sistema de informações georreferenciadas para monitoramento e
avaliação da implantação dos projetos locais;

• Montagem de redes de apoio à implementação das ações, que
permitam o intercâmbio e a difusão de experiências.



5. MODALIDADES e AÇÕES

5.2. Melhoria do Espaço Público

5.2.1. Implantação, Ampliação, Melhoria e Adequação da Infra-estrutura
          Urbana, compreendendo ações em:

• Serviços públicos;
• Mobiliário urbano;
• Espaços públicos;
• Equipamentos comunitários;
• Mobilidade e Acessibilidade;

5.3 Reabilitação de Imóveis

5.3.1 . Aquisição, construção, ampliação, melhoria,
         recuperação ou adequação de imóveis para fins
         habitacionais, de uso misto, comercial ou de serviços;



5. MODALIDADES e AÇÕES

5.3. Reabilitação de Imóveis

Os imóveis serão transferidos para os beneficiários mediante:
Venda, Arrendamento, Locação, Instrumentos de direito de uso comodato,

direito de superfície, cessão, etc.;

5.3.2. Na área de intervenção, as edificações serão reabilitadas
                 para fins habitacionais, de uso misto, comercial ou
                 serviços através de:
                 Construção, Ampliação, Melhoria, Recuperação ou
                 Adequação de imóveis;

5.4. Desenvolvimento Comunitário

     Ações de mobilização e organização comunitária, educação
ambiental e patrimonial, gestão condominial e geração de
trabalho e renda.



5. MODALIDADES e AÇÕES

5.5. Regularização Fundiária

    Ações necessárias à garantia do direito à moradia, à
disponibilização do acervo imobiliário para o exercício da função
social e urbana, regularizando a propriedade dos imóveis e as
pendências jurídicas que eventualmente recaiam sobre esses,
impedindo-os de serem utilizados.

5.6. Desenvolvimento da Tecnologia da Reforma

    Realização de pesquisa tecnológica;
    Formação e capacitação de mão-de-obra para desenvolvimento;
    Execução de projetos de reabilitação de imóveis;
    Pesquisas e avaliação de inovações tecnológicas e materiais

alternativos.



6. RECURSOS

6.1. Financiamentos

     Poderão ser utilizados os recursos disponíveis nas linhas de financiamento
existentes do FGTS, FAT, FAR e da CAIXA, destinados a:

     Pessoa física – individual ou associada, atendendo às diversas faixas de renda;
     Pessoa jurídica – pública ou privada.

6.2. Transferências voluntárias do orçamento da união – OGU
       não reembolsáveis;

6.3. Contrapartidas locais dos poderes públicos
       municipais/ estaduais, sob a forma de recursos financeiros,
       bens, serviços ou obras, economicamente mensuráveis
       aportados na execução das ações de reabilitação.

6.4.  Fundos municipais ou estaduais destinados às ações
        habitacionais ou de desenvolvimento urbano



7. INSTRUMENTOS COMPLEMENTARES
    DE VIABILIZAÇÃO

7.1. Incentivos Fiscais;

7.2. Subsídios diretos;

7.3. Urbanísticos, tributários e jurídicos previstos no Estatuto da
Cidade;

7.4. Operações Urbanas:

       Articulação e montagem de operações com a participação de
       parceiros públicos e privados no aporte de recursos para o
       financiamento das ações de reabilitação.



8. METAS, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

8.1. Obtenção de Indicadores da Situação Atual:

No de domicílios vagos (áreas urbanas centrais) 
No total de domicílios (áreas urbanas centrais) 

 

• Delimitação das áreas urbanas centrais – fonte municipal;

• Identificação dos setores censitários correspondentes – fonte
IBGE;

• Construção do indicador.



8. METAS, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

8.2. Obtenção de Indicadores de avaliação

• Delimitação das áreas urbanas centrais – fonte municipal;

• Identificação dos setores censitários correspondentes – fonte
IBGE;

• Construção dos indicadores.

No de domicílios vagos (áreas urbanas centrais)  
Série histórica No total de domicílios (áreas urbanas centrais) 
 



8. METAS, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

8.3. Obtenção de Indicadores de monitoramento

•      Levantamento e mapeamento dos imóveis vazios, subutilizados e
insalubres, por setor censitário na área urbana central – fonte municipal;

•      Acompanhamento e mapeamento dos imóveis reabilitados e de novos
imóveis, segundo uso, por setor censitário, – fonte municipal;

•      Acompanhamento e mapeamento da evolução populacional dos
imóveis reabilitados e de novos imóveis para fins residenciais, por setor
censitário na área urbana central – fonte municipal;

No de imóveis reabilitados (áreas urbanas centrais) 
No total de imóveis vazios, subutilizados e insalubres (áreas urbanas centrais) 

 
Acréscimo da população residente (áreas urbanas centrais) 
População residente (áreas urbanas centrais, censo 2000) 

 


