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UO: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

 

PROGRAMA TEMÁTICO:

6208 – TERRITÓRIO DA GENTE

 

OBJETIVO GERAL:

Resgatar a capacidade do Estado de planejar e projetar, fiscalizar e controlar, segundo uma
concepção integrada e transversal, com par cipação, controle social e transparência, visando ao
desenvolvimento sustentável, e assegurando a preservação do patrimônio cultural urbanís co e
a promoção ambiental.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 – PRESERVAÇÃO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL: Qualificar, disciplinar e
reestabelecer o uso e ocupação sustentáveis do solo do DF conforme as diretrizes do ZEE, PDOT e
planos diretores setoriais, bem como consolidar mecanismos interfedera vos de ar culação e
governança metropolitana.

 

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO ESPECÍFICO:

28.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
- SEGETH

ANÁLISE DO ALCANCE DAS METAS

 

Análise Quantitativa

COD
PROG

COD
OBJ

Nº
META

META
UO
RESP.
META

META
ATÉ
2019
(A)

UNID
DE
MEDIDA

TENDÊNCIA
2016
(B)

2017
( C )

2018
(D)

2019
(E)

Meta
Realizada
Acumulada
(2016-
2019)
(F)

% de
Alcance
Total
(F/A)

6208 1 1 Aprimorar e integrar os instrumentos legais de planejamento e gestão territorial (SEGETH); 28101 100 %
MAIOR,
MELHOR

 50     0

6208 1 2 Criar e implementar instâncias e mecanismos de transparência e participação social no planejamento e gestão territorial (SEGETH); 28101 100 %
MAIOR,
MELHOR

60     0

6208 1 3 Instalar incremento do Instituto de Preservação e Planejamento Territorial Metropolitano – IPLAM Brasília (SEGETH); 28101 100 %
MAIOR,
MELHOR

 50     0

6208 1 4 Implementar estratégias e instrumentos previstos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT (SEGETH); 28101 100 %
MAIOR,
MELHOR

 40     0

6208 1 5 Aprimorar gestão da informação territorial (SEGETH); 28101 100 %
MAIOR,
MELHOR

 100     0

6208 1 6 Gerir de forma centralizada lotes destinados a equipamentos públicos comunitários e urbanos, como a elaboração do cadastro georeferenciado de lotes e a implantação do portal “Nós Urbanos”.  (SEGETH); 28101 100 %
MAIOR,
MELHOR

 80     0

6208 1 7 Elaborar e implementar política de assentamento rural (SEGETH); 28101 100 %
MAIOR,
MELHOR

 0     0

6208 1 8 Elaborar projetos para a promoção de intervenções estruturantes visando qualificação e reabilitação de espaços públicos urbanos; (SEGETH) 28101 100 %
MAIOR,
MELHOR

 40     0

6208 1 9 Implementar portal “Nós Urbanos”. (SEGETH) 28101 100 %
MAIOR,
MELHOR

 100     0

 

Análise Qualitativa (limitado a 15 linhas por meta)

1. Aprimorar e integrar os instrumentos legais de planejamento e gestão territorial (SEGETH);

Vários instrumentos legais de planejamento e gestão territorial foram aprimorados, sendo os
principais: Início da revisão do novo Código de Edificações do DF e sua regulamentação, publicação do
Decreto de regulamentação da Lei referente ao licenciamento da a vidade de Food Truck, iniciada a
elaboração do Projeto de Lei que trata do cercamento de ocupação de área pública lindeira às áreas
residenciais no DF, iniciada a elaboração do Decreto que trata de aprovação da Tabela de
Classificação de Usos e A vidades Urbanas e Rurais do DF, publicação das portarias de aprovação de
Planos de Ocupação de Quiosques e Trailers; aprovação do Plano de Ocupação de Quiosques e
Trailers das Regiões Administra vas SCIA e Gama, encaminhamento de propostas de leis
complementares para definição dos parâmetros de uso e ocupação do solo em Águas Claras,
Sobradinho, Guará e Gama. Quanto ao Plano de Preservação do Conjunto Urbanís co de Brasília
(PPCUB), foram iniciadas as etapas de base conceitual, discussão de temas em fóruns, elaboração de
planilhas de parâmetros com georreferenciamento e confecção do PLC e da Memória Técnica. Foi
desenvolvida a metodologia de “Avaliação de Inserção Urbana”. Elaborada a Nota Técnica de ZEIS
resultando na proposição de Decreto de criação de seis ZEIS de Regularização e dez ZEIS de Provisão
Habitacional, integrando por meio deste instrumento a Polí ca de Regularização Fundiária e a Polí ca
Habitacional. Realizado estudo “Leitura Territorial da Disposição dos Equipamentos Públicos e
Dinamização da A vidade Econômica no Distrito Federal” e o estudo de compa bilização entre os
princípios e as diretrizes constantes no Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF e do Projeto
de Lei do Zoneamento Ecológico e Econômico do DF – ZEE, visando subsidiar a LUOS. Foram iniciados
estudos dos instrumentos previstos no PDOT – Outorga Onerosa de Alteração de Uso e Outorga
Onerosa do Direito de Construir. Estudos sobre vagas de estacionamento como subsídio à alteração
do Código de Edificações – COE e para integrar o capítulo da LUOS. Revisão do Decreto nº
33741/2012, que originou o Decreto nº 38.047, de 09 de março de 2017, que Regulamenta o art. 20,
da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, no que se refere às normas viárias e aos
conceitos e parâmetros para o dimensionamento de sistema viário urbano do Distrito Federal, para o
planejamento, elaboração e modificação de projetos urbanís cos, e dá outras providências. Revisão
da Norma Técnica nº02- IPDF, que dispõe sobre os procedimentos para a apresentação de Projetos de
Urbanismo e dá outras providências, cujo Decreto encontra-se na Casa Civil para aprovação.

 

2. Criar e implementar instâncias e mecanismos de transparência e par cipação social no
planejamento e gestão territorial (SEGETH);

Visando a ngir a meta foram criados os Conselhos Locais de Planejamento, conforme Decreto nº
37.556, de 17 de agosto de 2016, com o obje vo de atender a demanda crescente de par cipação
popular nas ações de Planejamento e Gestão Territorial. No ano de 2016 foram criados 19 (dezenove)
Conselhos Locais, dos 31 (trinto e um) necessários. Desta forma, foram possíveis discussões, análises
e acompanhamento das questões rela vas ao ordenamento e à gestão territorial local, através do
controle social e par cipação democrá ca no planejamento territorial e urbano local em cada Região
Administrativa.  

 

3. Instalar incremento do Instituto de Preservação e Planejamento Territorial Metropolitano –
IPLAM Brasília (SEGETH);

O intuito da criação do Ins tuto de Preservação e Planejamento Territorial Metropolitano – IPLAM, era
de se ter uma autarquia independente, visando garan r a atuação em pesquisa e planejamento,
melhorando a qualidade das ações e imprimindo permanência e ins tucionalidade às essas
atividades.

A minuta do Projeto de Lei que prevê a criação do Ins tuto, bem como a exposição dos mo vos, as
planilhas e quadro funcional, foi encaminhada para a SEPLAG em 2016 para avaliação, no entanto, a
sua criação não foi possível em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não permi u a criação
de novos cargos, bem como aumento de despesas.

 

4. Implementar estratégias e instrumentos previstos no Plano Diretor de Ordenamento
Territorial do Distrito Federal – PDOT (SEGETH);

Elaboração do anteprojeto de Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo, sendo as seguintes
a vidades desenvolvidas em 2016: a) Vistorias visando a verificação da conformidade ou não da
proposta con da no PLC 79/13, com o uso e ocupação atual, nas Regiões Administra vas abrangidas
pela LUOS. Foram comparados os seguintes aspectos: nº de pavimentos, uso do solo, existência ou
não de marquises e beirais; b) Atualização do banco de dados da LUOS com os coeficientes do PDOT-
Base de dados georeferenciada para a LUOS, c) Desenvolvimento de metodologia para estudo de
densidade, modelagem de parâmetros e cálculos esta s cos, d) Estudos para modelagem da
volumetria das edificações e do terreno, nas áreas de abrangência da LUOS, com vistas à possibilitar
estudos da paisagem; e) Observância das Estratégias do PDOT – mapeamento das estratégias em
relação as áreas abrangidas pela LUOS; f) Consideração dos estudos em elaboração no âmbito do ZEE,
quanto às áreas para desenvolvimento de a vidades econômicas e aos aspectos rela vos à
disponibilidade hídrica. g) Sintaxe Espacial – (oficina de treinamento a ser realizada) - uma
compreensão da ferramenta e seu apoio para a interpretação do espaço urbano, h) Ajuste dos critérios
para definição das Unidades de Uso e Ocupação do Solo – UOS, que remetem à: uso, a vidade,
localização, ocupação do solo, desenho urbano; i) Elaboração dos Mapas de uso do solo – UOS das
Regiões Administra vas abrangidas pela LUOS, j) Base de dados da LUOS - Correção dos dados
referentes aos projetos urbanís cos - Preenchimento dos dados dos projetos e PDL, k) Definição dos
Parâmetros de ocupação para os lotes – estabelecimento das faixas de tamanho de lotes.

Alguns estudos foram realizados visando subsidiar as ações acima: caracterização e demarcação de
poligonais de Parcelamentos Urbanos Isolados (PUI), que resultou na definição de três poligonais de
PUI e os estudos para formulação de Projeto de Lei para criação de seis áreas de ZEIS de
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Regularização e dez áreas de ZEIS de Provisão Habitacional, em conjunto com a DIHAB/COPLAN.
Foram iniciados estudos e elaborada a proposta de decreto para regulamentar a Lei 5.135/2013 que
dispõe sobre a alienação de imóveis na Vila Planalto. Foi iniciada, a proposta de Decreto de
Regularização Fundiária para regulamentação da Lei 4.996/2012. Em função da edição da Medida
Provisória 759/2016, aprovada recentemente no Congresso Nacional, os trabalhos serão reiniciados
visando proposta de lei, e não mais de decreto, uma vez que a MP 759 revoga o capítulo de
regularização fundiária urbana da Lei Federal nº 11.977/2009, inteiramente recepcionado pela lei
distrital de regularização - Lei 4.996/2012.

 

5. Aprimorar gestão da informação territorial (SEGETH);

Elaboração e publicação do Decreto que ins tui a Infraestrutura de Dados Espaciais do Distrito
Federal – IDE/DF e lançamento do GeoPortal - Mapa Dinâmico de Brasília. Este GeoPortal possui um
visualizador do Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do DF – SITURB que disponibiliza na
Web, para consulta e download, todos os dados georreferenciados do Distrito Federal. Ele tem
ferramentas de interoperabilidade que permitem que cada órgão disponibilize seus dados a par r de
seus bancos de dados, garan ndo assim a constante atualização e a responsabilidade pela
informação. Desta forma, os usuários poderão sobrepor os dados oriundos dos diversos órgãos para
análises setoriais, obtendo de forma rápida as informações necessárias para o planejamento de ações
governamentais. Este Geoportal disponibiliza também o acesso aos metadados, geoserviços,
cartografia, rede geodésica e o Sistema de Documentação Urbanís ca -SISDUC. Foi ins tuído também
um Comitê Gestor de Geoinformação com o obje vo de deliberar sobre os assuntos que envolvam a
Política de Geoinformação e Infraestrutura de Dados Espaciais do Distrito Federal.

 

6. Gerir de forma centralizada lotes des nados a equipamentos públicos comunitários e
urbanos, como a elaboração do cadastro georeferenciado de lotes e a implantação do
portal “Nós Urbanos”.  (SEGETH);

Foram realizadas a atualização da base de equipamentos públicos e próprios do Distrito Federal com
base nos dados da COPAT/Secretaria de Fazenda; resposta conjunta com a SUGEST quanto à demanda
por lotes para Equipamentos Públicos, procurando acomodar as solicitações nos lotes subu lizados;
elaboração da minuta de decreto de procedimentos para transferência de unidades imobiliárias
des nadas a equipamentos públicos e regularização de concessões de áreas para equipamentos
públicos repassados aos órgãos setoriais do Governo do Distrito Federal – Processo nº
309.000.403/2015, pendente de publicação. O portal Nós Urbanos está me pleno funcionamento.

 

7. Elaborar e implementar política de assentamento rural (SEGETH);

Esta meta é de responsabilidade da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural. Aquela secretaria informou que cinco assentamentos foram regularizados, sendo em
Sobradinho, Paranoá, Gama, São Sebas ão e Centro de capacitação de assentados Luzia Alves. A
SEGETH não tem par cipação direta em polí cas de assentamento rural. No novo Código de
Edificações, está sendo discu da a aprovação de a vidades urbanas em áreas rurais e a vidades
rurais em áreas urbanas.

 

8. Elaborar projetos para a promoção de intervenções estruturantes visando qualificação e
reabilitação de espaços públicos urbanos; (SEGETH)

Em março de 2016, foi realizada a reestruturação da SEGETH, com a criação da Coordenação de
Projetos que recebeu a atribuição rela va ao desenvolvimento de Projetos de Urbanização, mobilidade
e acessibilidade; Projetos de parcelamentos do solo; Projetos de Parques e Espaços Livres Públicos.
Neste período, foram elaborados os seguintes projetos no ano de 2016: 1)Projetos de Requalificação
das Áreas Centrais: Projeto execu vo de urbanização do canteiro central da Via S3-Etapas 2;Projeto de
Urbanização, acessibilidade e malha cicloviária para a ADE- Setor de Materiais de Construção e Setor
de Indústrias de Ceilândia como parte do Programa Pró-Cidades;Projeto de Acessibilidade do Setor
Hoteleiro Sul;Projetos de Requalificação e Acessibilidade do Setor Hospitalar local Sul; 2) Projetos de
Parques e Espaços Livres Públicos:Projeto de urbanização e paisagismo da Orla Livre-Fase 1 – Etapa 1
- SHIS QL 12 – Península dos Ministros;Projeto de requalificação da Praça do Povo na Quadra 03 do
Setor Comercial Sul;Projeto do Parque Sol Nascente- Ceilândia; 3) Projetos de Sistema Viário:Proposta
de revisão de sistema viário e proposta de estacionamentos entre a 616 a 612 sul; Projeto de revisão
do sistema viário do Setor de Autarquias Norte; 4) Projetos de Parcelamento do Solo: Projeto
urbanís co para concessão da infraestrutura e das estações do metrô; Projeto urbanís co para
concessão da Galeria dos Estados; Projeto urbanís co do Setor de Embaixadas Norte; Projeto
urbanís co para regularização dos lotes dos Terminais Rodoviários Norte e Sul de Samambaia; Projeto
urbanís co do Terminal Rodoviário Asa Norte; Projeto urbanís co do Terminal Rodoviário do Subcentro
400-600 do Recanto das Emas. Parte dos projetos elaborados pela COPROJ/SEGETH integram o
Programa 62.16 - Mobilidade integrada e sustentável, obje vo 2. PROMOÇÃO DO TRANSPORTE NÃO
MOTORIZADO: Incen var e promover a qualidade do deslocamento não motorizado de pessoas,
totalizando 60.000 m2 de projetos de acessibilidade, sendo eles: Projeto execu vo de rota acessível
no entorno do Hospital Regional de Ceilândia; Projeto execu vo de rota acessível no entorno do
Hospital Regional de Taguatinga;

Projeto execu vo de rota acessível à Escola de Música; Projeto execu vo de rota acessível ligando o
Terminal Asa Sul ao Setor Hospitalar Local Sul; Projeto execu vo de rota acessível da estação 114 Sul
do Metrô ao Setor Médico Hospitalar Local Sul; Rota Acessível na 610 norte em direção ao Ins tuto
Federal de Brasília; Projeto de Acessibilidade do Setor Médico Hospitalar Local Sul; Projeto de
Acessibilidade do Setor Hoteleiro Sul; Projeto de acessibilidade e inserção de malha cicloviária no
SAFSul.

 

9. Implementar portal “Nós Urbanos”. (SEGETH)

Foi implantado o portal Nós Urbanos que reúne as ações e projetos de planejamento e gestão urbana
do Distrito Federal desenvolvidos pela Secretaria de Gestão do Território e Habitação.  Neste portal o
cidadão pode entender como o trabalho da Secretaria impacta o co diano da vida urbana. Para isso, o
site usa pontos no mapa em que é possível conhecer as ações em desenvolvimento por Região
Administra va e po de obra. O Nós Urbanos também é um canal ins tucional para a difusão de
conceitos e princípios urbanís cos, cons tuindo instrumento de educação urbana e patrimonial. Tudo
isso privilegiando o diálogo com a comunidade.

 

 

INDICADORES DE DESEMPENHO

Código
Indicador

Denominação do Indicador
Unidade
de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade da Apuração
2016

Desejado

2016

Alcançado

2017

Desejado

2018

Desejado

2019

Desejado

Fonte da
Informação

1413
EFETIVAÇÃO DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL                                    
                                                                                                                                                                               

%           
ANUAL                                                           
                                   

20       10       26,6     40       13,4     
SEGETH /
UO 28101 /
OE 1

 

Justificativas 2016

 

1413-Os instrumentos normativos elaborados dependem de aprovação da Câmara Legistativa.

 

 

ANÁLISE DAS AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

COD
PROG

COD
OBJ

Nº
AÇÃO
NÃO
ORÇAM.

DESCRIÇÃO DA
AÇÃO NÃO
ORÇAMENTÁRIA

UO
RESP.

IMPLEMENTAÇÃO
ATÉ 2016 (%)

ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO

6208 1 1

Instalação
incremental do
Ins tuto de
Preservação e
Planejamento
Territorial
Metropolitano –
IPLAM Brasília
(SEGETH);

28101 0

O intuito da criação do Ins tuto de
Preservação e Planejamento Territorial
Metropolitano – IPLAM, era de se ter uma
autarquia independente, visando garan r
a atuação em pesquisa e planejamento,
melhorando a qualidade das ações e
imprimindo permanência e
institucionalidade às essas atividades.

A minuta do Projeto de Lei que prevê a
criação do Ins tuto, bem como a
exposição dos mo vos, as planilhas e
quadro funcional, foi encaminhada para a
SEPLAG em 2016 para avaliação, no
entanto, a sua criação não foi possível
em virtude da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que não permi u a criação de
novos cargos, bem como aumento de
despesas.

 

6208 1 2

Elaboração de
cadastro
georreferenciado
de lotes
des nados a
equipamentos
públicos
comunitários e
urbanos
(EPC/EPU),
associando-o a
estratégia de
gestão de
demandas das
políticas
setoriais
(SEGETH);

28101 80

O cadastro georreferenciado de lotes de
propriedade do Governo do Distrito
Federal foi concluído e repassado à
Coordenação do Sistema de Informação
Territorial e Urbana do Distrito Federal
(COSIT/UNTEC/SEGETH), atualizado até
novembro de 2016. Importante registrar
que a par r de março de 2016, com a
reestruturação da SEGETH, houve a
transferência das atribuições para a
Subsecretaria de Gestão Urbana
(SUGEST), que passa a responder pelas
atualizações futuras. O decreto realizado
aguarda a publicação para efe vação dos
procedimentos detalhados no
instrumento legal (Processo nº
309.000.403/2015).
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6208 1 3

Construção de
banco de dados
para gerenciar a
disponibilidade
de terras
públicas
des nadas à
implantação de
equipamentos
públicos no DF
(SEGETH);

 

28101 100

Foram realizadas a atualização da base
de equipamentos públicos e próprios do
Distrito Federal com base nos dados da
COPAT/Secretaria de Fazenda; resposta
conjunta com a SUGEST quanto à
demanda por lotes para Equipamentos
Públicos, procurando acomodar as
solicitações nos lotes subu lizados;
elaboração da minuta de decreto de
procedimentos para transferência de
unidades imobiliárias des nadas a
equipamentos públicos e regularização de
concessões de áreas para equipamentos
públicos repassados aos órgãos setoriais
do Governo do Distrito Federal – Processo
nº 309.000.403/2015, pendente de
publicação. O portal Nós Urbanos foi
lançado em 2016, é uma ferramenta que
reúne as ações de planejamento, projeto
e gestão urbana no DF, o site usa pontos
no mapa em que é possível conhecer as
ações em desenvolvimento por Região
Administra va e po de obra, está em
pleno funcionamento por meio do site
http://www.nosurbanos.segeth.df.gov.br/.

 

6208 1 4

Elaboração
conjunta do
projeto de lei e
do decreto
regulamentador
referente ao ZEE
– (SEGETH);

28101 60

A SEGETH integra a Coordenação Geral
Técnica (CGT) do ZEE, em conjunto com a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(SEMA), Secretaria de Estado da
Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural (SEAGRI) e
Secretaria de Economia e
Desenvolvimento Sustentável. Foram
realizadas 10 (dez) reuniões no âmbito da
Coordenação Polí ca do ZEE/DF durante
os meses de outubro a dezembro de
2016, para consolidação do texto de
referência do Anteprojeto de Lei do
ZEE/DF, e por decisão da referida
Coordenação, ins tuída pelo Decreto
Distrital nº 36.473/2015, a realização da
Audiência Pública e a tramitação do
Projeto de Lei do ZEE-DF à Câmara
Legisla va do Distrito Federal ocorrerão
no 1º semestre de 2017. No que concerne
ao decreto de regulamentação, esta ação
somente será implementada após a
aprovação do Projeto de Lei na Câmara
Legisla va do Distrito Federal. A SEGETH
Coordenou no primeiro semestre de 2016
a elaboração de dois Cadernos Técnicos,
que compõem a relação de documentos
técnicos que serviram de embasamento
para a proposta do projeto de lei do ZEE,
quais sejam: i) Alocação Territorial de
Empreendimentos Produ vos; ii)
Avaliação das Estratégias de
Ordenamento e Monitoramento Territorial
no Período 1997-2015.

6208 1 5

Elaboração ou
revisão de
legislação
referente a
instrumentos de
planejamento
territorial e
urbano
(SEGETH);

28101 22 

Plano de Preservação do Conjunto
Urbanís co de Brasília (PPCUB). No ano
de 2016 foram ins tuídos Grupos de
Trabalho da SEGETH (Portaria nº 15, de
23 de fevereiro de 2016) e as Câmaras
Técnicas do Conselho Consul vo de
Preservação e Planejamento Territorial e
Metropolitano do Distrito Federal - 
CCPPTM/DF (Portaria nº 59, de 30 de
julho de 2016). Desta forma, a SEGETH
busca a par cipação popular, discu ndo
os princípios, conceitos, Planilhas de
parâmetros Urbanís cos (PURP) do
PPCUB. A par r dessas discussões foi
possível o início da Minuta de Projeto de
Lei a ser apresentado em audiência
pública.

Plano Diretor de Ordenamento Territorial
do Distrito Federal (PDOT). De acordo
com a Lei Orgânica do Distrito Federal
(LODF) o prazo de vigência do PDOT,
aprovado em 2009, é de 10 (dez) anos.
São admi das modificações em prazo
diferente para adequação ao Zoneamento
Ecológico-Econômico do Distrito Federal
(ZEE/DF). O Projeto de Lei do ZEE/DF já
teve audiência pública, realizada em
11/03/2017, e está em fase final de
ajustes para envio à Câmara Legisla va
do Distrito Federal (CLDF). Portanto, a
revisão do PDOT deverá ter início após o
envio à CLDF do Projeto de Lei do ZEE.

Projeto de Lei de para criação de novas
Áreas de Regularização Fundiária de
Interesse Social (ARIS) e de novas Zonas
Especiais de Interesse Social (ZEIS), para
provisão habitacional.

A delimitação dessas novas ZEIS denota o
reconhecimento pelo Poder Público do
passivo socioambiental no Distrito
Federal, e a necessidade de uma Polí ca
Corre va de Regularização Fundiária.
Viabiliza, ainda, o estabelecimento de
uma reserva de áreas para a produção de
habitação de interesse social, com a
delimitação de áreas vazias no âmbito da
construção da Polí ca de Planejamento
Urbano e Ordenamento Territorial. Os
trabalhos executados em 2016
correspondem à 80%.

CÁLCULO DA PARTICIPAÇÃO RELATIVA
NO COMPUTO DA SUPLAN:

PPCUB - 40%; PDOT - 40%; Lei de ZEIS –
20%

Executados :

PPCUP (0,40x0,15) – 6%

PDOT – 0%

Lei de ZEIS (0,80x0,20) – 16%TOTAL –
22% na SUPLAN

Lei Complementar de Uso e Ocupação do
Solo do Distrito Federal.

No ano de 2016 foram realizadas
vistorias, foram comparados aspectos de
uso de solo, número de pavimentos,
existência ou não de marquises , beiras,
atualização do banco de dados da LUOS
com os coeficientes do PDOT- Base de
dados georreferenciada para a Luos e
 desenvolvimento de metodologia para
estudo de densidade, modelagem de
parâmetros e cálculos estatísticos.

Foram iniciados na SUPLAN os estudos
dos instrumentos da Outorga Onerosa de
Alteração de Uso (ONALT) e Outorga
Onerosa do Direito de Construir (ODIR),
previstos no PDOT.

Elaboração do Projeto de Lei do
instrumento de Compensação Urbanís ca
previsto no PDOT.

 

6208 1 6

Par cipação no
processo de
elaboração ou
revisão de
legislação
referente a
instrumentos de
planejamento
territorial e
urbano (SEGETH)

28101 0

Par cipamos a vamente como
protagonistas na elaboração das
legislações referente a instrumentos de
planejamento territorial e urbano, não
houve a elaboração de instrumentos
relacionados à planejamento territorial
em outros órgãos no ano de 2016.
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6208 1 7

Ar culação para
encaminhamento
para aprovação
junto à CLDF de
legislação
referente a
instrumentos de
planejamento
territorial e
urbano
(SEGETH);

28101 100

A SEPLAG mantem a constante ar cular
em conjunto com a Casa Civil junto à
CLDF visando a aprovação das
legislações referente aos instrumentos de
planejamento territorial e urbano.

6208 1 8

Elaboração de
projetos para
requalificação de
espaços públicos
no que se refere
à temá ca de
mobilidade e
acessibilidade
(SEGETH);

28101 40

Os projetos elaborados pela
COPROJ/SEGETH integram o Programa
62.16 - Mobilidade integrada e
sustentável, obje vo 2. PROMOÇÃO DO
TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO:
Incen var e promover a qualidade do
deslocamento não motorizado de
pessoas, totalizando 60.000 m2 de
projetos de acessibilidade. Os projetos
elaborados estão descritos no item
referente à análise qualita va do
Objetivo 1 Meta 8.

6208 1 9

Criação e
implementação
de instâncias e
mecanismos de
transparência e
participação
social no
planejamento e
gestão territorial
(SEGETH);

28101  

Foram criados os Conselhos Locais de
Planejamento Territorial e Urbano – CLP
por meio do Decreto  por meio do Decreto
nº 37.556 de 17 de agosto de 2016 e
Portaria nº 90. Dada con nuidade nos
trabalhos desenvolvidos pelo Conselho
Consul vo de Preservação e
Planejamento Territorial e Metropolitano
do Distrito Federal - CCPPTM e da
Comissão Permanente de Monitoramento
do Código de Edificações – CPCOE.

 

Análise dos Resultados dos Objetivos Específicos

 

O obje vo geral desta Secretaria visa resgatar a capacidade do Estado de planejar, projetar, fiscalizar
e controlar, segundo um concepção integrada e transversal, com par cipação, controle social e
transparência, para isso, destaca-se algumas ações de extrema importância que foram
desempenhadas para a ngir o Obje vo Específico 001 – Preservação e Planejamento Territorial
Sustentável, tais como as revisões e uniformizações de instrumentos legais de planejamento e gestão
territorial, em que pese destacar o novo Código de Edificações do Distrito Federal - COE, instrumento
indispensável no processo de licenciamento, impactando expressamente no desenvolvimento das
cidades e no processo da construção civil. No final de 2016, 40% do COE estava revisado, sendo a
previsão de publicação do Projeto de Lei e o decreto de regulamentação para o ano de 2017.

A Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal, foi amplamente discu da no ano
de 2016, com a par cipação da comunidade e de ins tuições diretamente relacionadas ao tema,
visando estabelecer a transição da base norma va de uso e ocupação do solo atual, composta de
inúmeras normas, fragmentadas e sem uniformidade, para uma base norma va única e padronizada
em termos de tipos de uso e parâmetros de ocupação.

Outro Plano fundamental nesse processo de integração da legislação referente ao Planejamento
Urbano, é o Plano de Preservação do Conjunto Urbanís co de Brasília – PPCUB, onde foram iniciadas
as etapas de base conceitual, definidos os parâmetros por meio do georreferenciamento e iniciada a
confecção da Minuta do Projeto de Lei Complementar e da Memória Técnica.

Outras legislações revisadas ou publicadas, no sen do de melhor gerir o Território do Distrito Federal,
tratam da proteção de áreas públicas lindeiras às áreas residenciais, classificação de usos e
atividades urbanas e rurais do DF, ocupação de quiosques e trailers e uso e ocupação do solo.

Destaca-se ainda a metodologia desenvolvida “Avaliação de Inserção Urbana”, visando avaliar e
qualificar as áreas do Habita Brasília e subsidiar a proposta de decreto de Zonas Especiais de
Interesse Social (ZEIS), sendo u lizado na análise e seleção de áreas de ZEIS para Provimento
Habitacional. Foi proposto o Decreto de criação de seis ZEIS de Regularização e dez ZEIS de Provisão
Habitacional, integrando por meio deste instrumento a Polí ca de Regularização Fundiária e a Polí ca
Habitacional. A delimitação dessas novas ZEIS denota o reconhecimento pelo Poder Público do passivo
socioambiental no Distrito Federal, e a necessidade de uma Polí ca Corre va de Regularização
Fundiária. Viabiliza, ainda, o estabelecimento de uma reserva de áreas para a produção de habitação
de interesse social, com a delimitação de áreas vazias no âmbito da construção da Polí ca de
Planejamento Urbano e Ordenamento Territorial.

No entanto, não basta somente a revisão dessas legislações de forma autônoma, o intuito
inicialmente proposto foi sempre equacionar e integrar as ações de planejamento e de gestão de
forma par cipa va e democrá ca, aprimorando e agilizando o atendimento ao cidadão, imprimindo
transparência às ações, ar culando as polí cas e grandes planos setoriais com vistas à melhoria e
ampliação dos serviços, dos equipamentos cole vos e das a vidades econômicas e culturais. Desta
forma, foram realizadas reuniões com o Conselho Consul vo de Preservação e Planejamento
Territorial e Metropolitano do Distrito Federal - CCPPTM, com a Comissão Permanente de
Monitoramento do Código de Edificações – CPCOE e criados os Conselhos Locais de Planejamento
Territorial e Urbano - CLP.

A Secretaria adotou prá cas ancoradas no princípio da democracia par cipa va com a inclusão de
vários setores da sociedade civil. Desta forma, foram realizadas 151 reuniões com a par cipação da
Sociedade Civil, profissionais de conselhos, comissões e o Estado, sendo:

DISCRIMINAÇÃO
REUNIÕES

REALIZADAS

Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN                                                      
   

18

Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal - CCPTM/DF 9

Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Edificações do Distrito Federal - CPCOE 30

Conselho de Administração de Fundos do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB 4

Conselho Gestor do Fundo Distrital de habitação e Interesse Social - FUNDHIS 2

Audiência Pública/Consulta Pública 12

Lei de Permeabilidade 18

Lei de Antenas 5

LUOS 16

PPCUB 15

Lei dos Puxadinhos 4

Vila Planalto 3

Comitê Gestor do Habita Brasília 3

Mediações 2

Câmara Temática - Aprovação de Projetos, ARINE e ARIS 5

Fórum de Regularização Fundiária 5

TOTAL DE REUNIÕES 151

 

 

No tocante ainda ao Objeto Específico em questão, importa dizer que apesar de todo o estudo,
desenvolvimento do PL de cons tuição do Ins tuto de Preservação e Planejamento Territorial
Metropolitano – IPLAM, não foi possível a sua criação em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
qual limitou os gastos públicos e criação de novas estruturas no ano de 2016.

Um dos maiores avanços que podemos destacar, foi a publicação do Decreto nº 37.612, de 09 de
setembro de 2016, que trata-se de uma infraestrutura de dados espaciais e  regulamentou e definiu  a
IDE/DF, SITURB,  GEOPORTAL que é o portal web que disponibiliza acesso às geoinformações,
metadados e aos geoserviços das en dades par cipantes da IDE/DF, possui  um mapa dinâmico, onde
qualquer cidadão, ins tuição pública ou privada, órgãos do governo, estudantes, enfim, qualquer
pessoa pode acessar todos os dados georreferenciados do território e da população do Distrito
Federal. Com isso, foi possível reunir em um só local, as mais variadas informações, que vão da malha
cicloviária, até lotes escriturados, áreas passíveis de regularização, obras públicas, redes de
infraestrutura e outras informações.

Por fim, corroborando com o obje vo em questão, foram desenvolvidos projetos para a promoção de
intervenções estruturantes, visando qualificação e reabilitação de espaços públicos, dentre os
previstos, 40% foram desenvolvidos no ano de 2016, projetos esses relacionados à acessibilidade,
parques, espaços livres públicos, praças, sistema viários, parcelamento do solo, infraestrutura,
estações do metrô e terminal rodoviário.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – PACTO PELO LICENCIAMENTO INTEGRADO E GOVERNANÇA DO TERRITÓRIO: Definir o
regramento para os processos de licenciamento (normas, procedimentos, requisitos, governança,
corresponsabilidade e prazos), de forma a assegurar a transparência, a regulação do uso do solo,
constantes às premissas socioambientais, urbanís cas, sanitárias e territoriais, tendo assegurado
infraestrutura, logística, e equipe multidisciplinar especializada.
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UNIDADE RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO ESPECÍFICO:

21.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE- SEMA

 

INDICADORES DE DESEMPENHO

 

Código
Indicador

Denominação do Indicador
Unidade de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade da Apuração
2016

Desejado

2016

Alcançado

2017

Desejado

2018

Desejado

2019

Desejado

Fonte da
Informação

1414
DOMICILIOS EM PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA/TOTAL DE DOMICÍLIO NO
DF                                
                                                                                                                                               

UNIDADE            120730   30/abr/12
BIANUAL                                                              
                              

108.657  -        97.791   88.012   79.210   

PDAD/
CODEPLAN
/ UO 28101
/ OE 2

 

Justificativas 2016

1414- Esse indicador será revisado ou retirado na revisão do PPA que ocorrerá em Julho de 2017.

 

Contribuição Para o Alcance do Objetivo Específico

 

Quanto ao Obje vo 002 – Pacto pelo Licenciamento Integrado e Governança do Território
destacamos a par cipação desta Secretaria quanto ao início dos estudos para o Projeto Regularização
de Parcelamentos Urbanos o qual foi suspenso em virtude da Medida Provisória 759, de 2016 que
dispõe sobre a regularização fundiária urbana e rural no Brasil revogou a Lei 11.997, de 07/07/20109,
que, por sua vez, foi recepcionada no DF por meio da Lei Distrital nº 4.996/2012. Ressaltamos que na
úl ma semana a MP 759 foi aprovada no Congresso, o que possibilitará em breve o retorno dos
estudos referente ao Projeto citado.

Duas outras legislações foram discu das no ano de referência, sendo elaborada minuta de Projeto de
Lei de Compensação Urbanís ca visando sanar o problema de inúmeros empreendimentos, em lote ou
projeção registrado no o cio de registro de imóveis competente, que estão em desacordo com os
índices de parâmetros urbanís cos estabelecidos na legislação urbanís ca vigente, possibilitando
assim a regularização e o licenciamento de empreendimentos executados em desacordo com os
índices e parâmetros urbanís cos estabelecidos na legislação mediante indenização pecuniária ao
Estado, ou seja, a norma poderá trazer a regularidade a uma série de empreendimentos no Distrito
Federal. A segunda trata-se do Projeto de Lei de Permeabilidade, acarretando a consolidação do marco
legal sobre disposi vos de infiltração e de retenção de águas pluviais, e de se mi garem
incompa bilidade e conflitos de normas urbanís cas entre a ocupação do solo e subsolo e a taxa de
permeabilidade prevista para o lote.

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – HABITAÇÃO COM CIDADANIA: Definir e endereçar a demanda real habitacional por faixa
socioeconômica, especialmente para a população de baixa renda, seguindo uma concepção que
integre ocupação territorial, mobilidade, a vidade econômica, infraestrutura, lazer, áreas verdes
e prestação de serviços públicos.

 

UNIDADE RESPONSÁVEL:

28.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
- SEGETH

 

ANÁLISE DO ALCANCE DAS METAS

 

Análise Quantitativa

 

COD
PROG

COD
OBJ

Nº
META

META
UO
RESP.
META

META
ATÉ
2019
(A)

UNID
DE
MEDIDA

TENDÊNCIA
2016
(B)

2017
( C )

2018
(D)

2019
(E)

Meta
Realizada
Acumulada
(2016-
2019)
(F)

% de
Alcance
Total
(F/A)

6208 3 1 Regulamentar a Lei 5.485, de 8 de junho de 2015 – Assistência Técnica a Habitação de Interesse Social; (SEGETH) 28101 100 %
MAIOR,
MELHOR

 80     0

6208 3 2 Implementar estratégias e instrumentos previstos no Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS; (SEGETH) 28101 100 %
MAIOR,
MELHOR

 20     0

6208 3 3 Atualizar os Instrumentos Legais que regulamentam atuação do poder público no enfrentamento ao déficit habitacional no DF; (SEGETH) 28101 100 %
MAIOR,
MELHOR

 50     0

6208 3 4 Constituir Política de Locação Social da Moradia às famílias de renda equivalente a 3 salários mínimos que tem comprometimento de mais de 30% da sua renda domiciliar com aluguel;  (SEGETH) 28101 100 %
MAIOR,
MELHOR

 70     0

6208 3 5 Criar Linha de Assistência Técnica às famílias de baixa e média renda com recursos do FNHIS e do FUNDHIS a adequação da moradia; (SEGETH) 28101 100 %
MAIOR,
MELHOR

 100     0

6208 3 6
Estabelecer fonte de recursos permanente para a ação com direcionamento a arrecadação por tributos específicos; (SEGETH)

 
28101 100 %

MAIOR,
MELHOR

 100     0

6208 3 7 Criar e integrar os sistemas de monitoramento de ações de enfrentamento do déficit habitacional. (SEGETH); 28101 100 %
MAIOR,
MELHOR

 50     0

 

Análise Qualitativa (limitado a 15 linhas por meta)

 

1. Regulamentar a Lei 5.485, de 8 de junho de 2015 – Assistência Técnica a Habitação de
Interesse Social; (SEGETH)

Foi elaborada minuta de decreto de regulamentação da lei em tela, à qual foi subme da à Companhia
de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, que sugeriu modificações a fim de aprimorar o
instrumento. Estima-se que 80% da meta foi alcançada.

 

2. Implementar estratégias e instrumentos previstos no Plano Distrital de Habitação de
Interesse Social – PLANDHIS; (SEGETH)

Em relação aos componentes do PLANDHIS implementados no ano de 2016, foram desenvolvidas as
seguintes ações:

•              Entrega de 4.901 unidades habitacionais por meio do programa habitacional Morar Bem.

•              Realização de estudos e pesquisas para iden ficação e criação de novas áreas de provisão
habitacional em Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS e Áreas de Regularização de Interesse
Social – ARIS;

•              Realização de estudos e pesquisas para dispor sobre a implantação da linha de ação Serviço
de Locação Social do Programa Habita Brasília;

•              Realização de estudos e pesquisas para dispor sobre a regulamentação da Lei 5485/2015 –
para serviço de assistência técnica a habitação de interesse social;

•              Realização de cursos de capacitação familiar em construção civil para famílias beneficiárias
do Programa Habitacional Habita Brasília;

•              Criação  das linhas de ação “melhorias habitacionais” e “ações urbanas”.

Com base nas ações supracitadas, a meta foi atingida em 50%.

 

3. Atualizar os Instrumentos Legais que regulamentam atuação do poder público no
enfrentamento ao déficit habitacional no DF; (SEGETH)

Foi elaborado o decreto nº 37.438/2016 que ins tui o Programa Habita Brasília, no âmbito da Polí ca
Habitacional do Distrito Federal, e cria o Comitê Gestor e o Grupo Técnico Execu vo para
desenvolvimento das ações de implantação do Programa. As cinco modalidades do programa –Lote
Legal, Projeto na Medida, Morar Bem, Aluguel Legal e Portas Abertas— atendem a inscritos nas listas
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab). No mesmo ano se iniciaram os
trabalhos para regulamentação da linha de ação Aluguel Legal, com reuniões de alinhamento técnico
e elaboração do plano de trabalho para 2017.

Além disso foram realizados estudos para a proposição de novas Zonas Especiais de Interesse Social –
ZEIS de provimento habitacional, os quais se consubstanciaram em um caderno técnico.

Elaborou-se ainda plano de trabalho do Acordo de Cooperação Técnica para Construção de Qualidade
e Sustentabilidade, firmado entre a SEGETH e a CODEPLAN onde figura um eixo de indicadores de
habitação, des nados a aprimorar o acompanhamento do déficit habitacional no Distrito Federal, que
poderão subsidiar o aprimoramento da legislação afeta.

Estima-se que 50 % da meta foi atingida.

 

4. Cons tuir Polí ca de Locação Social da Moradia às famílias de renda equivalente a 3
salários mínimos que tem comprome mento de mais de 30% da sua renda domiciliar com
aluguel;  (SEGETH)

Foi iniciada a modelagem da linha de ação e iniciados os projetos de arquitetura e complementares
para a construção do edi cio cujas unidades habitacionais, com as pologias 1, 2 e 3 quartos, serão
destinadas para o atendimento ao público alvo que se encontra em ônus excessivo com aluguel. 

 

5. Criar Linha de Assistência Técnica às famílias de baixa e média renda com recursos do FNHIS
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e do FUNDHIS a adequação da moradia; (SEGETH)

Foram criadas linhas de assistência técnica às famílias de baixa e média renda, linhas que tratam de
melhorias habitacionais e ações urbanas. Em 2016, 2860 moradias foram melhoradas, recebendo
reboco e/ou pintura, pintura de painel ar s co e ainda construção de fossas. No final do ano de 2016
foi firmado contrato para atuação na linha “Melhorias Habitacionais” que serão realizadas no ano de
2017.

 

 

6. Estabelecer fonte de recursos permanente para a ação com direcionamento a arrecadação
por tributos específicos; (SEGETH)

Revisão da legislação específica que trata da ONALT e ODIR.

 

7. Criar e integrar os sistemas de monitoramento de ações de enfrentamento do déficit
habitacional. (SEGETH)

Firmado o plano de trabalho do Acordo de Cooperação Técnica para Construção de Qualidade e
Sustentabilidade, entre a SEGETH e a CODEPLAN, onde figura um eixo de indicadores de habitação,
des nados a aprimorar o acompanhamento do déficit habitacional no Distrito Federal. Será possível
acompanhar anualmente, por meio de pesquisa amostral, os quatro componentes do déficit
habitacional, segundo método da Fundação João Pinheiro, nos quais embasa-se o Programa
Habitacional Habita Brasília: domicílios em situação de coabitação, domicílios em situação de ônus
excessivo com aluguel, domicílios com adensamento excessivo e domicílios apresentando déficit por
precariedade. Além disso iniciaram-se os trabalhos para elaboração de nota técnica sobre a aplicação
do método da Caixa Econômica Federal para es ma va da Demanda Habitacional Domiciliar, apto a
aperfeiçoar análises sobre a precariedade habitacional.

INDICADORES DE DESEMPENHO

 

Código
Indicador

Denominação do Indicador
Unidade de
Medida

Índice
Mais
Recente

Apurado
em

Periodicidade da Apuração
2016

Desejado

2016

Alcançado

2017

Desejado

2018

Desejado

2019

Desejado

Fonte da
Informação

1421
FAMÍLIAS EM DÉFICIT HABITACIONAL BENEFICIADAS COM DOMICÍLIOS NOVOS/QUALIFICADOS     
                                                                                                                                                                     

UNIDADE            201998   30/abr/12
BIANUAL                                        
                                                    

10.100   8090     20.200   24.240   30.300   

PDAD/
CODEPLAN
/ UO 28101
/ OE 3

 

Justificativas 2016

 

1421- O indicador não foi alcançado em razão de fatores externos durante o processo de licitação,
impugnações judiciais relacionadas à regularização fundiária. Desta forma, extrapolou as
competências da esfera desta Secretaria na obtenção do resultado desejado.

 

ANÁLISE DAS AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

 

COD
PROG

COD
OBJ

Nº
AÇÃO
NÃO
ORÇAM.

DESCRIÇÃO DA
AÇÃO NÃO
ORÇAMENTÁRIA

UO
RESP.

IMPLEMENTAÇÃO
ATÉ 2016 (%)

ANÁLISE DA
IMPLEMENTAÇÃO

6208 3 1

Elaboração de
Minuta da
Regulamentação
da Lei
5.485/2015;
(SEGETH)

28101 80

Embora não tenha
ocorrido a
regulamentação da
legislação, a Lei nº
5.485/2015, que
estabelece os
princípios, diretrizes,
obje vos, metas e
estratégias para a
polí ca de assistência
técnica pública e
gratuita para projetos e
construção de
habitação de interesse
social, está sendo
cumprida por meio da
assistência nos postos
de atendimento nas
Zonas Especiais de
Interesse Social – ZEIS,
visando a requalificação
das moradias
promovendo melhoria
de moradias
inadequadas.

6208 3 2

Revisão e
implementação
das Leis das
Outorgas
Onerosas do
Direito de
Construir e de
Alteração de
Uso, com o viés
de aporte de
recursos ao
FUNDHIS para
fazer frente às
necessidades da
moradia digna;
(SEGETH)

 

28101 100

Revisão e
implementação das Leis
ONALT e ODIR
realizadas em 2015.

6208 3 3

Atualização dos
instrumentos
legais de
promoção de
moradia digna
da Polí ca
Habitacional do
Distrito Federal;
(SEGETH)

28101 0

Início de entendimentos
com a Secretaria do
Meio Ambiente, visando
a Compensação
Florestal nos
empreendimentos do
Programa Habita
Brasília do Distrito
Federal, ins tuído pelo
Decreto nº 37.438, de
24 de junho de 2016.

A Companhia de
Desenvolvimento
Habitacional do Distrito
Federal – CODHAB/DF,
estabeleceu com
missão da empresa
“Promover habitação de
qualidade, com
cidadania”, assim, a
Polí ca Habitacional e
de Regularização do DF
foi estruturado em três
linhas estratégicas de
ação: a) Provisão de
Moradias, que ocorreu
com a con nuidade do
Programa Morar Bem,
implementado em
parceria com o
programa federal Minha
Casa Minha Vida, houve
o lançamento de
programas
habitacionais com
u lização de recursos
próprios da CODHAB, b)
Requalificação de
Moradias, que vem
ocorrendo com as
assistências técnicas
gratuitas, e c)
Regularização Fundiária
de Interesse Social, o
qual tratava-se de um
Projeto Estratégico para
a SEGETH, no entanto,
foi necessária a sua
paralisação em virtude
da Medida Provisória
759, de 2016, que
dispões sobre a
regularização urbana e
rural no Brasil,
revogando a Lei nº
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11.997, de 07/07/2009,
que, por sua vez, foi
recepcionada no DF por
meio da Lei Distrital nº
4.996/2012.  

6208 3 4

Promoção de
audiências
públicas para a
atualização dos
instrumentos
legais referentes
a Polí ca
habitacional no
DF; (SEGETH)

28101 0  

 

Análise dos Resultados dos Objetivos Específicos

 

Em relação ao Obje vo 003 – Habitação com Cidadania, 80% do decreto de regulamentação da Lei
5.485, de 08 de junho de 2015, que estabelece princípios, diretrizes, obje vos, metas e estratégias
para a polí ca de assistência técnica pública e gratuita para projetos e construção de habitação de
interesse social. As ações de assistência técnica às moradias  

A Provisão de Moradias, ocorreu no ano de 2016 com a con nuidade do Programa Morar Bem,
implementado em parceria com o programa federal Minha Casa Minha Vida, havendo lançamento de
programas habitacionais com utilização de recursos próprios da CODHAB.

A Assistência Técnica permi u que os proprietários dos lotes  Requalificação de Moradias, vêm
ocorrendo desde 2016 com as assistências técnicas gratuitas, melhorando a habitabilidade e re rando
famílias do déficit habitacional qualitativo.

O Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social, teve início nesta Secretaria no ano de 2016,
no entanto foi necessária a sua paralisação em virtude da Medida Provisória 759, de 2016, que
dispões sobre a regularização urbana e rural no Brasil, revogando a Lei nº 11.997, de 07/07/2009, que,
por sua vez, foi recepcionada no DF por meio da Lei Distrital nº 4.996/2012.

O Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS tem impacto direto no obje vo
Habitação com Cidadania, tendo como obje vo planejar a polí ca habitacional de interesse social do
Distrito Federal, que será executada pelo governo. Compõem o Plandhis todas as ações e estratégias
do governo para o enfrentamento do déficit habitacional do DF de forma ambientalmente sustentável,
em especial para as famílias com renda na faixa 1 (até R$ 1.600,00) do Programa Morar Bem. No ano
de 2016 foram entregues 4.901 unidades habitacionais por meio do Programa Morar Bem, garan ndo
a segurança jurídica e regularização dessas moradias. Vários estudos referentes à iden ficação e
criação de novas áreas de provisão habitacional em Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS e Áreas
de Regularização de Interesse Social – ARIS, viabilizando assim novas entregas para o ano de 2017.
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