Habitação de interesse social no
Brasil
Propostas sobre locação social
David Albrecht
Claudia Magalhães Eloy
Felipe de Jesús Ruiz Hernández
Jorge Armando Guerrero Espinosa
Juan José Cervantes Bautista
Luis Ignacio Joaquín Torcida Amero
Renato Nardoni

Divisão de Habitação e
Desenvolvimento Urbano

NOTAS
TÉCNICAS Nº
IDB-TN-2179

Coordenadoras:
Maria Paloma Silva de Anzorena
Clementine Tribouillard

Setembro de 2021

Habitação de interesse social no Brasil

Propostas sobre locação social
David Albrecht
Claudia Magalhães Eloy
Felipe de Jesús Ruiz Hernández
Jorge Armando Guerrero Espinosa
Juan José Cervantes Bautista
Luis Ignacio Joaquín Torcida Amero
Renato Nardoni
Coordenadoras:
Maria Paloma Silva de Anzorena
Clementine Tribouillard

Setembro de 2021

Catalogação na fonte fornecida pela
Biblioteca Felipe Herrera do
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Habitação de interesse social no Brasil: propostas sobre locação social / David
Albrecht, Luis Ignacio Joaquín Torcida Amero, Juan José Cervantes Bautista, Claudia
Magalhaes Eloy, Jorge Armando Guerrero Espinosa, Felipe de Jesús Ruiz Hernández,
Renato Nardoni; coordenadoras, Maria Paloma Silva de Anzorena, Clementine
Tribouillard.
p. cm. — (Nota técnica do BID ; 2179)
1. Public housing-Brazil. 2. Rental housing-Brazil. 3. Housing policy-Brazil. 4.
Lowincome
housing-Brazil. I. Albrecht, David. II. Torcida Amero, Luis Ignacio Joaquín. III.
Cervantes Bautista, Juan José. IV. Eloy, Claudia Magalhães. V. Guerrero Espinosa,
Jorge Armando. VI. Ruiz Hernández, Felipe de Jesús. VII. Nardoni, Renato. VIII.
Silva de Anzorena, Maria Paloma, coordenadora. IX. Tribouillard, Clementine,
coordenadora. X. Banco Interamericano de Desenvolvimento. Divisão de Habitação e
Desenvolvimento Urbano. XI. Série.
IDB-TN-2179
Palavras-chave: Política habitacional, Habitação de interesse social, Locação social,
Aluguel habitacional
Classificação JEL: H53, L74, O18, R21, R31, R58

http://www.iadb.org
Copyright © 2021 Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons
IGO 3.0 Atribuição-NãoComercial-SemDerivações (CC BY-NC-ND 3.0 IGO) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/
legalcode) e pode ser reproduzida com atribuição ao BID e para qualquer finalidade não comercial. Nenhum trabalho derivado é
permitido.
Qualquer controvérsia relativa à utilização de obras do BID que não possa ser resolvida amigavelmente será submetida à
arbitragem em conformidade com as regras da UNCITRAL. O uso do nome do BID para qualquer outra finalidade que não a
atribuição, bem como a utilização do logotipo do BID serão objetos de um contrato por escrito de licença separado entre o BID e o
usuário e não está autorizado como parte desta licença CC-IGO.
Note-se que o link fornecido acima inclui termos e condições adicionais da licença.
As opiniões expressas nesta publicação são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a posição do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, de sua Diretoria Executiva, ou dos países que eles representam.

HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL
NO BRASIL

5
PROPOSTAS
SOBRE
LOCAÇÃO
SOCIAL

HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL
NO BRASIL

5
PROPOSTAS
SOBRE
LOCAÇÃO
SOCIAL

EXPEDIENTE
Representante do

Autores:

Projeto Gráfico e Diagramação:

Grupo BID no Brasil

David Albrecht

Duo Design

Morgan Doyle

Luis Ignacio Joaquín Torcida Amero
Juan José Cervantes Bautista

Secretário Nacional

Claudia Magalhaes Eloy

Esta publicação expressa a opinião

de Habitação Ministério do

Jorge Armando Guerrero Espinosa

dos autores, sem responsabilizar a

Desenvolvimento Regional

Felipe de Jesús Ruiz Hernández

Secretaria Nacional de Habitação

Alfredo dos Santos

Renato Nardoni

(SNH) pelas opiniões, dados e uso de
referência expressados nela.

Coordenadoras:
Maria Paloma Silva de Anzorena

Caderno complementar à

Clementine Tribouillard

publicação principal da coletânea:
“Habitação de Interesse Social no

Revisores:

Brasil: Construindo Novas

Dalve Alexandre Soria Alves

Oportunidades - Panorama 2020

Roberta Carolina Assunção Faria

e Foco em Desafios Prioritários”.

Setembro, 2021

HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL
NO BRASIL

5
PROPOSTAS
SOBRE
LOCAÇÃO
SOCIAL

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

CADERNOS DA COLETÂNEA
Construindo
Novas Oportunidades:
Panorama 2020 e Foco
em Desafios Prioritários
DOWNLOAD
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-deinteresse-social-no-brasil-construindo-novasoportunidades-panorama-2020-e-foco-em

Propostas sobre
Sistema de Registro
da Demanda e Seleção
de Beneficiários
DOWNLOAD

4

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-deinteresse-social-no-brasil-propostas-sobresistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de

Propostas para
Melhorias ao Sistema
de Financiamento
Habitacional
DOWNLOAD
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-deinteresse-social-no-brasil-propostas-paramelhorias-ao-sistema-de-financiamento

PROPOSTAS SOBRE LOCAÇÃO SOCIAL

Propostas
sobre Melhorias
Habitacionais
DOWNLOAD

Propostas sobre
Referencial Nacional
de Preços de Imóveis
DOWNLOAD

https://publications.iadb.org/pt/habitacaode-interesse-social-no-brasil-propostassobre-melhorias-habitacionais

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-deinteresse-social-no-brasil-propostas-sobrereferencial-nacional-de-precos-de-imoveis

Propostas
sobre Locação
Social

Propostas para a
Sustentabilidade
Socioambiental

DOWNLOAD
https://publications.iadb.org/pt/
habitacao-de-interesse-social-nobrasil-propostas-sobre-locacao-social

DOWNLOAD
https://publications.iadb.org/pt/habitacaode-interesse-social-no-brasil-propostaspara-sustentabilidade-socioambiental

5

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

RUMO À CONSTRUÇÃO COLETIVA
Compilamos aqui análises e recomendações produzidas durante 2020, compondo um repositório de ideias a serem implementadas ao longo dos anos que vêm. Alguns temas são
mais detalhados, com objetivo de pautar ações concretas a
mais curto prazo, enquanto outros poderão ser aprofundados
no âmbito da nossa parceria.
Dentre os diversos desafios do desenvolvimento, a questão da moradia

Em todos, traduzimos aquilo que acreditamos ser o futuro do

é, sem dúvidas, das mais essenciais, urgentes e complexas. Essencial por

setor: diversificação de instrumentos de política habitacio-

se referir a um direito básico, sem o qual é difícil exercer outros. Como

nal, maior participação do setor privado no financiamento e

pensar em acesso à educação ou à saúde quando não há onde morar? A

no atendimento a famílias de baixa renda, modernização de

centralidade da questão mostra também por que é urgente, e a sua per-

ferramentas financeiras e dois aspectos que convergem com

sistência é prova de sua complexidade. Por tudo isso, a habitação de inte-

a chamada Visão 2025, a nossa estratégia para reconduzir a

resse social tem destaque na longeva parceria do Banco Interamericano

América Latina e o Caribe ao crescimento: a necessidade de

de Desenvolvimento com o Governo brasileiro.

incorporar avanços da digitalização e o papel da sustentabilidade. Com essa abordagem global, acreditamos estar cada

Temos o orgulho de, há décadas, apoiar iniciativas emblemáticas nessa

vez mais próximos de cumprir nossa missão: melhorar vidas.

pauta no país, como foi o caso do Programa Habitar Brasil BID, que inspirou programas subsequentes de urbanização. Ou, ainda, destacamos
o caráter estruturante de diversos programas subnacionais voltados a
Boa leitura!

atender o déficit habitacional com os quais colaboramos.
A essas experiências acumuladas em território brasileiro, somamos a
perspectiva internacional oriunda de nossa atuação como organização
6

multilateral – conhecimento cristalizado em forma de suporte técnico e
de recomendações de políticas públicas compartilhadas com a Secreta-

Morgan Doyle

ria Nacional de Habitação (SNH), com quem mantemos estreita parceria.

Representante do Grupo BID no Brasil

Da generosidade da SNH ao aceitar publicizar esses aprendizados construídos conjuntamente resulta esta coletânea.
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AMPLIANDO AS ESTRATÉGIAS
DE ACESSO À MORADIA DIGNA
Hoje, o déficit habitacional no Brasil representa um desafio de aproximadamente 5,9 milhões de atendimentos, e a inadequação de domicílios,
cerca de 24,2 milhões. Problemas acumulados ao longo de décadas, que
somados a uma demanda média de formação de 869 mil novos domicílios
por ano, até 2040, concentrada em grande parte na baixa renda, evidenciam a dimensão das necessidades habitacionais do país.

i. a estruturação de um sistema de registro de oferta e demanda
para habitação,
ii. proposta de mecanismos de garantia para viabilizar o segmento financiado de melhoria habitacional,
iii. proposta de bases para o Programa Nacional de Locação Social e suas
modalidades de implementação,
iv. a ampliação da participação privada no financiamento da habitação,

Diante da escala e da multiplicidade dos desafios postos para o enfrenta-

v. diretrizes para um referencial nacional de preços de imóveis, e, ainda,

mento das necessidades habitacionais, a Cooperação Técnica Promorar,

vi. recomendações transversais que contemplam a sustentabilidade des-

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), dedicou-se ao

sas iniciativas e temas de ordem administrativa, técnica e jurídica.

desenvolvimento de estratégias priorizadas pela Secretaria Nacional de
Habitação, com o objetivo de diversificar a carteira de programas e sis-

Assim, é com imensa satisfação que recebemos a Coletânea Habitação

temas e desenvolver modelos mais efetivos e sustentáveis de recursos e

de Interesse Social no Brasil, de autoria do Banco Interamericano de De-

subsídios para as famílias de baixa renda que ainda não conseguem aces-

senvolvimento, e compartilhamos os extraordinários resultados dessa

so ao financiamento.

cooperação técnica, que contemplou recomendações factíveis de implementação para a política habitacional federal, e reforçamos a importância

A equipe formada pelo BID contou com consultores do Brasil, México e

da parceria com o BID no apoio ao desenvolvimento e financiamento de

França, com larga experiência na formulação e implementação de políti-

projetos inovadores, que visam a reflexos diretos e imediatos no setor ha-

cas públicas de habitação, oportunizando uma rica troca de experiências,

bitacional, atendendo às prementes necessidades da sociedade brasileira.

a exemplo do Registro Único de Vivienda (RUV) e seus modelos de informação, inteligência e governança, central na gestão e operação da política
habitacional mexicana.
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Durante o ano de 2020 a Cooperação ProMorar forneceu consultoria téc-

Alfredo dos Santos

nica à Secretaria Nacional de Habitação, dedicada à reformulação de suas

Secretário Nacional de Habitação

estratégias de política habitacional, via diversas propostas de soluções de
acesso à moradia, com foco na população de baixa renda, compreendendo:
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Urbanista pela UFBA, Mestre em Gestão Pública pela UFBA

Economista, Mestre em Administração de Empresa pela École des Hautes

e em Planejamento Urbano pela UPenn, Doutora pela FAU-

Etudes Commerciales (HEC, Paris – França) e Mestre em Economia pela

-USP com tese sobre o Sistema de Financiamento Habitacio-

École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS, Paris-França).

nal brasileiro.
Especialista em políticas habitacionais e desenvolvimento urbano, ele coEspecialista em Economia da Construção e Financiamento

ordenou programas de renovação urbana de conjuntos habitacionais para

Imobiliário pela OEB. Cursou o Housing Finance Internatio-

instituições francesas de locação social (1997-2001), e trabalhou em um

nal Program da Wharton. Trabalhou na Cohab-Ba (URBIS) e

Programa de reabilitação de áreas urbanas centrais brasileiras com uso ha-

no Banco de Desenvolvimento da Bahia (Desenbahia).

bitacional da Caixa Econômica Federal em cooperação com o governo francês (2001-2004). Consultor independente desde 2004, ele trabalhou sobre

Consultora em financiamento habitacional e subsídios, inte-

políticas habitacionais e urbanas no Brasil por vários anos, com a Caixa

grou a equipe do Plano Nacional de Habitação (Planhab, 2008)

Econômica Federal e depois com a Agência Francesa de Desenvolvimento.

como responsável pela seção de financiamento e subsídios e

Deu consultorias também na França e em vários países emergentes como

já realizou trabalhos para Governos federal, estadual e muni-

México, Colômbia, Marrocos, Índia, Tunisia, Jordânia e Vietnã, para gover-

cipal, Fipe, Banco Mundial, CBIC, Sinduscon, entre outros.

nos nacionais, municípios e instituições multilaterais (Banco Mundial,
OCDE, BID, UCLG etc). Integra a equipe de consultores do BID no contrato
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Atualmente integra a equipe de consultores do BID no con-

de cooperação com a SNH/MDR como especialista em locação social.

trato de cooperação com a SNH/MDR. É responsável desde
2016 pela coluna sobre a AL&C no Housing Finance Interna-

Ele ensina a econômia urbana na Escola Nacional Superior de Arquitetura

tional Journal. 1º lugar no III Prêmio Abecip em Crédito Imo-

de Paris – Belleville desde 2009, dá palestras em várias instituições france-

biliário, 2010 e finalista do I Prëmio Lares, 2016.

sas de ensino superior, e é autor ou coautor de várias publicações.
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sidade Nacional do México (UNAM), Mestre em Tecnologia da In-
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formação e Administração pelo ITAM e Mestre em Administração

com organizações internacionais e financiamento habita-

de Telecomunicações pelo INT (França).

cional sustentável.

É especialista em Tecnologia da Informação com mais de 20 anos

Foi Coordenador Geral da Comissão Nacional de Habita-

de experiência em projeto, desenvolvimento, implementação e

ção e Especialista em Organizações Multilaterais na So-

operação de sistemas de controle de risco de mercado, Business

ciedade Federal de Hipotecas, onde foi responsável pela

Intelligence, análise estatística, bancos de dados e sistemas tran-

concepção e implementação do Programa ECOCASA para

sacionais nos setores financeiro, hipotecário e de energia. Foi CIO

promover habitação sustentável; dirigiu as negociações

do Ministério da Habitação do México, diretor adjunto de siste-

de doações e empréstimos com várias organizações inter-

mas GBM do HSBC, diretor adjunto de sistemas de risco e finan-

nacionais; encarregou-se pela concepção e estimativa de

ças da Sociedad Hipotecaría Federal.

modelos para determinar o índice de preços de habitações
e; coordenou a concepção da política pública de aluguel

Desenvolveu estratégias institucionais de TI que automatizam

habitacional no México.

processos e serviços, criando vantagens competitivas e informações para a tomada de decisão. Tem elaborado acordos interins-

Atuário formado na Universidad Nacional Autónoma de

titucionais de intercâmbio de informações, bem como tem sido

México, Mestre em Economia pelo Centro de Investigación

representante institucional junto às autoridades reguladoras. Ele

y Docencia Económicas, e estudos de Mestrado em Finanças

tem colaborado em projetos globais compostos por equipes mul-

pelo Instituto Tecnológico Autónomo de México, que tem

ticulturais. E por dois anos, foi professor de graduação da UNAM.

participado de diversas publicações do setor habitacional.
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S.N.C., Instituição Bancária de Desenvolvimento e na Comissão

como a análise da regulamentação inerente, liderando a exe-

Nacional de Habitação.
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Assumiu cargos de nível estratégico como os de Coordenador Ge-
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A publicação se divide em seis capítulos.
O capítulo 1 inicia o debate acerca do aluguel social, como alternativa para expandir o acesso à moradia para famílias de baixa renda,
em localidades com maior densidade e integração urbana, sendo

RESUMO
EXECUTIVO

que o principal desafio compreende a modelagem de estratégias
que possam estimular o aluguel social tornando-o economicamente
sustentável, atrativo para o investimento privado, associado à expansão do parque habitacional para aluguel acessível à população
de baixa renda. Apresenta, também, um amplo panorama e diversas
iniciativas de incentivos governamentais, na forma de incentivos
fiscais e financeiros, para a produção de unidades habitacionais destinadas à locação, bem como subsídios diversos para o segmento de
baixa renda acessar e pagar o aluguel de unidades habitacionais
O capítulo 2 apresenta propostas para a criação de um Programa
Nacional de Locação Social em apoio às iniciativas locais, dentro do
contexto de uma política sustentável e contínua de subsídios. Inclui

Esta publicação, inserida no contexto da cooperação técnica ProMorar,

estimativas sobre o impacto fiscal e o endividamento público decor-

parceria entre a Secretaria Nacional de Habitação (SNH), vinculada ao

rentes da implementação do referido programa.

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), trata da adoção de programas habitacionais que permitam diferentes formas de acesso à moradia além daquelas
destinadas à aquisição de uma habitação completa, melhorias e autoconstrução, dentre outras, representada pelo arrendamento residencial
com opção de compra e a locação social, por intermédio da produção,
recuperação de unidades para arrendamento e locação, com destinação para o segmento da população que demanda habitação de interesse
social. Ela propõe um detalhamento sobre o tema de locação social nacional para o setor habitacional, cuja apresentação geral está disponível
na publicação principal da coletânea, “Habitação de Interesse Social no
Brasil: Construindo Novas Oportunidades”.
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O capítulo 3 contempla a modelagem para a operação do Programa Nacional de Locação Social (PNLS) que indica o apoio à oferta, o
apoio à demanda e o apoio às iniciativas/atores locais. Como parte do
apoio à oferta são apresentados o apoio à Parceria Público Privada
(PPP) e apoio à mobilização de imóveis de pessoas físicas. Como parte do apoio à demanda, são apresentados os vouchers para aluguel
e a garantia dos aluguéis. Também são indicadas ações transversais
sobre o registro da oferta e a capacitação e profissionalização dos
atores da administração da locação social.
O capítulo 4 apresenta os elementos para edital ou chamamento
para o PNLS, trazendo os objetivos do PNLS, as modalidades de participação do PNLS, o conteúdo do programa, a qualificação e seleção
dos Governos locais para o piloto do programa e o orçamento.
Já o capítulo 5 indica os elementos de conteúdo de termos de referência para a contratação direta pela SNH de uma assistência técnica relativa ao PNLS. Dentre eles estão a estruturação e administração de uma rede de profissionais e especialistas, assistência técnica
pontual para os Governos locais e o monitoramento do programa,
assim como um orçamento estimativo.
O capítulo 6 apresenta recomendações de ordem jurídica para instituir dispositivos de incentivo ao aluguel social, incluindo uma descrição da proposta, razões e justificativas da importância de sua aplicação, marco no ordenamento jurídico institucional, impacto fiscal e
diretrizes contempladas.
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Por fim, são apresentados dois anexos que complementam o conteúdo apresentado ao longo dos capítulos: um orçamento estimativo
do PNLS, detalhes sobre as experiências brasileiras analisadas em
termos de PPP e programas de voucher, assim como um esboço de
Termo de Referência para a contratação de uma consultoria de apoio
na definição nos Municípios pilotos do programa.
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SIGLAS E ABREVIATURAS
BACEN

Banco Central

CUM

Chave Única de Moradia

CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

DFI

Danos Físicos do Imóvel

FAR

Fundo de Arrendamento Residencial

HLS

Habitação de Locação Social

HMP

Habitações de Mercado Popular

HUD

Habitação e Desenvolvimento Urbano

ICMS

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços

IPTU

Imposto Predial Territorial Urbano

IRPJ

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica

ISS

Imposto Sobre Serviços

LAR

Locação Acessível Residencial

PAC

Programa de Aceleração do Crescimento

PAR

Programa de Arrendamento Residencial

PIB

Produto Interno Bruto

PNLS

Programa Nacional de Locação Social

PPP

Parceria Público Privada

OSCIP

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público

OGU

Orçamento Geral da União

ONG

Organizações Não Governamentais

SOMA

Sistema Organizado de Moradia Acessível
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Ver https://www.iadb.org/pt/
noticias/estudo-do-bid-revelaque-america-latina-e-o-caribeenfrentam-um-deficit-de-habitacao
Um espaço para o desenvolvimento:
os mercados habitacionais na
América Latina e no Caribe.

1

A falta de moradia digna é um problema grave,

tribuir para o principal objetivo do Banco, ou seja,

que afeta boa parte da população no mundo e

acelerar o processo de desenvolvimento econômi-

constitui um dos problemas mais urgentes da

co e social dos países-membros mutuários, indivi-

América Latina e Caribe (ALC), região que apre-

dual e coletivamente. As atividades de cooperação

senta um déficit quantitativo elevado, atingindo

técnica envolvem a transferência, adaptação, mo-

aproximadamente 6% das famílias, e um déficit

bilização e uso de serviços, habilidades, conheci-

qualitativo ainda mais expressivo com famílias

mentos, tecnologia e engenharia para fortalecer a

residindo em imóveis com problemas edilícios,

capacidade nacional de maneira sustentável.

ausência de infraestrutura básica e/ou precariamente inseridos no contexto urbano 1 .
O déficit e a inadequação habitacional, reflexos da dificuldade de acesso
à moradia considerada digna, continuam a ser uma grande barreira para
o desenvolvimento da região, apesar do investimento significativo em
programas habitacionais patrocinados pelos Governos nas últimas três

A parceria permitiu definir 6 temas de interesse:
■ Elaborar uma proposta de arquitetura para
um sistema de registro de oferta e demanda;
■ Definir a modelagem de um programa nacional de melhoria habitacional;

décadas. Estima-se que quase 2 milhões dos 3 milhões de domicílios que

■ Elaborar uma estratégia de viabilização de re-

surgem anualmente nas cidades da ALC estão em áreas informais. Isso

cursos privados no sistema de financiamento

exige uma grande transformação dos sistemas e políticas de financiamento habitacional da ALC, a fim de atrair mais participantes do setor
privado para o mercado residencial.

do setor;
■ Definir a modelagem de um programa nacional de locação social;
■ Elaborar uma proposta para um referencial

Com o objetivo de reformular estratégias de política habitacional, por
meio da diversificação de soluções de acesso à moradia, sempre com

nacional de preços dos imóveis;
■ Elaborar recomendações complementares

foco na baixa renda, a Secretaria Nacional de Habitação (SNH), vincula-

sobre arranjos estruturais, como: reformas a

da ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), juntamente com

nível institucional ou legal; sustentabilidade

o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), iniciaram, em 2019,

socioambiental para habitação de interesse

uma parceria. O primeiro passo se deu com a organização de um Fórum

social; etc.

Internacional de Habitação Social em agosto de 2019, que antecedeu a
definição dos eixos de colaboração e a aprovação de uma cooperação téc-

O ano de 2020 foi dedicado à realização destas aná-

nica denominada “ProMorar”, em dezembro de 2019.

lises, elaboradas graças a intensas iniciativas de
consulta e articulação com os principais atores se-

O objetivo da cooperação técnica do BID é facilitar a transferência de co-

toriais: a Caixa Econômica Federal, o Banco Central,

nhecimento técnico e experiência qualificada, a fim de complementar e

a Comissão de Valores Mobiliários, o Ministério da

fortalecer as capacidades técnicas nacionais e regionais e, assim, con-

Economia, o Ministério do Desenvolvimento Regio-
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nal, o Ministério de Cidadania, Municípios, Companhias de Habitação e Agentes Públicos de Habitação, incorporadores, representantes do setor de crowdfunding imobiliário e do mercado de capitais, a
Anbima, a B3, associações setoriais de materiais e construção civil,
microfinanceiras, pequenas e médias empresas do setor da construção civil, a academia, instituições de pesquisa e movimentos
populares, entre outros. Pelo lado do Grupo BID, os três membros do
Grupo foram envolvidos nos trabalhos: o BID, responsável pelo setor
público, o BID Invest, pelo setor privado, e o BID Lab, pelo ecossistema de inovação.
Para estes temas, formularam-se algumas opções concretas de reforma ou complementação de instrumentos ou programas de política
habitacional que, em resumo, buscam viabilizar diferentes formas
de acesso à moradia, seja pela aquisição de uma habitação completa
ou pela execução de melhorias. Os resultados das propostas construídas pela cooperação técnica compõem uma coletânea de sete
publicações sobre Habitação de Interesse Social no Brasil.

24

O presente Caderno propõe um
detalhamento sobre o tema de locação
social para o setor habitacional, cuja
apresentação geral está disponível
na publicação principal da coletânea,
“Habitação de Interesse Social
no Brasil: Construindo Novas
Oportunidades - Panorama 2020
e Foco em Desafios Prioritários”.
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1
ALGUMAS
EXPERIÊNCIAS
DE LOCAÇÃO
SOCIAL NO
BRASIL
26

PROPOSTAS SOBRE LOCAÇÃO SOCIAL

BONDUKI, N. Origens da
habitação social no Brasil:
arquitetura moderna,
lei do inquilinato e
difusão da casa própria.
São Paulo: Estação
Liberdade, 1998.

2

trutura, em melhores condições do que a habitação própria, ainda que
informal e precária. Adicionalmente, pode oferecer uma melhor localização, sendo o aluguel mais preponderante em áreas centrais onde há
maior acesso ao trabalho e serviços urbanos. Também pode oferecer segurança de posse, protegendo os inquilinos contra o despejo, conforme o

Disponível em:
< https://webcache.
googleusercontent.
com/search?q=cache:r_8nP0b3YcJ:https://
rbeur.anpur.org.br/rbeur/
article/download/122/106/
+&cd=4&hl=pt-BR&ct
=clnk&gl=br>

BANCO
INTERAMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO.
Procura-se casa para
alugal: opções de política
para a América Latina
e Caribe. Editores:
Andrés G. Blanco,
Vicente Fretes Cibils,
Andrés F. Muñoz. 2014.
Disponível em: < https://
publications.iadb.org/
publications/portuguese/
document/Procurase-casa-para-alugarOp%C3%A7%C3%B5esde-pol%C3%ADticapara-a-Am%C3%A9ricaLatina-e-Caribe.pdf>

A Comumente situa-se, em relação à qualidade e provisão de infraes-

marco regulatório vigente e a formalização dos contratos.

3

No caso brasileiro, a locação ainda não se constitui como uma

A moradia de aluguel oferece, também, flexibilidade, atendendo necessi-

política estruturada de efetivação do direito à moradia, e as

dade transitória de moradia para grupos específicos, tais como estudantes,

experiências conhecidas são pontuais, parciais, ou para aten-

casais jovens e idosos. Oferece, ainda, potencial para ocupação de vazios

dimento emergencial, e essencialmente de iniciativa local,

urbanos, recuperação do estoque imobiliário antigo, do patrimônio histó-

municipal ou estadual. Assim como no restante da ALC, as po-

rico e para reabilitação de territórios degradados. Pode valer-se da desti-

líticas habitacionais no Brasil têm, historicamente, favorecido

nação de imóveis públicos, particularmente da União.

a aquisição de moradias. Um dos principais entraves para a
efetivação de uma política de locação está na cultura arraigada
da casa própria

2

e mudar essa cultura requer um importante

trabalho de sensibilização

3

.

Além disso, existem, no âmbito internacional, casos de programas exitosos voltados para as políticas de habitação de aluguel que podem oferecer
importantes lições para o Brasil, considerando as diferenças que existem
entre países desenvolvidos e os países da região da América Latina e do

No entanto, dentro do contexto da falta de moradia digna, a

Caribe, em termos do bônus demográfico, a escala de habitação disponível

implementação de políticas de habitação para aluguel social

para os programas de aluguel e a certeza na posse da habitação (títulos de

não apenas reduzirá o déficit habitacional, mas também ofe-

direitos de propriedade). Para ter acesso a maiores detalhes sobre o tema

recerá alternativas habitacionais para segmentos da popula-

de locação social e conhecer alguns destes casos internacionais, recomen-

ção que não têm capacidade ou simplesmente não desejam

damos consultar o capítulo 9 do caderno “Habitação de Interesse Social

ser proprietários de imóveis.

no Brasil: Construindo Novas Oportunidades”.
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1.1. Programa
de Arrendamento
Residencial – PAR

Embora não tenha sido encontrada referência específica sobre eventual
influência do sistema de locação social europeu no arrendamento residencial brasileiro, pode-se deduzir que o sistema de locação praticado na
França, em especial o Aide a la Pierre

4

, guarda semelhanças conceituais

O Programa de Arrendamento Residencial

e operacionais que se relacionam com o PAR. Algumas diferenças resi-

(PAR), criado em 1999, com gestão pelo Go-

dem no prazo de locação, bem mais longo no modelo francês (35 anos),

verno Federal e de amplitude Nacional, cons-

na solidez do fundo financeiro que alimenta a locação social naquele

tituiu alternativa de acesso à moradia para

País, frente à característica descontínua de subsídios no âmbito do PAR,

os segmentos populares, quebrando o para-

associado ao enorme aparato institucional francês, voltado exclusiva-

digma de aquisição da casa própria, via fi-

mente para a locação social.

nanciamento.
A forma de auxílio francesa, denominada Aide a la Pierre, consiste em um

1.1.1. Arcabouço legal e arranjo
institucional do programa

auxílio financeiro destinado à construção de moradias para locação, a juros
subsidiados, prazo médio de amortização de 35 anos, sendo um programa estabelecido sempre sob a coordenação dos Governos subnacionais,

O Programa de Arrendamento Residencial

quando este apresenta demandas significativas e estrutura compatível

(PAR) foi criado pela Medida Provisória nº

para o gerenciamento. Os financiamentos são destinados a construtores

1.823, de 29 de abril de 1999, posteriormen-

ou a associações de construtores como proprietários de terrenos, voltados

te convertida em Lei de nº 10.188, de 12 de

para a edificação de unidades habitacionais para locação social. Admite-

fevereiro de 2001, cujos dispositivos ins-

-se também a construção de unidades habitacionais pelo próprio Governo

tituíram o arrendamento residencial com

nacional, que passa então a ser o proprietário dos imóveis.

opção de compra, autorizando a CAIXA a
criar um fundo financeiro privado (Fundo
de Arrendamento Residencial - FAR), com

1.1.2. Objetivos do programa de arrendamento
residencial e vantagens

o fim exclusivo de segregação patrimonial e
contábil dos haveres financeiros e imobili-

São diretrizes do PAR o fomento à oferta de unidades habitacionais e à

ários destinados ao Programa.

melhoria das condições do estoque de imóveis existentes, a promoção da
melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas, a intervenção

28

Para acessar mais informações sobre o

em áreas objeto de Planos Diretores, a criação de novos postos de traba-

PAR, acesse o item 9.2.1 presente no cader-

lho diretos e indiretos, o aproveitamento de imóveis públicos ociosos em

no “Habitação de Interesse Social no Bra-

áreas de interesse habitacional e o atendimento aos idosos e portadores

sil: Construindo Novas Oportunidades”.

de deficiência física.

4

Textualmente “ajuda à pedra”,
ou seja, apoio à produção
habitacional. São subsídios
nacionais ou isenções, destinados
a famílias, construtores ou
bancos que outorgam créditos
hipotecários, para incentivar
a produção ou a reforma de
unidades habitacionais. Se aplicam
a unidades colocadas à locação.
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Corresponde ao número de famílias
urbanas com renda familiar de até
três salários-mínimos, que moram
em casa ou apartamento e que
despendem mais de 30% de sua renda
com aluguel, de acordo com a FJP.

5

Também é objetivo do PAR enfrentar os desafios do ônus
excessivo com aluguel

5

, na medida em que hoje, mais de 3

milhões de famílias de baixa renda, que vivem em áreas ur-

Na condição de Agente Operador e Administradora do FAR, a
CAIXA é remunerada pelas atividades exercidas no âmbito do
PAR, da seguinte forma:

banas, têm um gasto excessivo com aluguel, componente de
maior representatividade no déficit habitacional do Brasil
nos últimos anos.

■ 0,3% incidente sobre as disponibilidades do FAR, como
taxas de administração do Fundo;
■ 15% do valor da arrecadação do fluxo de arrendamento

Para maior detalhe sobre os objetivos e vantagens do PAR
acesse o item 9.2.1.2 do caderno “Habitação de Interesse Social no Brasil: Construindo Novas Oportunidades”.

para cobrir risco de inadimplência
e ociosidade;
■ 1,2% incidente sobre o valor contratado, devida mensalmente, à razão de 1/12, a título de ressarcimento de

1.1.3. Estrutura econômico-financeira e
parâmetros do PAR

despesas de acompanhamento de obras; e
■ 15% incidente sobre o valor da arrecadação do fluxo de
arrendamento, a título de administração dos imóveis.

Os imóveis adquiridos pelo PAR, para posterior arrendamento podem ser empreendimentos em planta, em cons-

Já o valor de arrendamento da propriedade corresponde ao

trução, já concluídos ou para reforma, prioritariamente

custo de aquisição do imóvel pelo FAR, atualizado mensal-

localizados nos grandes centros urbanos. As unidades ha-

mente, desde o dia correspondente ao da conclusão do em-

bitacionais (UH) adquiridas destinam-se à oferta de mora-

preendimento e disponibilidade para o arrendamento, por

dias, sob a forma de arrendamento residencial com opção de

80% do índice de atualização aplicado aos depósitos do FGTS.

compra, às pessoas físicas enquadradas no Programa.
Após a contratação, o valor de arrendamento do imóvel é atuPara isso, as propostas apresentadas à CAIXA devem con-

alizado a cada período de 12 meses, no dia correspondente ao

templar empreendimentos localizados nas áreas de atuação

da data de assinatura do contrato, por 100% do índice de atu-

que foram definidas para o Programa, que abrange atual-

alização aplicado aos depósitos do FGTS no período, indepen-

mente todas as Capitais e Regiões Metropolitanas e os Muni-

dente das alterações de data de pagamento eventualmente

cípios com população urbana superior a 100 mil habitantes.

ocorridas para o contrato.

Após o recebimendo das propostas, a CAIXA as avalia sob os

Inicialmente o PAR previa uma taxa única de 0,7% incidente

aspectos técnicos de engenharia, jurídico, análise cadastral,

sobre o valor de aquisição do imóvel para definir a taxa de

avaliação de risco de crédito, viabilidade do empreendimen-

arrendamento para as faixas de renda familiar de até 6 sa-

to, taxa de urbanização do município e demais análises esta-

lários mínimos e 8 salários mínimos para trabalhadores da

belecidas para o Programa.

segurança pública militar e civil. Porém, em 2004, o gestor do
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Programa estabeleceu a prioridade ao atendimento da população

mitir que a família do arrendatário permaneça no imóvel

com renda familiar de até 4 salários mínimos, com redução da

até completar o prazo contratado, se for o caso. Os imóveis

taxa de arrendamento para 0,5% do valor do imóvel e alterando

também são cobertos pelo Seguro Danos Físicos do Imóvel

as especificações mínimas para cada região, que determinam ba-

(DFI), custeado pelo FAR, que é o proprietário dos imóveis.

6

7

sicamente o padrão de acabamento das unidades habitacionais,
muitas vezes excluindo o revestimento de piso e azulejos dos

O prazo total de arrendamento é de 180 meses (15 anos), con-

imóveis. Sendo que para os demais projetos inseridos nos pro-

tudo, com o integral cumprimento das obrigações assumidas

gramas de requalificação de centros urbanos e revitalização ou

após o 60º mês do contrato

reabilitação de sítios históricos, a taxa de arrendamento restou

o exercício da opção de compra do imóvel de forma à vista,

fixada em 0,7% do valor de aquisição das unidades habitacionais.

com recursos próprios em espécie e/ou recursos da conta

7

O vencimento da primeira taxa de arrendamento ocorre após 30

a aquisição durante o período de arrendamento, ao final do

dias da assinatura do contrato, e das demais parcelas, no mesmo

prazo, o arrendatário pode optar pela devolução do imóvel ou

dia durante os meses subsequentes.

pela renovação do contrato de arrendamento. Caso o arrendatário opte pela compra ao final do contrato ainda havendo

mento são acrescidos os encargos

6

sobre o valor em atraso atu-

saldo residual

8

, ele deverá pagar este valor em uma única

parcela, até 30 dias contados a partir do término do contrato.

alizado pelo índice aplicado aos depósitos do FGTS. E o atraso no
pagamento da taxa de arrendamento por mais de 60 dias enseja a

1.1.4. Resultados alcançados pelo PAR

rescisão antecipada do contrato.
Conforme o Relatório de Gestão do exercício de 2018, apreNa hipótese de inadimplência no arrendamento, as disposições

sentado pela CAIXA, no início de 2019, aos órgãos de contro-

legais do PAR estabelecem que na hipótese de inadimplência no

le interno e externo e à sociedade como prestação de contas

arrendamento, findo o prazo de notificação ou interpelação sem

nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição

pagamento dos encargos em atraso, fica configurado o esbulho

Federal, os resultados alcançados pelo PAR representaram a

possessório que autoriza o arrendador a propor a competente

contratação de 1.753 operações. Dessas operações, 08 foram

ação de reintegração de posse.

distratadas e 30 são relativas às modalidades de Unidade em
Alienação que são vinculadas a empreendimentos. con-
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Dispositivo da Lei nº 11.474, de
15 de maio de 2017, permitiu
a antecipação do prazo de 60
meses para a aquisição dos
imóveis arrendados (podendo
ser feita a qualquer momento).

, o arrendatário pode antecipar

vinculada do FGTS, ou de forma parcelada. Caso não ocorra

Em caso de impontualidade no pagamento da taxa de arrenda-

Juros moratórios de 0,033%
ao dia e multa de 2%.

Outro ponto importante é a contratação de seguro de vida para

tratados. Ou seja, perfazendo um total de 1.715 empreen-

cobertura de riscos de morte e invalidez permanente (MIP)

dimentos contratados, compreendendo 268.848 unidades

obrigatória ao arrendatário. Este seguro, em caso de sinistro,

habitacionais em todas as Unidades da Federação, com

garantirá a continuidade do pagamento das taxas de arrenda-

investimentos da ordem de R$ 7,3 bilhões, sendo R$ 104 mi-

mento mensais e saldo residual pela seguradora, de forma a per-

lhões de contrapartida dos Estados.

8

Saldo Residual: é a diferença
entre o valor atualizado do
imóvel e a soma de todas as taxas
de arrendamento reajustadas,
pagas pelo arrendatário durante
o contrato de arrendamento.
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Dos 1.715 empreendimentos contratados, 1.688 foram

rosos no PAR, e que essa tímida política de subsídios em um Pro-

produzidos e migrados para o estoque de imóveis a ar-

grama, onde esse mecanismo é essencial, ficou patente quando

rendar, compreendendo 264.321 unidades habitacio-

em janeiro de 2007, na divulgação do Programa de Aceleração do

nais, cujo valor migrado totaliza R$ 7,03 bilhões, sendo

Crescimento (PAC), o Governo Federal, por meio do extinto Minis-

que dessas, 258.924 unidades habitacionais foram en-

tério das Cidades, já projetava que a estruturação financeira do

tregues aos beneficiários finais.

Programa teria gerado margem que permitiu suportar os custos
do modelo, com horizonte de contratação a se encerrar no pri-

Dos demais empreendimentos contratados, que tota-

meiro semestre daquele ano. Ademais, os custos elevados de ma-

lizam 27 empreendimentos:

nutenção e de conservação dos empreendimentos, contrapostos
ao elevado nível de inadimplemento do fluxo de arrendamento

■ 01 empreendimento se encontrava em
fase de construção, compreendendo 488

(superior a 15%), foram fatores decisivos para o comprometimento
do programa.

unidades habitacionais;
■ 17 empreendimentos foram alienados por venda

Por todo o exposto, conclui-se que o PAR não conseguiu expandir

direta, à vista ou parcelada, ou por concorrência

seu nível de contratações e teve suas operações paralisadas em

pública, compreendendo 2.484 unidades habi-

2009, e sempre conviveu com o risco de extinção, em função de não

tacionais, e desses 17, 02 empreendimentos se

ter conseguido viabilizar uma política sustentável e contínua de

encontravam em situação não concluídos; e

subsídios de natureza orçamentária, os custos elevados de manu-

■ 09 empreendimentos, compreendendo 1.555 unidades habitacionais (UH), estavam em processo

tenção e conservação dos empreendimentos, além do elevado nível
de inadimplemento do fluxo de arrendamento (superior a 15%).

de desmobilização.

1.1.5. Diagnóstico e lições do PAR

1.2. O Programa de Locação Social
do Município de São Paulo

Desde o seu início, em função de não ter conseguido viabilizar uma política sustentável e contínua de

O Programa de Locação Social do Município de São Paulo foi criado

subsídios de natureza orçamentária, o PAR esteve

com o objetivo de ampliar as formas de acesso à moradia para a

sob ameaça de extinção e o único fator que permitia

população de baixa renda, que não tenha possibilidade de parti-

a renovação do programa, a cada ano, eram os em-

cipar dos programas de financiamento para aquisição de imóveis

préstimos concedidos pelo FGTS. Evidenciando-se,

ou que, por suas características, não tenha interesse na aquisição.

assim, a reduzida participação de recursos não one-

Suas principais características são as seguintes:
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■ Público-alvo: pessoas sós ou famílias com renda bruta

■ Gestão social: voltada à indicação e ao

de até 3 salários-mínimos, pessoas acima de 60 anos,

acompanhamento dos beneficiários do Programa

em situação de rua, portadora de necessidades espe-

Nacional de Locação Social.

ciais e moradores em áreas de risco e de insalubridade;
■ Valor de referência do aluguel, deve comportar a recu-

Administração indireta ― Companhia Metropolitana de Habi-

peração mensal do investimento (30 anos) + taxa de ad-

tação de São Paulo (COHAB): Gestão social voltada à indicação

ministração (10% valor de recuperação mensal) + taxa

e o acompanhamento dos beneficiários do Programa Nacio-

de manutenção (40% valor de recuperação mensal);

nal de Locação Social.

■ Comprometimento de renda por família não será
inferior a 10% do valor de referência, alcançando no
máximo 13%;
■ Concessão mensal de subsídio de aproximadamente
R$175 por unidade habitacional;
■ As despesas condominiais de responsabilidade dos locatários compreendem custos de manutenção; e
■ As despesas patrimoniais são pagas com recursos do
Fundo Municipal de Habitação (serviço de zeladoria,

■ Gestão patrimonial: compreendendo o gerenciamento
dos serviços vinculados ao patrimônio e à manutenção
dos empreendimentos;
■ Gestão administrativa: compreendendo o gerenciamento dos contratos de locação e atividades correlatas;
■ Gestão condominial: compreendendo o gerenciamento
de custos e usos das áreas comuns dos empreendimentos (não definida na regulamentação).

portaria, reformas e equipamentos de segurança).

1.2.2. Abrangência
Para saber mais detalhes do Programa acesse o item 9.2.2 do
caderno de “Habitação de Interesse Social no Brasil: Cons-

De 2002 a 2019, foram feitos 07 empreendimentos,

truindo Novas Oportunidades”.

totalizando 937 unidades habitacionais, sendo eles:

1.2.1. Instituições participantes

■ Parque do Gato – 486 unidades.
■ Olarias – 137 unidades.

Administração direta ― Secretaria Municipal de

■ Vila dos Idosos – 145 unidades.

Habitação (SEHAB).

■ Asdrúbal do Nascimento I – 40 unidades.
■ Senador Feijó – 45 unidades.
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■ Gestão do Programa: compreendendo a coordenação
das atividades dos agentes intervenientes, com vistas

■ Palacete dos Artistas – 50 unidades.
■ Asdrúbal do Nascimento II – 34 unidades.

para viabilização e implementação do Programa,
o seu desenvolvimento e a avaliação periódica de

Atualmente estão sendo prospectadas mais 500

seus resultados;

unidades habitacionais.

PROPOSTAS SOBRE LOCAÇÃO SOCIAL

1.2.3. Diagnóstico de lições do Programa
Nacional de Locação Social do Município
de São Paulo

■ Manter a articulação e o gerenciamento contínuo

Os pontos de aprimoramento dos Programas que foram im-

■ Revisar a normativa que trate a inadimplência, con-

para aperfeiçoar a gestão do programa;
■ Atuar para reverter as dificuldades em superar a
escala de “projeto piloto”;
siderando que hoje a regra é a perda de subsídio, a

plementados são:

partir do terceiro mês de aluguel não quitado, o que
■ Possibilitar a utilização de imóveis municipais ou da

gera dívidas elevadas para os beneficiários;
■ Regulamentar o aluguel das áreas/unidades não re-

União como contrapartida inicial;
■ Buscar outras fontes de financiamento/subsídios, a

sidenciais, de sorte a gerar arrecadação de recursos
para a gestão do programa;

exemplo de:
» Recursos do Orçamento Geral da União (OGU ), em
que pese a situação fiscal que limita, em muito, sua

■ Melhorar a gestão do programa, que atualmente
é fragmentada;
■ Revisar o Valor de Referência do aluguel, compos-

disponibilidade;
» Estudar a possibilidade de utilização de recursos

to a partir do Valor do Investimento, porquanto

oriundos do FGTS, FAR ou dos Governos estaduais

gera valores elevados e consequentes subsídios

e municipais, bem como de seus órgãos (COHABs,

altos, tendo em vista que este parque é patrimônio

Agências de Habitação etc.).

público, sendo importante considerar o retorno do

■ Fomentar a participação do setor privado na administração do parque habitacional objeto de aluguel social,

investimento; e
■ Ampliar o parque público a fim de diminuir os valores de aluguel praticados no mercado formal.

gerando-se um nicho de mercado;

RECOMENDAÇÕES ORIUNDAS DAS EXPERIÊNCIAS DE LOCAÇÃO SOCIAL APRESENTADAS:

1
Participação coordenada dos diferentes níveis
de Governo (federal, estadual e municipal),
com regras claras sobre as contribuições e
responsabilidades de cada um, e considerando
suas próprias limitações financeiras, a exemplo de:
contribuição de imóveis vazios ou terras em desuso
em locais centrais, facilitação de procedimentos e
permissões, isenções de impostos diferenciados,
subsídios a aluguel social, dentre outros.

2
Apoio de entidades sem fins lucrativos
ao gerenciamento de projetos de
aluguel de casas e à facilitação do
relacionamento com organizações
sociais, por meio de esquemas de
supervisão; bem como definição de
critérios para a seleção de beneficiários
transparentes com base nas
características do agregado familiar.

3
Combinação de incentivos fiscais
(isenções e reduções de impostos)
e incentivos financeiros (subsídios
para pagamento de aluguel e
fundo de garantia para o caso de
inadimplemento), para promover
a participação do setor privado,
na produção e na reabilitação
de moradias de aluguel social.
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2
PROPOSTAS
PARA PROGRAMA
NACIONAL
DE LOCAÇÃO
SOCIAL (PNLS)
34
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O desenvolvimento do mercado de habitação de aluguel é fundamental, pois constitui uma oferta flexível e temporária de solução de habitação, que se ajusta às preferências e recursos de
diversos setores da população.
Há, pelo menos, 3 principais eixos para o desenvolvimento de
um Programa Nacional de Aluguel Social, sendo eles:
■ O perfil da renda: o beneficiário ainda não conta com a
renda suficiente para comprar uma moradia ou ainda não

2.1. Descrição sintética da proposta

decidiu onde morar;
■ A mobilidade de trabalho: o beneficiário conta com a mobilidade para poder se transladar a novos centros de trabalho; e

O Programa de Locação Social, com amplitude Nacional, se sustenta nas seguintes premissas principais:

■ A localização: o acesso à habitação localizada em áreas intraurbanas, evitando a constante expansão das cidades e seu
crescimento desordenado.

■ atender o público-alvo com renda familiar de até 3
salários-mínimos;
■ atender público-alvo com renda familiar de até 3
Salários-Mínimos;

RECOMENDAÇÃO
Aumentar a potencialidade de intervenções por meio
do uso de prédios públicos federais vagos, terrenos
urbanos vazios ou subutilizados (banco de terrenos
urbanos), os quais podem ser reabilitados ou cons-

■ as fontes de recursos para subsídios devem ser
sustentáveis e permitir continuidade;
■ as fontes de recursos para subsídios, no aspecto econômico, não devem gerar impacto na dívida pública
e, também, não devem criar desequilíbrio fiscal;

truir novas unidades com porcentagens mínimas de

■ os recursos para subsídios, buscando-se economi-

habitação social, promovendo-se densidades mais

cidade, deverão ser alocados em Fundo já exis-

altas para oferecer habitação social de aluguel bem

tente, com segregação patrimonial por Instituto

localizada, com todos os serviços e infraestrutura.

Jurídico apropriado;
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■ o MDR/SNH, na condição de gestor do Programa Nacional

O atendimento desse segmento da população, com

de Locação Social, definirá, no Diploma Legal competen-

renda familiar de até 3 salários-mínimos, impõe a

te, as diretrizes gerais do Programa, compreendendo os

participação do Estado, citando-se como exemplo

modelos de atuação e critérios de atendimento, podendo

da concessão de subsídios as experiências nos se-

abranger, por exemplo:

guintes países:

» voucher para as famílias para pagamento dos aluguéis
(subsídio direto);
» apoio a programas/iniciativas locais que atendam aos

■ os programas de assistência a aluguéis administrados pelo Departamento de Habitação e

critérios estabelecidos (locação Social/Serviço de Mora-

Desenvolvimento Urbano (HUD) dos Estados

dia Social);

Unidos contemplam 4,6 milhões de beneficiá-

» investimentos em projetos públicos/privados selecionados (PPPs);
» garantia para cobrir risco de inadimplemento da parcela
do aluguel social paga pelo beneficiário;
» dentre outros.

rios e incluíram a soma de US$ 40,3 bilhões em
subsídios no exercício de 2018;
■ Holanda Suécia e Reino Unido, países que contam com grande intervenção estatal, possuindo os maiores estoques de habitação social na
Europa, gastam mais de 3% do PIB nas suas

2.2. Razões e justificativas da
importância da implementação do PNLS

políticas de habitação, sendo que a oferta de
aluguel social é fundamentalmente pública;
■ Áustria, Dinamarca, França e Alemanha têm
programas de oferta de aluguel social tanto

A criação de um Programa Nacional de Locação Social objetiva

pública quanto privada (ambas com subsídios),

combater parcela crescente do déficit habitacional, represen-

sendo que as despesas públicas com habitação

tado pelo ônus excessivo com aluguel, justificando-se a atuação

social se situam entre 1% e 2% do PIB;

do Estado com o direcionamento de recursos subsidiados, contribuindo para o equacionamento desse grave passivo social.

■ Irlanda, Bélgica, Itália, Finlândia e Luxemburgo
têm participação majoritária do setor privado
na oferta de aluguel social, sendo que empre-

De outra parte, o baixo desenvolvimento do mercado formal de

gam cerca de 1% do PIB em habitação social.

aluguel, sobretudo voltado para baixa renda, deriva da baixa de36

manda efetiva (capacidade de pagamento das famílias vis-à-vis

O Programa Nacional de Locação Social poderá ser

os preços de mercado), assim como o baixo interesse por parte

modelado conforme estratégias diversas, corrobo-

de investidores e incorporadores nesse mercado, em função da

radas com melhores e exitosas práticas nacionais e

insuficiência de demanda efetiva e de recursos perenes de sub-

internacionais, incentivando, ainda, Estados e Mu-

sídios)

9

, fatores que poderiam ser corrigidos com a implanta-

ção de um Programa Nacional de Locação Social.

nicípios a desenvolverem, retomarem ou dinamizarem Programas de Locação Social.

9

Ver Procura-se casa para
alugar - Opções de política para
a América Latina e Caribe de
Andrés G. Blanco, Vicente Fretes
Cibils e Andrés F. Muñoz.
https://publications.iadb.org/
publications/portuguese/
document/Procura-se-casa-paraalugar-Op%C3%A7%C3%B5esde-pol%C3%ADtica-para-aAm%C3%A9rica-Latina-e-Caribe.pdf
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Ademais, propiciará incentivo ao investimento privado no setor

■ indução ao investimento privado no setor de

de aluguel residencial de baixa renda, assim como a redução da ên-

aluguel residencial para os segmentos de baixa

fase na propriedade como forma única de acessar moradia digna,

renda, com todos os seus efeitos positivos na

tratando-se de opção mais flexível para atender as preferências de

economia, criando-se renda e emprego;

certos setores (ampliação da mobilidade residencial e profissio-

■ complemento à política habitacional, reduzin-

nal), a exemplo das demandas representadas por profissionais de

do-se a preponderância da propriedade como

setores produtivos que requerem mobilidade, como casais jovens,

única forma de acessar moradia digna; e

idosos, estudantes, divorciados e famílias que desejam ter acesso
a uma melhor localização intraurbana.

■ ampliação da mobilidade residencial e profissional, atendendo-se as preferências de certos
segmentos da população brasileira (casais jovens,

De forma subsidiária, o Programa Nacional de Locação Social per-

idosos, estudantes, divorciados, dentre outros).

mitirá, ainda, maior dinamismo ao mercado habitacional, constituindo um complemento à política habitacional e incentivo à
produção de unidades habitacionais, com todos os seus efeitos
positivos econômicos e tributários, como ampliação da geração
de emprego e renda.
Por último, a modelagem econômico-financeira, o arranjo jurídico-institucional e o sistema de gestão e governança propostos

2.3. Enquadramento dentro
do ordenamento jurídicoinstitucional brasileiro e impacto
fiscal e no endividamento público
decorrente da implementação
do Programa

para o Programa Nacional de Locação Social, associado principalmente à progressiva redução da dívida social do país, conferida

Tendo em vista que o Programa Nacional de Locação

pelo benefício às famílias de baixa renda e mais atingidas pelo

Social conta com recursos da União para subsídios,

ônus excessivo com aluguel, formam sólido arcabouço para a sua

sua instituição deverá ser feita por meio de Medida

viabilização e defesa junto às esferas competentes de decisão.

Provisória ou por projeto de lei de iniciativa do Executivo, sendo que aludido Diploma Legal deverá esta-

Em conclusão, a instituição do Programa Nacional de Locação so-

belecer, dentre outros dispositivos:

cial, nos moldes propostos, permitirá que se alcancem as seguintes diretrizes:

■ criação do Programa Nacional de Locação Social;
■ constituição do Patrimônio de Afetação do

■ política sustentável e contínua de subsídios;

Programa Nacional de Locação Social em

■ redução do déficit habitacional no seu componente mais ex-

fundo específico;

pressivo, representado pelo ônus excessivo com aluguel;
■ incentivo aos programas de aluguel social exitosos e conduzidos pelos Estados e Municípios;

■ definição das fontes de recursos orçamentárias
para subsídios (natureza do aporte inicial e dos
periódicos/complementares);
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■ definição da operacionalização do Patrimônio de Afetação
do Programa Nacional de Locação Social;

Proposta de Fundo para alocação dos recursos para
subsídios do Programa Nacional de Locação Social:

■ estabelecer a gestão do Programa pelo MDR/SNH e suas
competências, bem como demais parâmetros relevantes do
Programa Nacional de Locação Social.

■ Utilização de Fundo Privado já existente, por
exemplo o Fundo de Arrendamento Residencial
– FAR

Fontes de recursos sustentáveis e propostas contínuas:

10

), o qual já conta com gestão do MDR/

SNH, é fiscalizado pelo BACEN, operacionalizado pela CAIXA, possui segregação patrimo-

■ Aporte inicial derivado da securitização de parcela da dívida

Contábil das Instituições do Sistema Financeiro

mento junto à União (devedores com rating “AAA” – emissão

Nacional (COSIF);

de debêntures lastreadas nesses recebíveis – colocação para

■ Constituição de Patrimônio de Afetação dentro

investidores institucionais – emissão restrita e simplificada

do FAR ou outro fundo a definir, de sorte que os

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (investidores

recursos aportados não se comuniquem com o

qualificados). A fonte de recursos para subsídios ao Pro-

restante do patrimônio do fundo, ou seja, vin-

grama representada pelo aporte inicial, por intermédio da

cula-se exclusivamente ao Programa Nacional

securitização lastreada em recebíveis de fluxo financeiro

de Locação Social, não podendo ser objeto de

da dívida tributária parcelada de pessoas jurídicas junto à

penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão

União, não gera qualquer impacto na dívida pública, equiva-

ou qualquer ato de constrição judicial decorren-

lendo à venda de um ativo, não caracterizando operação de
crédito, não constituindo cessão de garantia, não implicando

te de outras obrigações do fundo;
■ O Patrimônio de Afetação do Programa Nacional

em constituição de dívida, nem caracterizando antecipação

de Locação Social não contará com qualquer tipo

de receita orçamentária, ou seja, a União simplesmente tro-

de garantia ou aval por parte do setor público e

ca títulos, com liquidez e exigibilidade sem controvérsia, por

responderá por suas obrigações até o limite dos

recursos imediatos;

bens e direitos integrantes do seu patrimônio,

■ Aportes periódicos/complementares derivados de parce-
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nial e contábil e sujeita-se às normas do Plano

tributária de pessoas jurídicas, já negociadas e em parcela-

não sendo utilizado para a aquisição de unida-

la da tributação de receitas oriundas de aluguel de imóveis

des ou produção própria de empreendimentos

residenciais e comerciais (mecanismos financeiros calibra-

para locação social, bem como não fará a gestão

dos para não criar desincentivo ao mercado de locação e não

ou administração de unidades isoladas ou de

comprometer arrecadação da União - compensação tributá-

empreendimentos para locação social, admitin-

ria gerada pelo aumento da arrecadação com o estímulo ao

do-se que os recursos sejam administrados pela

investimento privado na produção de unidades para locação e

mesma estrutura operacional hoje existente

pelo mercado de aluguel social).

para o fundo a definir.

10

A proposta inicial dos consultores
identificou o FAR como fundo
potencial, porém a equipe da
SNH entende que qualquer
alteração na regulamentação do
FAR poderia colocar em risco o
modo de operação do Fundo. Por
esta razão, se sugere identificar
outro fundo mais adequado.
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3
MODELAGEM
PARA A
OPERAÇÃO
DO PNLS
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O PNLS tem como objetivo atender famílias com renda de até 3 salários- mínimos (SM), por meio de uma política federal de apoio a iniciativas locais de
fomento à disponibilização de moradia com níveis de aluguel compatíveis
com a renda desse público-alvo.

Além disso, vale ressaltar que com 3.177.772 unidades habitacio-

O Programa se compõe de vários instrumentos de incentivos direciona-

nais, o ônus excessivo de aluguel representa 50% do déficit ha-

dos à oferta (produção / disponibilização de imóveis para locação social)

bitacional quantitativo do país, e que foi o componente que mais

e à demanda (acessibilidade do público-alvo aos imóveis a condições fa-

cresceu nos últimos anos. Poderia acrescentar a este número os

voráveis), além de ações transversais destinadas a garantir a sustentabili-

casos de coabitação familiar, representando 1.902.490 unidades

dade financeira e operacional dos programas locais de locação social.

habitacionais (29,93% do déficit), que também poderiam se beneficiar do Programa, totalizando cerca de 80% do total do déficit habitacional no Brasil.

■ O apoio à oferta:
» O apoio à produção local de porte significativo por pessoa jurídica privada, entes da sociedade civil (Organizações da Sociedade

O foco deste Programa são as famílias que compõem o déficit

Civil de Interesse Público - OSCIP, Organizações Não Governa-

habitacional, mas têm condições de pagar um aluguel acessí-

mentais - ONG etc.) ou por meio de Parceria Público Privado (PPP)

vel . É importante destacar que o PNLS não é um programa de

(apoio que pode ser ampliado para atores públicos);

assistência social (por exemplo para moradores de rua, depen-

» O apoio à mobilização de imóveis de pessoas físicas, sejam eles

dentes químicos), nem de assistência transitória ou emergencial

existentes e ociosos, precisando ou não de reforma, ou novos

(reassentamento, moradores de áreas de risco). Porém, em fase
posterior a sua implementação, conexões com políticas locais de
assistência social ou moradia social poderão, possivelmente, ser
consideradas articuladas com políticas federais complementares neste âmbito. O Programa considera apenas a modalidade de
locação “pura”, e não a de arrendamento.

(build to rent).
■ O apoio à demanda:
» O apoio complementar direto (vouchers) para populações
que não têm acesso à locação social com os outros incentivos;
» Um sistema de garantia dos aluguéis para mitigar o risco
ao proprietário.
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■ O apoio às iniciativas/atores locais:
» A estruturação de um sistema de informação
local que permita registrar a oferta e conec-

localização compulsória em áreas com infraestrutura (transporte
e serviços) já consolidada e priorização de reformas e retrofits

12

;

■ Estabelecer e administrar um registro da oferta de locação

tá-la com a demanda;
» O apoio à capacitação e profissionalização de
atores da administração (técnica, financeira,
social, jurídica) de locação social

11

■ Incluir no Programa imóveis novos ou ociosos unicamente, com

11

.

social, a partir da ferramenta desenvolvida, para monitorar a
evolução da oferta e o cumprimento dos compromissos pelos
proprietários. Preferencialmente, a ferramenta a ser utilizada
deverá ser desenvolvida pela SNH (veja no item 3.5. Ações

A responsabilidade operacional, associada ao monito-

transversais: o registro da oferta);

ramento do cumprimento das exigências do progra-

■ Definir um valor máximo de aluguel (por exemplo, 80 ou 85% do

ma pelos beneficiários, será delegado aos Governos

valor de mercado, para evitar que os subsídios gerem aumento

locais, dentro das diretrizes do Programa.

de aluguel) e um comprometimento máximo de renda (que pode
variar em função da renda e da composição familiar, não poden-

Por consequência, essas propostas conformam um

do ultrapassar 30% incluindo aluguel + condomínio + IPTU);

“pacote” integrado de apoio às iniciativas locais,

■ Pedir contrapartidas locais (isenção de Imposto Sobre Serviços

com instrumentos condicionados a condições (ge-

- ISS, Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a

rais e especificas para alguns deles) de configuração

Transmissão de Bens Intervivos – ITBI, Imposto sobre a Circu-

dos programas locais e de envolvimento dos órgãos

lação de Mercadorias e Serviços - ICMS), flexibilização do uso

públicos locais (Municípios e/ou Unidades da Federa-

do solo (por exemplo outorga não onerosa da área destinada a

ção), mas com flexibilidade suficiente para se adaptar

Habitação de Interesse Social - HIS e aumento correspondente

aos contextos locais e fomentar soluções criativas pelos diversos atores. Os órgãos podem escolher entre

da área edificável do terreno);
■ Exigir padrões construtivos mínimos, avaliados por meio de

se beneficiar de alguns ou de todos os instrumentos,

diagnóstico / pontuação global (eficiência energética - EE, uso

dependendo do conteúdo do programa local de loca-

racional de água, conforto, qualidade sanitária, inserção urba-

ção social.

na), com divulgação para o inquilino dos consumos de energia e
água previstos;

Para se beneficiar do Programa, alguns pré-requisi42

■ Do lado do beneficiário, poderia se exigir (por exemplo anual-

tos poderão ser exigidos (ou simplesmente aconse-

mente) a comprovação da residência contínua no imóvel aluga-

lhados) dos Governos locais, dentro dos quais:

do, a evolução da renda e da composição familiar. Esses dados
poderiam ser resgatados do CADUNICO

■ Delimitar o público-alvo em rendas de até 3 SM.

13

. Ficaria a critério do

Governo local exigências complementares como por exemplo a

Prioridades poderiam ser definidas dentro deste

frequência escolar pelas crianças da família / de cursos de capa-

público, em função das necessidades específicas;

citação para desempregados.

12

13

O Programa de Locação Social
da Prefeitura Municipal de São
Paulo, até hoje de longe a iniciativa
de maior porte desse gênero
(com início em 2002 e cerca de
900 unidades para famílias com
renda de 0 a 3 SM), administrado
conjuntamente pela SEHAB e
COHAB-SP, apresentava em
2017 taxas de inadimplência de
53% e de moradores diferentes
do contrato de 51%, sem que
tenha sendo iniciado nenhum
processo de despejo.

Reforma = substituição de
elementos, melhorias e ampliações
/ Retrofit = intervenção em
sistemas prediais e estruturas,
remodelagem da edificação.

Operado pela CAIXA e sob a
coordenação do Ministério da
Cidadania, o Cadastro Único, ou
“CADUNICO”, é uma ferramenta
que concentra todas as
informações socioeconômicas das
famílias brasileiras em situação
de pobreza e extrema pobreza,
famílias que ganham até meio
salário-mínimo por pessoa ou que
ganham até 3 salários-mínimos
de renda mensal total. A base do
CADÚNICO permite conhecer a
realidade socioeconômica dessas
famílias, trazendo informações
de todo o núcleo familiar que
mora na mesma casa, das
características do domicílio,
das formas de acesso a serviços
públicos essenciais, das rendas
dos familiares, das despesas da
família e, também, dados de cada
um dos componentes da família.

PROPOSTAS SOBRE LOCAÇÃO SOCIAL

Por exemplo, a fim de incentivar
o investimento privado, seria
importante incluir no Programa
Nacional de Locação Social ou,
quando apropriado, rever a
legislação para criar uma seção
específica sobre aluguel social, que
estabeleça disposições tais como:
■

Metodologia do valor justo
para o custo do aluguel,
por exemplo com um valor
máximo fixo ou relacionado
às tipologias de construção,
idade, estado de conservação,
serviços, localização e/ou valor
de mercado, entre outros.
■ Aumento anual do aluguel,
através de um índice médio
entre inflação e salário-mínimo.
■ Custo da manutenção na
medida do possível partilhado
de maneira justa por locatários
e locadores. Contrato de locação
“padrão”, com estipulações
mínimas que sirvam como
referência para estabelecer a
relação jurídica entre as partes.
■ Registro obrigatório dos
contratos de locação (poderia
estar no SROD para o registro e
o monitoramento do subsídio,
bem como uma forma de
mitigar a informalidade).
■ Proibição do locatário de
sublocar ou ceder seus direitos,
exceto em casos especiais.

14

O principal desafio desse Programa corresponde a atrair o

que, a médio prazo, necessite de uma revisão de textos regu-

interesse de proprietários e investidores nesses produtos

lamentares como a Lei do Inquilinato e a regulação, por lei, da

habitacionais. Por outro lado, mesmo que o mercado de alu-

figura das empresas que se dedicam a administrar imóveis

guel seja significativo e até esteja em crescimento no Brasil,

em locação, para regulamentar, de forma geral e objetiva, seu

e constitua a única opção para muitas famílias, em particular

desempenho, podendo, em seu caso, serem qualificadas pela

as com renda mais baixa, o sonho da casa própria é também

autoridade judicial como mediadoras para a solução de dis-

uma realidade, e deve-se tomar cuidado para que não iniba a

putas (veja o capítulo 6).

demanda para locação.
Por ser um Programa muito inovador, com vários instrumenPode-se considerar a locação social como uma possível solu-

tos que nunca foram utilizados no Brasil, é necessário que haja

ção temporária até a compra da casa própria, o que significaria,

a flexibilidade adequada para ser ajustado nas suas diversas

por exemplo, manter as famílias atendidas na locação social na

modalidades ao longo da sua implementação em função dos

lista de demanda para casa própria. Já para as famílias que ain-

resultados. Para tais fins, é fundamental:

da não se qualificam, perante os agentes financeiros, para um
financiamento habitacional, por falta de renda comprovada

■ Debater (no início da implementação e de maneira con-

ou regular, a comprovação do pagamento do aluguel poderia

tínua) os elementos do Programa com os interlocutores

constituir um histórico de pagamento, enaltecendo seu Credit

públicos e privados potenciais para ajustar suas caracte-

Score (histórico creditício). Essa complementariedade entre
aluguel e casa própria poderia ser enfatizada nas propostas do
Programa local dos Municípios, e valorizada para a seleção dos
mesmos para os benefícios do PNLS. Também se poderia focar
entre outros públicos-alvo que não podem ou querem comprar

rísiticas e normas;
■ Prever um monitoramento contínuo e
ajuste das caracterísiticas e normas do Programa, conforme os resultados obtidos;
■ Deixar espaço para ajustar os orçamentos de cada

casa própria (por exemplo jovens, idosos ou famílias com renda

instrumento em função do seu desempenho, permitindo

informal ou com grande mobilidade residencial).

utilizar recursos previstos para instrumentos
subutilizados para alimentar o financiamento de

Uma questão chave para o êxito do Programa

14

é o contexto

instrumentos exitosos.

da relação entre o inquilino e o locador, no sentido de ampliar
as garantias do proprietário e estimulando o investimento no

Esse piloto poderia ser iniciado por um chamamento aos Mu-

imóvel para locação. Essa questão pode ser tratada parcial-

nicípios (+DF), selecionando alguns Governos locais pilotos

mente nos pré-requisitos do Programa e através de um me-

(por já terem Programas locais de locação social contemplan-

lhor uso de dispositivos existentes (por exemplo promover o

do pelo menos um dos instrumentos propostos e/ou interesse

uso dos Centros Judiciais de Resolução de Conflitos e Cidada-

e competência confirmada para estruturar e implementar um

nia para lidar com disputas de aluguel). No entanto, é possível

Programa desse tipo).
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3.1. Oferta: apoio à PPP

Esses exemplos demostraram que:

Dada a escassez de recursos públicos e as dificuldades de administração das pou-

■ Há um potencial de viabilidade e

cas experiências de locação social iniciadas pelo poder público em parque próprio,

ao mesmo tempo uma necessida-

o apoio à iniciativa privada para produção e gestão de habitações de locação social

de de incentivos (para escalonar e

aparece como uma alternativa muito relevante, e experiências e projetos recentes

atender melhor o público-alvo (até

mostram que é possível. O apoio a PPPs do PNLS foi definido a partir de 3 experiên-

3 SM));

cias e modelagens brasileiras (projeto conjunto da incorporadora Magik, da Securitizadora Gaïa da Din4mo e de Tozzini Freire Advogados, modelagens do Instituto
Votorantim

15

e do Programa Aproxima), (veja Anexo 1. Experiências e modelos de

PPP para locação social no Brasil), com as características seguintes gerais:

■ Podem coexistir modelos muito
diversos, nas modelagens operacionais e financeiras, nas taxas de
retorno, e nos portes;
■ As modelagens devem necessaria-

TABELA 1. Características gerais das experiências e projetos de locação social

PARÂMETROS

MAGIK / GAÏA / DIN4MO
/ TOZZINI FREIRE
ADVOGADOS

INSTITUTO
VOTORANTIM

APROXIMA

Localização

Centro de São Paulo (SP)

Sorocaba (SP)

Campinas (SP)

Conteúdo
do projeto

121 unidades c/ aluguel
mensal de R$ 805,00 a
984,00 (HIS) + 69 unidades
com aluguel de R$ 1.207
a 1.342 R$ + 4 lojas

169 HIS + 395
Habitações de
Mercado - HM
+ 5.600 m2
comerciais

1.239 HIS (média
50 m2) + 8.316 m2
comerciais HIS +
336 HM (média 110
m2) + 19.782 m2
comerciais mercado

Informação confidencial

10% grant /
30% dívida /
60% equity

Investimento direto
com venda das HM
e áreas comerciais
após construção (ano
5) e administração
HIS por 20 anos

Modelagem
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mente enfatizar o componente de
gestão social, que é um componente chave;
■ Existe um potencial para modelar
esses projetos por meio de securitização, demostrado pelo projeto
Magik / Gaïa / Din4mo / Tozzini
Freire Advogados, com necessidade de incentivos para ganhar
escala e reduzir o valor do aluguel,
endereçando mais assertivamente
o atendimento ao público-alvo.
O desafio principal é gerar interesse suficiente dos atores privados para direcionar recursos financeiros (inclusive

Custo por
unidade HIS

R$ 96.000,00

Cerca de R$
80.000,00

Renda alvo
dos HIS

2,9 a 3,6 SM (aluguel
+ condo + IPTU =
30% da renda)

1 a 3 SM (aluguel =
12 a 20% da renda)

2.851 R$ / mês (2,7
SM) (aluguel =
20% da renda)

Subsídio

0

10% CAPEX (grant)
= R$ 5,3 M = R$
31.360/ HIS

Terreno = R$ 30 M
= R$ 24.000/ HIS

dos mercados) e empreendimento para
esses fins em escala significativa. Apesar
do contexto favorável (taxas de juros e
rendimentos baixos, interesse crescente
para investimento “de impacto”), é preciso dimensionar incentivos adicionais
para que as iniciativas ganhem porte, e

15

Este projeto é um estudo de
viabilidade de locação social
visando públicos vulneráveis em
centros urbanos, especialmente
onde não existe atendimento
do poder público. Não é um
mecanismo que pretende ser
alocado em PPP explicitamente,
mas sim, mediante um arranjo
inovador de finanças com capital
filantrópico e capital privado.
Esta distinção é importante, pois
projetos originais de PPP podem
possuir outras características.

PROPOSTAS SOBRE LOCAÇÃO SOCIAL

Cálculo baseado nas emissões de
CRI em 2019 (estimado em cerca de
R$ 18 bi), com rendimento médio
de 6,5% (4%+IPCA) e imposto
isento de 15% sobre o rendimento
corrigido para pessoa física, que
representam aproximadamente
66,7% das emissões.

16

essa proposta pretende atender a essa preocupação.

■ O acesso aos outros benefícios do Programa para as habitações de

Por meio de um conjunto de incentivos que, juntos,

locação social que forem produzidas neste contexto, que dependen-

podem ter esse efeito de alavanca, e que precisam ser

do das modalidades locais pode incluir voucher ou garantia para os

ajustados em cooperação com os atores privados para

inquilinos, capacitação dos atores operacionais, entre outros.

otimizar seu impacto, as iniciativas ganharão porte.
Além disso, a questão da comunicação com os atores

Outros incentivos adicionais poderiam ser propostos, como:

privados também é chave.
Fundos Imobiliários (FII), Certificado
de Crédito Imobiliário (CRI), Letras
Imobiliárias Garantidas (LIG),
Letra Hipotecária (LH) e Letras
de Crédito Imobiliário (LCI).

17

■ Incentivos ao financiamento através de Certificados de Recebíveis
O incentivo proposto aos proponentes de PPP tem 3

Imobiliários (CRI). O incentivo à securitização do capital de em-

modalidades que são cumulativas:

preendimentos de locação social poderia constituir uma alavanca
determinante na escala do Programa, por isso estão propostas

■ Um subsídio direto, em recursos financeiros

medidas específicas para Certificados de Recebíveis Imobiliá-

ou a partir da disponibilização não onerosa de

rios (CRI), que são o instrumento mais adequado para este fim,

terrenos da União (Secretaria do Patrimônio da

sejam eles diretamente comprados por investidores ou através de

União - SPU). Uma proposta preliminar baseada

Fundos de Investimento Imobiliário (FII). Hoje todas as pessoas

nos casos estudados define uma média mínima

físicas detentoras de CRI, e outros instrumentos de securitização,

de R$ 25.000 por unidade de locação social (ou

estão isentas de tributos. Essa medida, adotada no final dos anos

25% do custo médio). O Governo local poderia

90 para incentivar o desenvolvimento do instrumento, já cum-

decidir utilizar esse subsídio para entrar no

priu o seu papel, e gera renúncia fiscal adicional de cerca de R$

capital do empreendimento, e assim ter um

117 milhões / ano

melhor controle sobre os seus fins e um retorno

empreendimento para locação social poderia então incluir:

financeiro possibilitando uma certa autossus-

» A restrição da isenção fiscal para habitação (para venda ou

tentação, mesmo que parcial;
■ Isenções fiscais na administração dos imó-

16

. Uma política de incentivo à securitização de

locação) e sua extensão para pessoa jurídica neste caso,
conforme apresentado na proposta revisão dos incentivos

veis, o que representa aproximadamente 14,5%

concedidos aos Instrumentos Imobiliários – FII, CRI, LIG,

da receita bruta para pessoa jurídica (isenção

LH e LCI

de PIS/COFINS, Contribuição Social sobre o

para Melhorias ao Sistema de Financiamento Habitacional”

Lucro Líquido - CSLL e Imposto sobre a Ren-

economizaria este mesmo valor para os cofres públicos, ao

da de Pessoa Jurídica - IRPJ no regime do lucro

mesmo tempo que criaria um diferencial para incentivar o

presumido). Cabe ressaltar que essa isenção

mercado de securitização de habitação, aumentando seu

não constituiria ônus fiscal na realidade, pois

rendimento líquido;

17

do item 2.9 apresentado no caderno “Propostas

abrangeria só imóveis novos, que não existiriam

» A criação de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

sem o incentivo (pelo contrário é um estímulo à

Não Padronizado (FIDC-NP) ao nível federal, alimentado com

produção imobiliária, que gera outras contribui-

recursos financeiros e/ou terrenos da União, para investir nas

ções fiscais e de encargos sociais);

quotas subordinadas de CRI vinculadas aos empreendimentos
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de locação social (ver item 2.12 do caderno “Propos-

Esses incentivos às PPPs para produção de imóveis de lo-

tas para Melhorias ao Sistema de Financiamento

cação social (a partir de construção nova ou, preferencial-

Habitacional”). Para minimizar o risco associado, este

mente, reforma/retrofit) devem ser potencializados por

fundo poderia ser administrado por uma instituição

contrapartidas locais, tais como:

pública com expertise na área, como por exemplo a
BNDES-PAR, e poderia ser exigido que o proponente

■ Alteração do uso do solo para maximizar o poten-

(incorporador e/ou securitizadora) invista também em

cial de subsídio cruzado (usos complementares “de

uma parcela das quotas subordinadas (o que a esti-

mercado” (residencial / comercial), trazendo um

mularia a estruturar um empreendimento realmente

melhor equilíbrio financeiro e diversidade funcional

viável do ponto de vista financeiro). Essas quotas subordinadas poderiam representar até 30% do investimento, sendo 25% do fundo e 5% do proponente. Essa
participação diminuiria o risco percebido, permitindo
maior distribuição dos CRI para investidores menos
qualificados e FII, e rendimentos menores. No entanto,

e social);
■ Isenções fiscais locais complementares
(ISS, IPTU, ITBI, ICMS);
■ Disponibilização de terrenos e imóveis
do Estado ou do Município;
■ Outros.

a viabilidade desse instrumento complementar precisaria ser pesquisada em estudo específico.

Esses apoios poderiam ser objeto de pedidos de manifestação de interesse (PMI), selecionadas com base no valor

■ A inclusão explícita dentro das debêntures incentiva-

médio de aluguel de Habitação de Locação Social (HLS)

das de HIS, incluindo locação social, conforme proposta

mais baixo, podendo incluir pré-requisitos como: a locali-

Emissão de Debêntures Incentivadas para produção

zação adequada, acessibilidade, equipamentos e serviços

de Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitações de

urbanos, infraestrutura, dentre outros) e padrões cons-

Mercado Popular (HMP) do item. 2.10 apresentado no ca-

trutivos mínimos, atenção à gestão social, e critérios de

derno "Propostas para Melhorias ao Sistema de Finan-

seleção adicionais, como priorização de reforma/retrofit.

ciamento Habitacional", que poderá também contribuir
para captar recursos no mercado de capitais para a viabi-

Critérios adicionais de sustentabilidade poderiam incluir:

lização desses empreendimentos;
■ No médio prazo, linhas de financiamento específicas
46

com juros subsidiados poderiam ser consideradas

18

■ Para construções novas: etiquetagem PROCEL Edifi.

ca (eficiência energética) e/ou certificação Selo Casa

Também poderia se estudar o potencial de outras fontes

Azul + Caixa (que já pressupõe o atendimento à NBR

de recursos de mercado para locação social, como por

15.575 e as diretrizes SINAT do PBQP-H); e, para a

exemplo os FIIs, atualmente limitados a imóveis comer-

empresa construtora, certificação SiAC do PBQP-H e

ciais e de escritórios no Brasil.

cálculo GEE canteiro/produção CECARBON GIZ;

18

Por exemplo, a partir do Sistema
Brasileiro de Poupança e
Empréstimo - SBPE (7% a.a. / 15
anos), um subsídio de 2% resultaria
em juros de 5%, com um custo
por unidade financiada de R$
8.827 em 15 anos (não atualizado),
para 50.000 R$ financiados
(50% do custo). Outras fontes
potenciais de recursos incluem
as linhas de financiamento
BID Lab e BID Invest.

PROPOSTAS SOBRE LOCAÇÃO SOCIAL

As orientações da SPU priorizam
a venda a preço de mercado
(leilão) dos terrenos e imóveis
sem uso operacional do Governo
Federal, mas permitiriam outro
destino se for parte de uma
política nacional (por exemplo
a política habitacional definida
pela SNH) após análise custo/
benefício. As modalidades de
disponibilização (a preço de
mercado na atual legislação) não
são definidas pela SPU mas pelos
idealizadores das políticas públicas
correspondentes (no caso a SNH).
Foi iniciado em outubro de 2020
um processo de identificação
de terrenos e imóveis passíveis
de cessão pelos compradores
potenciais, através de portal web
para identificação dos imóveis
pelos interessados e leilão público.

19

■ Para reformas e retrofits: aplicação dos kits de referência para me-

b. Identificação pelo Governo local, em parceria

lhoria com atributos de sustentabilidade (atribuir pontuação como

com a superintendência estadual da SPU

critério de seleção ou modulação de incentivos em função do nível

(que pode também ser proativa nas propos-

de sustentabilidade) e aplicação do diagnóstico / pontuação global;

tas), de terrenos e imóveis relevantes para o

■ Gestão da locação (condomínio): monitoramento dos desempenhos

Programa (em termos de localização, confi-

(1) uso racional de água; (2) qualidade sanitária da água; (3) eficiência energética; (4) gerenciamento de resíduos; (5) qualidade sanitária dos espaços; (6) rotinas de conservação e manutenção.

guração, regularidade);
c. Avaliação técnica e financeira desses imóveis
ao nível das Superintendências regionais;
d. Autorização por um Comitê federal que se

Os imóveis continuarão com uso de locação social por prazo indeterminado (com gestão definida desde o projeto inicial). Mas as modalidades
do projeto ficariam bastante abertas, a exemplo das 3 propostas/projetos

reúne semanalmente;
e. Anuência pela SPU de que o terreno possa ser
apresentado ao PNLS;

já identificadas, principalmente com o setor privado (e uma ONG proprie-

f. Desenvolvimento de anteprojeto, pelo Gover-

tária e gestora no caso da Magik / Gaïa / Din4mo / Tozzini Freire Advoga-

no local ou por empresa (ou ONG etc.) que ele

dos). Ademais, o PMI poderia incluir ONGs/OSCIP, mas também atores

venha a selecionar, considerando as condi-

públicos se alguns se interessarem, nos mesmos moldes de sustentabili-

ções do edital (item a);

dade que os atores privados.

g. Seleção de propostas pelo MDR, conforme o

A disponibilização de imóveis e terrenos da União para PPP de locação

h. Portaria da SPU para cessão dos imóveis, para

edital (item a);
social (e para HIS de maneira geral) é condicionada à alteração da le-

os empreendimentos selecionados.

gislação atual para autorizar a cessão não onerosa ou a preço abaixo do
mercado para atores privados no âmbito e seguindo as diretrizes da política habitacional nacional

19

. Uma proposta neste sentido está incluída no

O processo pode levar de 30 a 60 dias a partir da entrega da nota técnica ao nível federal.

projeto de lei da Casa Verde e Amarela.
Para subsídios sob forma de terrenos e imóveis da
Se a lei permitir a cessão não onerosa, o processo de disponibilização pode-

União e dos Governos locais, várias modalidades de

ria seguir os passos seguintes:

seleção das propostas poderiam ser contempladas:

a. Publicação pelo MDR de edital ou portaria para seleção de empre-

■ Seleção a partir do maior número de imóveis

endimentos para locação social, definindo critérios de elegibilida-

para locação social (com aluguel correspon-

de para Municípios (+DF), de localização dos empreendimentos na

dente a um nível máximo de comprometi-

cidade, de atendimento a condições de sustentabilidade, de limite

mento para famílias de até 3 SM), o que gerará

para relação entre valor do terreno e número de unidades de loca-

provavelmente uma oferta unicamente para

ção social etc.;

rendas próximas a este teto;
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■ Seleção com base no valor médio de aluguel das HLS, para um

ampliação da casa própria, com a construção de um novo

número mínimo de unidades de locação social, calculado pelo

cômodo ou o acréscimo de um pavimento superior, por

valor correspondente ao subsídio (por exemplo para R$ 25.000

exemplo. Enfim, “terrenistas”

/ unidade e terreno de valor de R$ 10 milhões, número de HLS

teressar em integrar o Programa se encontrarem condi-

exigido de R$ 10 milhões / 25.000 = 400);

ções vantajosas.

21

de HIS poderiam se in-
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■ Combinação de subsídio e de participação em quota subordinada de CRI (que pode ser adicional ao subsídio, para incenti-

Esse potencial precisa ser mobilizado em complemen-

var esse mecanismo de securitização).

to às PPPs de maior porte, como já pretende fazê-lo no
projeto de programa de apoio aos proprietários privados

As isenções fiscais (PIS/COFINS, CSLL, IRPJ, CRI) precisam ser en-

para locação social oriundo da Companhia de Desen-

quadradas na lei, mas não constituem ônus efetivo para o Tesouro,

volvimento Habitacional e Urbano (CDHU) do Estado de

já que hoje não existe o setor da locação social e que se aplicaria só a

São Paulo.

imóveis novos ou reformados e previamente ociosos. A cessão não
onerosa de imóveis da União também precisa de ajuste legislativo.

3.2.1. Proposta de programa de locação
social privada da CDHU

Os subsídios em compensação são uma despesa orçamentária, que
está avaliada em média a R$ 25.000,00 por unidade, o que daria um

Locação social temporária para mobilização do par-

total de R$ 187,5 milhões para 7.500 unidades produzidas ao longo

que privado existente ou novo (build to rent), que se-

do Programa.

guem os seguintes critérios:

A disponibilização de terrenos e imóveis da União, permitirá complementar este valor e duplicar ou triplicar essas metas

20

, precisando,

para tais fins, validar o uso (cessão não onerosa) do patrimônio da
União neste objetivo e identificar e disponibilizar terrenos e imóveis
com regularidade fundiária, tamanho e localização relevantes.

■ Chamamento público para proprietários de
imóveis pequenos (até 30 unidades) para reforma
ou produção;
■ Subsídio para ajudar a financiar a obra (por exemplo R$ 40.000/unidade + assistência técnica na
obra), que é utilizado para desconto no aluguel por
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3.2. Oferta: apoio à mobilização de imóveis
de pessoas físicas

um prazo determinado (por exemplo 2 contratos de
30 meses = 5 anos);
■ Beneficiário (renda de até 5 SM) é selecionado pelo
proprietário dentro de uma lista constituída pela

Existe um grande número de imóveis vagos no Brasil (7 a 8 milhões), sejam eles prontos para morar ou precisando de reforma.

20

CDHU na ocasião do empreendimento e para ele só;
■ Podem começar com os imóveis que já foram noti-

Por outro lado, uma modalidade significativa de produção de imó-

ficados pela Prefeitura para parcelamento compul-

veis para aluguel, muitos deles destinados à população de renda

sório (subutilizados) e que depois de 5 anos (agora)

modesta (e muitas vezes com ônus excessivo de aluguel), é através da

terão IPTU progressivo;

Por exemplo 10 terrenos do porte
do caso analisado em Campinas
pelo Programa Aproxima teriam o
potencial de gerar mais de 12.000
unidades de locação social.

Os fornecedores de terrenos
para HIS, que geralmente têm
sua participação paga em
imóveis que vendem por falta
de opção rentável de locação.

PROPOSTAS SOBRE LOCAÇÃO SOCIAL

Por exemplo, a partir da linha
de melhoria (12% a.a. / 2 anos),
um subsídio de 4% resultaria
em juros de 8%, com um custo
por unidade financiada de R$
541 em 2 anos (não atualizado),
para R$ 12.500 financiados.
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■ O Programa contrataria um agente verificador in-

Para estes imóveis também poderiam ser definidos critérios

dependente para verificar o cumprimento dos com-

de sustentabilidade à imagem dos padrões exigidos para

promissos, caso contrário o dinheiro do subsídio

PPP, e, minimamente, para imóveis vagos de propriedade de

volta para a CDHU (ação judicial);

pessoa física, poderia ser solicitada à aplicação do diagnósti-

■ Primeira etapa: 3.000 unidades em 5 anos

co/pontuação global e a divulgação, para o inquilino, da eficiência energética/uso de água previstos para o imóvel.

(2021 – 2025).
O incentivo à mobilização deste potencial dentro do Pro-

Neste caso, a participação do imóvel no Programa Nacional

grama poderia se dar por meio de:

de Locação Social só poderá ser exigida por um prazo determinado (por exemplo 10 anos/4 contratos de aluguel de 30

■ Subsídio para disponibilização de imóvel ocioso para
locação social (após reforma ou não);
■ Isenções fiscais para pessoa física (Imposto sobre

meses), renovável. E só seriam contemplados os imóveis que
se encontram em estado de regularidade fundiária, em um
primeiro momento pelo menos.

a Renda de Pessoa Física - IRPF, até 27,5% dos
rendimentos líquidos), lembrando que se tratando

Os desafios são similares aos das PPPs, e as isenções fis-

de imóveis inicialmente ociosos ou de construção

cais precisariam ser enquadradas na Lei (mais uma vez,

nova (e que não geram receita), não constitui ônus

não constituem um ônus real para o Tesouro por se tratar

para os cofres públicos;

de imóveis hoje ociosos). Existe uma complexidade adicio-

■ Facilitação do registro desses imóveis

nal na fiscalização do cumprimento pelos proprietários dos

como HLS para beneficiar dos instrumentos do

seus compromissos em termos de valor de aluguel e renda

Programa (vouchers, garantia, capaci-

dos beneficiários. Isto se dá aos imóveis serem, potencial-

tação / capitalização);

mente, muito mais pulverizados do que os produzidos no

■ Acesso a crédito para melhoria habitacional para

contexto de PPP. Portanto, se espera que essas previsíveis

reforma ou produção para os fins de locação social.

dificuldades poderão vir a ser contornadas pelos entes lo-

Os beneficiários dessas linhas de financiamento po-

cais, ao longo do tempo.

deriam abranger também proprietários de imóveis
que querem fazer obra para alugar (nas condições

Os custos orçamentários decorrem principalmente do

da locação social), levando em conta a definição

subsídio, que poderia ser de valor similar ou inferior ao das

das condições do financiamento e não a renda do

PPPs (R$ 25.000/unidade). Em um primeiro momento, está

proprietário, mas a do inquilino potencial (definida

proposto juntar PPP e imóveis proporcionados por uma

através da adesão ao Programa Nacional de Locação

pessoa física dentro da meta de 7.500 unidades e do orça-

Social). No médio prazo, linhas de financiamento

mento correspondente. No médio prazo, se uma linha de

especificas com juros subsidiados poderiam ser

financiamento específica para melhoria for definida, gera-

consideradas
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rá um despesa orçamentaria adicional.
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3.3. Demanda:
vouchers - aluguel

■ O proprietário não tem nenhuma garantia de continuidade da
política (em caso de troca de Governo nos níveis envolvidos ou
de orientação dentro do mesmo Governo), e não pode basear um

Para populações de menor renda (abaixo de 2 ou

investimento de longo prazo neste voucher. Isso acarreta em duas

até 3 SM), que constituem a maior parte dos inte-

situações: o proprietário não utiliza o voucher, e aluga para família

grantes do déficit habitacional e por consequên-

com mais renda por conta do risco de descontinuidade, ou ele

cia o foco principal de políticas de HIS em geral

aumenta o aluguel para incorporar o voucher. Para mitigar este

e de locação social em particular, é muito difícil

risco, complementarmente ao teto de aluguel mencionado acima,

equacionar um nível de aluguel compatível com

poder-se-ia considerar um compromisso de voucher pela duração

a renda, mesmo com incentivos à produção. Pode

do contrato de aluguel (30 meses), podendo o proprietário não re-

se viabilizar através de subsídios cruzados com

novar o contrato se não tiver renovação do voucher.

outros componentes dos projetos (para projetos
de porte maior), mas em escala reduzida. Isso de-

Foram identificados três programas de vouchers aluguel em andamento

corre não só porque uma renda reduzida diminui

ou em fase de estruturação, além dos muitos programas de auxílio alu-

o valor (usualmente definido como 30% da renda

guel emergencial destinados a moradores de rua, de área de risco etc.:

máxima) que a família pode investir no “morar”,

em Belo Horizonte, no Distrito Federal e em Fortaleza, que estão apre-

mas também porque essa percentagem tem que

sentados no Anexo 2. Experiências de vouchers aluguel no Brasil.

ser reduzida por conta de outras despesas ainda
mais incompressíveis (alimentação em particular).

O Programa propõe o apoio a políticas locais de voucher aluguel, com
alguns condicionantes decorrentes da análise acima. Para otimizar seu

Por isso, um apoio através de um voucher aluguel

impacto, o voucher deve ser:

pode ser contemplado, mas com algumas limitações, como:

■ Adaptado à renda do beneficiário, mas também à composição
da família, para permitir um comprometimento máximo de

■ Resultar em aumento de aluguel, pois quando o subsídio, sendo em boa parte, absorvido
pelo proprietário, ficará, ao longo do tempo, muito difícil de cortar porque os níveis
50

de aluguel se ajustarão. Portanto, é fundamental, casar este dispositivo com o teto de
aluguel (que deve ser adaptado por região em
função do mercado local de aluguel residencial - por exemplo % do nível de aluguel de
mercado, para não criar distorções);

renda adequado;
■ De valor evolutiva no tempo, em função da evolução da renda e
composição familiar;
■ Vinculado a um nível máximo de aluguel definido conforme o
mercado local;
■ Dado por tempo definido (e garantido) desde o início, eventualmente renovável e idealmente casado com a temporalidade do contrato
de aluguel;
■ Continuado mesmo em caso de inadimplência (constituindo assim
uma garantia para o proprietário), com prazo máximo para volta à

PROPOSTAS SOBRE LOCAÇÃO SOCIAL

Uma das 4 modalidades
permitidas na lei, junto com
fiação, caução e alienação
fiduciária de quotas de fundo de
investimento, e o proprietário
só pode pedir uma delas.

Outra opção que poderia ser
pesquisada é a possibilidade de
utilizar a conta do beneficiário no
FGTS como garantia para o aluguel.

Inadimplência de 15% (Fundo de
Arrendamento Residencial - FAR),
custo de administração do fundo
= 0,5% das disponibilidades (FAR
e Fundo de Garantia Habitacional
- FGHab), rendimento = 2%
das disponibilidades (SELIC),
administração da garantia
= 12,5% do valor da garantia
acionada, recuperação de 20%
da dívida (% recuperável da
EMGEA nos créditos comerciais
que não contam com garantia
real). Não estão considerados o
provável aumento de custo de
administração para volume menor
de contratos garantidos, nem
as despesas de estruturação.
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adimplência ou despejo do inquilino (por exemplo

3.4. Demanda: a garantia dos aluguéis

de 6 meses), para garantir que o proprietário tome
todas as medidas necessárias.

A garantia dos aluguéis se justifica por permitir a famílias
que não teriam acesso à locação por receio de inadimplência

24

Por conta desses parâmetros, um monitoramento local é

por parte dos proprietários (renda informal, variável, ausência

imprescindível, e uma política nacional só pode ser con-

de outra garantia etc.), de mitigar esse risco percebido e assim

siderada como apoio a essas políticas (os itens acima po-

ter acesso a este parque locatício, sem custo inicial para o po-

dem ser definidos como critérios de elegibilidade, junto

der público além da gestão da garantia.

com uma contrapartida local a definir para o custeio do
25

voucher – a contrapartida que pode variar em função do

A relevância, e o custo, de garantir os aluguéis está muito

nível de renda ou características do público alvo, para

vinculado ao risco que o proprietário corre em caso de ina-

apoiar mais especificamente alguns públicos como ido-

dimplência, diretamente em função da celeridade do proces-

sos, jovens, portadores de deficiência e outros, e ter um

so de despejo. Se o processo for rápido, o risco é pequeno e a

valor máximo em R$). A gestão do programa de voucher

garantia tem um impacto menor, no entanto, se o processo for

e os custos envolvidos ficariam a cargo do Governo local.

lento, a garantia é interessante, mas potencialmente muito

O voucher poderia, por exemplo, constituir 50% do custo

custosa (para o proprietário e/ou os cofres públicos, depen-

total, com um máximo de R$ 250 (R$ 500 de custo total).

dendo do nível de subsídios).

O uso deste voucher pode ser limitado a públicos espe-

Cabe ressaltar que o fato de existir uma garantia ou “seguro

cíficos, pelo menos num primeiro momento, para prio-

de fiança locatícia”

rizar os recursos. Já os desafios para implementação

teoria 6 ao invés de 3 meses), já que o juiz pede para acionar

desse instrumento incluem os custos e as dificuldades

a garantia antes do despejo. Além do mais, o proprietário

de gestão potenciais para o Governo local, e a dificuldade

que recebe o voucher do Poder público já tem parte do seu

dos beneficiários para sair do Programa, o que poderia

aluguel garantido, caso o voucher não for descontinuado em

resultar em despesas recorrentes com pouco turnover

caso de inadimplência.
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tende a alargar o prazo de despejo (em

dos beneficiários.
Esse instrumento poderia ser desenvolvido numa perspecEsse instrumento necessitaria só de uma lei municipal,

tiva de autossustentação, a partir de um capital semente
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.

além, obviamente, da sua inclusão no PNLS a nível Nacio-

51

nal. Com base num custo médio de R$ 250 por mês, para o

Além disso, com parâmetros parcialmente deduzidos de da-

Governo Federal, representa R$ 30 milhões por ano para

dos “de mercado” aproximados

10.000 famílias beneficiadas, ou R$ 21 milhões para um

ros de aluguéis garantidos (para aluguel residual garantido

custo médio de cerca de R$ 175 por mês (baseado na expe-

médio de R$ 500,00, prêmio mensal de 2,5% do aluguel garan-

riência de BH onde o subsídio médio é de R$358/mês com

tido e cobertura média da garantia de 3 meses), apresentados

50% cobertos pelo Governo Federal).

na Tabela 2:
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, o que chega-se aos núme-

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

confirmado que o prazo de despejo hoje estaria em

TABELA 2. Aluguéis garantidos

torno de 3 meses, o que dá uma segurança razoável

CAPITAL SEMENTE (R$)

NÚMERO DE ALUGUÉIS GARANTIDOS

100.000.000

25.800

garantia (que por outro lado alarga o prazo de des-

10.000.000

2.580

pejo), para as populações de baixa renda, para quem

5.000.000

1.290

ao proprietário e até questiona o interesse de uma

hoje não existe aluguel “formal” privado
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, existe

uma possibilidade que o poder judiciário seja mais
relutante ao despejo. Em particular, se o Programa

Para mitigar os riscos expostos acima, a garantia poderia ser limitada

ganhar escala e mais ainda, levando em conta que

no tempo, 6 meses no máximo, por exemplo, e/ou no valor, em valor

esses imóveis se beneficiaram de subsídios públi-

absoluto ou % do aluguel residual (após abatimento do voucher se

cos, seja na produção ou seja por voucher. No caso

tiver), podendo ser proposta a partir do evento da inadimplência, ou

de aluguel social, precisa-se então monitorar com

após 3 meses caso não se efetivar o despejo.

muito cuidado a efetivação desses prazos de despejo,
pois trata-se de um ponto crítico.

Duas opções podem ser consideradas para sua estruturação:
■ Uma garantia nacional proposta aos Governos locais dentro
do pacote PNLS (alocação do fundo sob forma de PA em fundo

3.5. Ações transversais:
o registro da oferta

privado existente);
■ Um apoio a sistema local de garantia (participação ao capital
semente / apoio para estruturação).

A demanda em HIS já está definida e registrada através dos cadastros existentes, em particular nos dos
Municípios e COHABs, constituindo um banco de
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Essa garantia pode ser limitada a alguns públicos-alvo identificados

dados muito consistente. Nestes bancos de dados,

como marginalizados do mercado de aluguel pelo risco percebido que

teria que discriminar quais famílias estariam inte-

eles representam para os proprietários. Cabe ressaltar que mais que

ressadas pelo aluguel (a experiência de BH mostra

garantia financeira, a celeridade do processo de despejo é de suma

que nem todas). Esse registro da demanda poderá

importância para minimizar o risco para os proprietários (e para o me-

ser interconectado ou integrado ao SROD, que é

canismo de garantia caso seja criado). Mesmo que a Lei do inquilinato

apresentado no caderno “Propostas sobre Sistema

tenha sido recentemente alterada em um sentido positivo, a sobrecar-

de Registro da Demanda e Seleção de Beneficiários”:

ga do sistema judiciário brasileiro pode gerar atrasos significativos.

no módulo de seleção da demanda do SROD, as autoridades locais poderão configurar seu próprio pro-

Um ponto chave seria avaliar a realidade da implementação do despejo

grama de seleção da demanda, onde além de cadas-

e seus prazos, e talvez pensar em mecanismos alternativos para reso-

trar os candidatos a um empreendimento, poderão

lução, como mediações reconhecidas pelo poder judicial. Mesmo se for

definir as variáveis socioeconômicas e a pontuação
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Os métodos de despejo no aluguel
informal sendo bem mais radicais.

PROPOSTAS SOBRE LOCAÇÃO SOCIAL

Todas as operações de locação (demanda
e oferta), bem como seu histórico de
pagamentos podem ser cadastradas no
SROD, agrupadas em uma modalidade,
de forma que no módulo de Business
Intelligence possam ser obtidos relatórios
e cubos de informação que permitam
conhecer a quantidade de imóveis para
locação, em diversas perspectivas de
análise, visto que será possível conhecer
as características socioeconômicas
dos beneficiários que os habitam, as
características do imóvel para locação,
sua localização, a inadimplência ou
inadimplência dos beneficiários,
características de financiamento,
características de locação, preços de
locação, incorporador, agente financeiro,
avaliação ou qualidade da obra, etc.
Os relatórios gerados e os cubos de
informação fornecerão informações
para a tomada de decisões no setor
da habitação; bem como informações
de domínio público que possam
tornar os processos transparentes
e auxiliar no desenvolvimento da
modalidade de locação habitacional.

Cada moradia que faça parte de um
empreendimento construído ou
condicionado à modalidade de locação
terá uma Chave Única a cada Moradia
Registrada (CUM). A CUM será para
cada casa, não para todo o complexo
habitacional. Será atribuída na primeira
vez que a casa entrar na modalidade
de locação e será mantida ao longo
do tempo, independentemente do
beneficiário que aluga a casa. Os imóveis
para locação serão georreferenciados
para terem sua localização nas bases
de dados do SROD. Com isso, será
possível ter cadastro de imóveis para
o Programa de Locação Social;
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ou ponderação de cada uma dessas variáveis, e assim obter

O SROD permitirá o registo dos projetos tanto por Pessoas Ju-

a pontuação por candidato, atribuindo as moradias de forma

rídicas, PPPs, quanto para imóveis privados de Pessoas Físicas;

objetiva e transparente, minimizando os sorteios ou outras

também poderão se cadastrar e, de acordo com os critérios

práticas na seleção dos beneficiários.

estabelecidos pelo SNH para o Programa Nacional de Locação
Social, determinar se cumprem ou não com o recebimento do

A oferta, que ainda não existe ou existe de maneira muito isola-

apoio, de forma que:

da, precisaria ser cadastrada por vários motivos, pois por exemplo, o cadastro (e atualização periódica, o imóvel sendo alugado

■ Qualquer projeto em construção ou retrofit que pretenda
obter subsídio ou financiamento público poderá ser su-

ou para alugar) permite:

pervisionado através da aplicação móvel existente, para
■ Verificar que o imóvel se enquadra (e segue se enqua-

verificar o andamento da obra, qualificando os atributos

drando no tempo) nos moldes do programa, e emitir

e ecotecnologias (eficiência energética, uso racional da

comprovação para fins de isenção fiscal por exemplo;

água, conforto) que garantem a qualidade da habitação,

■ Monitorar a quantidade, as características e a localização

bem como o registro de provas fotográficas georreferen-

da oferta, para pilotar o programa de locação social (aos
níveis local e nacional)
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;

■ Ter acesso, permanente e de maneira atualizada, à toda
a oferta com suas características. Esse acesso pode ser
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ciadas da habitação. O conjunto de atributos a serem verificados pode ser definido por projeto ou protótipos por
obra da autoridade local ou pela SNH;
■ Pode-se estabelecer um modelo de pontuação, de forma

restrito ao poder público e profissionais da locação

que de acordo com as características, localização, equi-

social e do atendimento social, mas pode também ser

pamentos e ambiente urbano para das moradias para

estendido ao público (em particular aos cadastrados),

locação, seja feita a alocação do subsídio mais inteligente

que podem se candidatar diretamente para o proprietá-

(subsídio diferenciado), evitando-se um valor de subsídio

rio (exemplo de Loc’Annonces em Paris na França).

único para toda a modalidade de locação;
■ Pode-se fazer a ligação com a demanda de imóveis para lo-

Por conta do caráter regional dos mercados imobiliários, mais

cação que possam ser beneficiárias do apoio do programa.

ainda para o aluguel, a administração deste registro tem que
ser dos Governos locais, mesmo ele podendo ser estruturado

Quando um empreendimento para locação é lançado, pode ser

desde o início para ser compatível e se incluir dentro de um

publicado como “oferta de locação habitacional” para que os

sistema de porte nacional tipo SROD, usando a Chave Única

potenciais beneficiários e o público em geral o possam conhe-

28

e cobrando dos proprietários uma taxa

cer na plataforma SROD, sem ter que pagar pela consulta ou

pequena como é previsto no SROD (para mais detalhe, ver o ca-

publicação. Esse é um dos benefícios de se cadastrar no SROD,

pítulo 2 do caderno “Propostas sobre Sistema de Registro da

além de acompanhar o andamento das obras, o público poderá

Demanda e Seleção de Beneficiários”).

conhecer a localização georreferenciada e as características da

de Moradia (CUM)
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casa. O cadastro, também, poderia ser feito pelo próprio pro-

em dificuldades que acabam limitando o porte e o escalona-

prietário (incluindo fotos), com verificação pelo órgão gestor.

mento dos programas: custos altos de administração, inadimplência sem despejo etc.

A União poderia financiar a elaboração deste sistema, e o
acompanhamento de sua implementação local, adaptando-o

Essas entidades podem (e poderiam) ser donas dos imóveis,

e capacitando os operadores locais. O sistema poderia ser pro-

fazer a prestação de serviços ou atuar como intermediários,

posto ou imposto para os Governos locais que querem se quali-

alugando do proprietário e aos inquilinos, modalidade que

ficar para entrar no PNLS.

pode ser particularmente relevante para populações mais precárias ou aluguel coletivo/repúblicas, e permite dar garantias

O custo de desenvolvimento desse instrumento está estimado

ao proprietário.

em R$ 400.000 (no primeiro ano do Programa), e a sua divulgação/treinamento local em R$ 50.000 por ano.

Pelas especificidades da locação social, o custo de administração de HLS tende a ser maior do que na locação clássica.

3.6. Ações transversais: a capacitação
e profissionalização dos atores da
administração da locação social

Porém, não é aconselhável que o Governo Federal entre operacionalmente nesses assuntos (como o exemplo do PAR demostrou), nem subsidie diretamente o orçamento das entidades.
O único tipo de suporte que um programa nacional pode dar,
além de eventual subsídio direto ao aluguel que de certa ma-

A locação social necessita de uma série de competências em

neira subsidia os gastos operacionais, é em termos de capa-

termos de gestão administrativa/jurídica/comercial, patri-

citação e troca de experiências, o que poderia passar por duas

monial e social. Algumas delas são similares às competên-

modalidades:

cias clássicas para administração de imóveis (embora muitas
vezes com especificidades), outras peculiares (gestão social).

■ Um apoio ao nível nacional, que poderia incluir:
» A organização de workshops, seminários e eventos a

Essas competências podem ser exercidas por uma ou várias
entidades (neste último caso, a articulação entre elas é um
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destinação dessas entidades (e de todos os atores da
locação social) para troca de experiências;

ponto chave, como o exemplo do programa de locação social

» A capitalização desses conhecimentos em publicações;

da PMSP demostrou), que podem ser públicas, privadas ou da

» A estruturação e/ou financiamento de módulos de ca-

sociedade civil (OSCIP, movimentos sociais e outros). Se já há
entidades que assumem parte desses papéis, hoje não existe

pacitação e treinamento;
» A estruturação de uma rede de profissionais.

no Brasil a figura do gestor de locação social à imagem das
housing associations americanas ou inglesas, ou dos bailleurs

■ O apoio direto à estruturação de entidades gestoras locais,

sociaux franceses, que poderia ser público (mas com muita

criadas ou a partir da evolução de atores existentes, através

autonomia), privado ou da sociedade civil. Logo, resultando

de ações definidas ao nível local como financiamento de:

PROPOSTAS SOBRE LOCAÇÃO SOCIAL

» Consultorias para apoiar os programas locais;
» Programas de capacitação e intercâmbio
nessas áreas;
» Investimentos para otimizar seu
funcionamento (softwares);
» Dentre outros.
Em capacitação, (tanto os módulos propostos ao nível
federal quanto os locais) poderá incluir módulos em
relação à gestão do impacto ambiental dos imóveis (que
podem inclusive ter um impacto positivo sobre os consumos e custos condominiais e dos inquilinos).
Esse instrumento tem que ser financiado a fundo perdido, pelo menos no início, mas pode contar com a participação dos atores locais, com o custeio das despesas
de seus funcionários, disponibilização sem custo de
profissionais para capacitar, participação no financiamento de ações locais e outros. Ademais, poderia vir a
ser uma atividade que se autossustenta, pelo menos
parcialmente, no médio prazo (como qualquer capacitação de recursos humanos). O instrumento acrescenta também visibilidade ao Programa, por meio dos
eventos e das publicações que produz.
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4
ELEMENTOS
PARA EDITAL OU
CHAMAMENTO
PARA O PNLS
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Os elementos apresentados a seguir constituem uma base a ser trabalhada
na ocasião de lançar um potencial edital de seleção para o PNLS, e não uma
versão final do chamamento. Elementos contextuais ou estratégicos podem
evoluir entre a redação do presente texto e o lançamento efetivo do programa, razão pela qual será importante revisar todos os critérios propostos aqui.

4.1. Objetivo do PNLS

4.2. Modalidades de participação ao PNLS

O PNLS tem como objetivo participar do atendimento do déficit

O PNLS é um programa de apoio às iniciativas dos Governos locais para es-

habitacional quantitativo, principalmente no seu componente de

truturação e implementação de programas locais de locação social. Os par-

ônus excessivo com aluguel (mais de 30% da renda para famílias

ticipantes do PNLS são os entes federativos brasileiros (limitados para o pri-

com renda de até 3 salários-mínimos (SM), por meio de uma polí-

meiro chamamento piloto aos Municípios e ao Governo do Distrito Federal).

tica federal de apoio a iniciativas locais de fomento à disponibilização de moradia com níveis de aluguel compatíveis com a renda

O PNLS é um programa de apoio às iniciativas dos Governos locais para

desse público-alvo.

estruturação e implementação de programas locais de locação social. Os
participantes do PNLS são os entes federativos brasileiros (limitados para

Vale lembrar que com 3.177.772 unidades habitacionais, o ônus

o primeiro chamamento piloto aos Municípios e ao Distrito Federal). Este

excessivo de aluguel representa 50% do déficit habitacional

programa propõe um “pacote” integrado de apoio às iniciativas locais, com

quantitativo do país, e que foi o componente que mais cresceu

instrumentos sujeitos a condições (gerais e também específicas para alguns

nos últimos anos. Poderia acrescentar a este número os casos de

deles) de configuração dos programas locais e de envolvimento dos órgãos

coabitação familiar, representando 1.902.490 unidades habita-

públicos locais, mas com flexibilidade suficiente para se adaptar aos con-

cionais (29,93% do déficit), que também poderiam se beneficiar

textos locais e fomentar soluções criativas pelos diversos atores. Os órgãos

do Programa, totalizando cerca de 80% do total do déficit habita-

podem escolher entre se beneficiar de alguns ou de todos os instrumentos,

cional no Brasil.

dependendo do conteúdo do programa local de locação social.
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A responsabilidade operacional, associa-

4.3. Conteúdo do programa

da ao monitoramento do cumprimento
das exigências do programa pelos bene-

O Programa propõe um apoio federal para cinco instrumentos complementa-

ficiários, será delegado aos Governos lo-

res, que são:

cais, dentro das diretrizes do Programa.
■ O apoio à oferta por meio de:
O PNLS é composto de vários instrumen-

» O apoio às Parcerias – Público – Privado (PPP): produção local de porte

tos de incentivos direcionados à oferta

significativo por pessoa jurídica privada ou entes da sociedade civil

(produção/disponibilização de imóveis

(Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, Organi-

para locação social) e à demanda (acessibilidade do público-alvo aos imóveis
a condições favoráveis), além de ações

zações Não Governamentais - ONG etc.);
» O apoio à mobilização de imóveis ociosos de pessoas físicas, precisando ou não de reforma.

transversais destinadas a garantir a sustentabilidade financeira e operacional
dos programas locais de locação social.

■ O apoio à demanda por meio de:
» Um apoio complementar direto (vouchers) para populações que não
têm acesso à locação social com os outros incentivos;

Os entes federativos para se qualificar devem cumprir certos pré-requisitos. Além
desses, as candidaturas serão priorizadas
em função de uma pontuação relativa às
suas características.

■ O apoio às iniciativas/atores locais por meio de:
» Estruturação de um sistema de informação local que permita registrar
a oferta e conectá-la com a demanda;
» Apoio à capacitação e profissionalização de atores da administração
(técnica, financeira, social, jurídica) de locação social.

Na fase de piloto, o foco exclusivo deste
Programa são as famílias que compõem

4.3.1. Apoio às PPPs

o déficit habitacional, mas que têm con-
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dições de pagar um aluguel e de usufruir

Dada a escassez de recursos públicos e as dificuldades de administração das

de maneira adequada das habitações a

poucas experiências de locação social iniciadas pelo poder público em parque

elas alugadas. O Programa considera ape-

próprio, o apoio à iniciativa privada para produção e gestão de habitações de

nas a modalidade de locação “pura”, e não

locação social aparece como uma alternativa muito relevante. As experiências

de arrendamento.

e projetos recentes mostram que é possível, com modalidades muito variadas,
inclusive por meio de securitização, mas que tem necessidade de incentivos
para ganhar escala e reduzir o valor do aluguel, endereçando mais assertivamente o atendimento ao público-alvo (até 3 SM).
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O incentivo proposto para o componente local de PPP
tem 3 modalidades que são cumulativas:

■ Uma localização adequada dos imóveis, com acessibilidade,
equipamentos e serviços urbanos, infraestrutura e padrões
construtivos mínimos;

■ Um subsídio direto, definido em R$ 25.000 por uni-

■ Para construções novas: etiquetagem PROCEL Edifica (efi-

dade de locação social, em recursos financeiros ou

ciência energética) e/ou certificação Selo Casa Azul + Caixa

a partir da disponibilização não onerosa de terrenos

(que já pressupõe o atendimento à NBR 15.575 e as diretrizes

da União. O Governo local poderá decidir utilizar

SINAT do PBQP-H); e, para a empresa construtora, certi-

esse subsídio para entrar no capital do empreen-

ficação SiAC do PBQP-H e cálculo GEE canteiro/produção

dimento, e assim ter um melhor controle sobre os
seus fins e um retorno financeiro possibilitando
uma certa autossustentação, mesmo que parcial;
■ O acesso aos outros benefícios do Programa para
as habitações de locação social que forem produzi-

CECARBON GIZ;
■ Para reformas e retrofits: aplicação dos Kits de referência
para Melhoria com atributos de sustentabilidade (o Governo
local pode atribuir pontuação como critério de seleção ou
modulação de incentivos em função do nível de sustentabili-

das neste contexto, que dependendo das moda-

dade) e aplicação do diagnóstico / pontuação global;

lidades locais podem incluir voucher aluguel ou

■ Gestão da locação (condomínio): monitoramento dos

capacitação dos atores operacionais, entre outros;
■ Isenções fiscais na administração dos imóveis

desempenhos (1) uso racional de água; (2) qualidade
sanitária da água; (3) eficiência energética; (4)

registrados dentro do Programa, o que represen-

gerenciamento de resíduos; (5) qualidade sanitária dos

ta aproximadamente 14,5% da receita bruta para

espaços; (6) rotinas de conservação e manutenção;

pessoa jurídica (isenção de PIS/COFINS, Contri-

■ Atenção à gestão social.

buição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ no

A SNH deveria definir alguns critérios/parâmetros antes daque-

regime do lucro presumido); Necessita validação

les a serem definidos pelos Municípios, que sirvam para os Mu-

do Ministério da Economia.

nicípios definirem os seus critérios específicos. Caso contrário,
ficará difícil para a SNH julgar propostas muito diferentes entre

As condições de outorga desses subsídios ao parceiro

si. Além dos pontos acima, os critérios podem incluir:

privado incluem:
■ a seleção com base no valor médio de aluguel de Habitação de
■ O compromisso de manter o imóvel em locação

Locação Social (HLS) mais baixo, ou para terrenos da União (e

social (com parâmetros definidos pelo Governo

de Governos locais) a partir do maior número de imóveis para

local dentro dos limites estabelecidos pelo PNLS)

locação social (com aluguel correspondente a um nível máxi-

por prazo indeterminado, com gestão definida
desde o projeto inicial;

mo de comprometimento para famílias de até 3 SM);
■ a priorização de reforma/retrofit.
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O Governo local deverá propor um número máximo de imóveis contemplados / custo máximo para o subsídio federal,

4.3.2. Oferta: apoio à mobilização
de imóveis de pessoas físicas

número que poderá ser adaptado pela SNH em função dos
recursos disponíveis.

Existe um grande número de imóveis vagos no Brasil (7 a 8 milhões), sejam eles prontos para morar ou precisando de refor-

Esses incentivos às PPPs para produção de imóveis de loca-

ma. Esse potencial poderá ser mobilizado pelos Governos locais

ção social (a partir de construção nova ou, preferencialmen-

com apoio do PNLS através de:

te, reforma/retrofit) devem ser potencializados por contrapartidas locais, tais como:

■ Registro desses imóveis como HLS para beneficiar dos
instrumentos do Programa (vouchers, capacitação /

■ Elementos para priorização dentro do PNLS:
» Subsídios complementares.
» Isenções fiscais locais complementares (ISS, IPTU, ITBI);
» Disponibilização de terrenos e imóveis do Estado ou
do Município;
» Alteração do uso do solo para maximizar o potencial
de subsídio cruzado (usos complementares “de mer-

capitalização);
■ Isenções fiscais para pessoa física (Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física - IRPF, até 27,5% dos rendimentos líquidos);
■ Em um segundo momento poderá ser considerado um
subsídio (por exemplo de R$ 12.500 por unidade) para
mobilização dos imóveis (após reforma ou não) para
locação social.

cado”, residencial ou comercial, trazendo um melhor
equilíbrio financeiro e diversidade funcional e social)

As condições de outorga desses subsídios incluem:

e outorga não onerosa de área construída adicional
para a locação social.

■ Compromisso por parte do proprietário de manter
o imóvel em locação social (com parâmetros definidos

Para subsídios sob forma de terrenos e imóveis da União e

pelo Governo local dentro dos limites estabelecidos pelo

dos Governos locais, várias modalidades de seleção da pro-

PNLS) pelo prazo de 10 anos (4 contratos de aluguel de 30

posta poderiam ser contempladas, como:

meses), renovável;
■ Localização adequada, com acessibilidade, equipa-

■ A seleção a partir do maior número de imóveis para locação social (com aluguel correspondente a um nível máxi60

mo de comprometimento para famílias de até 3 SM);
■ A valorização do terreno e pedido do número de unida-

mentos e serviços urbanos, infraestrutura e padrões
construtivos mínimos;
■ Estado de regularidade fundiária do imóvel;
■ Aplicação de diagnóstico / pontuação global e a divulgação

des de locação social correspondente ao subsídio médio,

para o inquilino da eficiência energética / uso de água pre-

e seleção com base no valor médio de aluguel das HLS.

vistos para o imóvel.
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O Governo local deverá propor um número máximo de imó-

■ Adaptado à renda do beneficiário, mas também à com-

veis contemplados / custo total para o subsídio federal, núme-

posição da família, para permitir um comprometimen-

ro que poderá ser adaptado pela SNH em função dos recur-

to máximo de renda adequado;

sos disponíveis.

■ De valor evolutivo no tempo, em função da evolução da

Esses incentivos podem ser potencializados por contraparti-

■ Vinculado a um nível máximo de aluguel “justo”, definido

renda e composição familiar;
das locais, tais como:

em função do mercado local e/ou das características
do imóvel, de maneira a ter controle sobre o valor de

■ Subsídios complementares;

aluguel e impedir que os vouchers gerem uma pres-

■ Isenções fiscais locais complementares (ISS, IPTU, ITBI).

são inflacionária sobre os valores de aluguel (e acabem
sendo captadas pelos proprietários), como ocorreu em

4.3.3. Demanda: vouchers – aluguel

outros países;
■ Dado por tempo definido e garantido desde o início,

Para populações de menor renda (abaixo de 2 ou até 3 SM),

possivelmente renovável, idealmente casado com a

que constituem a maior parte dos integrantes do déficit ha-

temporalidade do contrato de aluguel;

bitacional e por consequência o foco principal de políticas de

■ Continuado mesmo em caso de inadimplência (cons-

HIS em geral e de locação social em particular, é muito difí-

tituindo assim uma garantia para o proprietário), com

cil equacionar um nível de aluguel compatível com a renda,

prazo máximo para volta à adimplência ou despejo do

mesmo com incentivos à produção. Isso decorre não só por-

inquilino (por exemplo de 6 meses), para garantir que o

que uma renda reduzida diminui o valor (usualmente defini-

proprietário tome todas as medidas necessárias.

do como 30% da renda máxima) que a família pode investir
no “morar”, mas também porque essa percentagem também

Propõe-se que o valor do subsídio federal para o voucher seja

tem que ser reduzida junto à diminuição da renda por conta

de 50% do custo total, com um máximo de R$ 250 por família

das outras despesas ainda mais incompressíveis (alimenta-

(R$ 500 de custo total). Esse subsídio seria outorgado por 30

ção em particular).

meses e renovável. Além disso, o Governo local deve propor
um valor máximo de subsídio federal (número de famílias

O Programa propõe o apoio a políticas locais de voucher alu-

beneficiadas x subsídio federal médio), número que poderá

guel, com alguns condicionantes, que devem ser incorporados

ser adaptado pela SNH em função dos recursos disponíveis.

às modalidades de gestão expostas na candidatura dos Go-

A gestão do programa de voucher e os custos envolvidos

vernos locais ao PNLS. O valor do voucher deve ser:

ficarão a cargo do Governo local, que poderá limitar o uso
deste voucher a públicos específicos (idosos, portadores de
deficiência e outros) para priorizar os recursos.
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4.3.4. Ações transversais: o registro da oferta

29

A demanda em HIS já está definida e registrada através dos cadastros
existentes, em particular nos dos Municípios e COHABs, constituindo
um banco de dados muito consistente. Nestes bancos de dados, teria que

30

Para não inibir essa demanda, poderia-se considerar a locação social como podendo ser
uma solução temporária até a compra da casa própria, o que significaria por exemplo
manter as famílias atendidas na locação social na lista de demanda para casa própria.

O Sistema de Registro da Oferta e Demanda – SROD é um sistema de registro
a nível federal, que está em desenvolvimento pela SNH.

discriminar dentro deste banco quais famílias estariam interessadas
pelo aluguel

29

. A médio prazo, esse registro da demanda deverá ser in-

terconectado ou integrado ao Sistema de Registro da Oferta e Demanda
(SROD)

30

, que é apresentado no caderno “Propostas sobre Sistema de

Registro da Demanda e Seleção de Beneficiários”: no módulo de seleção de demanda do SROD, as autoridades locais poderão configurar seu
próprio programa de seleção da demanda, onde além de cadastrar os
candidatos a um empreendimento, poderão definir as variáveis socioeconômicas e a pontuação ou ponderação de cada uma dessas variáveis, e
assim obter a pontuação por candidato, atribuindo as moradias de forma
objetiva e transparente, minimizando os sorteios ou outras práticas na
seleção dos beneficiários.
A oferta, que ainda não existe ou existe de maneira muito isolada, precisa ser cadastrada por vários motivos, pois por exemplo, o cadastro (e sua
atualização periódica, o imóvel sendo alugado ou para alugar) permite:
■ Verificar que o imóvel se enquadra (e segue se enquadrando no
tempo) nos moldes do programa, e emitir comprovação para fins de
isenção fiscal por exemplo;
■ Monitorar a quantidade, as características e a localização da
oferta, para pilotar o programa de locação social (aos níveis local
e nacional)
62

31

;

■ Ter acesso, permanente e de maneira atualizada, à toda a oferta
com suas características. Esse acesso pode ser restrito ao poder público e profissionais da locação social e do atendimento social, mas
pode também ser expandido ao público (em particular os cadastrados), que podem se candidatar diretamente para o proprietário.

31

Todas as operações de locação (demanda e oferta), bem como seu histórico de pagamentos poderão
a meio prazo ser cadastradas no SROD, agrupadas em uma modalidade, de forma que no módulo de
Business Intelligence possam ser obtidos relatórios e cubos de informação que permitam conhecer a
quantidade de imóveis para locação, em diversas perspectivas de análise, visto que será possível conhecer
as características socioeconômicas dos beneficiários que os habitam, as características do imóvel
para locação, sua localização, a inadimplência ou inadimplência dos beneficiários, características de
financiamento, características de locação, preços de locação, incorporador, agente financeiro, avaliação
ou qualidade da obra etc. Os relatórios gerados e os cubos de informação fornecerão informações para a
tomada de decisões no setor da habitação; bem como informações de domínio público que possam tornar
os processos transparentes e auxiliar no desenvolvimento da modalidade de locação habitacional.
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Cada moradia que faça parte de um empreendimento construído ou condicionado à
modalidade de locação terá uma Chave Única a cada Moradia Registrada (CUM). A CUM
será para cada casa, não para todo o complexo habitacional. Será atribuída na primeira
vez que a casa entrar na modalidade de locação e será mantida ao longo do tempo,
independentemente do beneficiário que aluga a casa. Os imóveis para locação serão
georreferenciados para terem sua localização nas bases de dados do SROD. Com isso,
será possível ter cadastro de imóveis para o Programa Nacional de Locação Social.

32

A SNH financia a elaboração deste sistema, e o acompanhamento da sua implementação local, adaptando-o e capacitando os operadores locais. O sistema é proposto para os Governos locais que querem se qualificar para entrar
no PNLS, que devem compulsoriamente estabelecer um instrumento de registro da oferta. Por conta do caráter regional dos mercados imobiliários (mais
ainda para aluguel), a administração deste registro tem que ser dos Governos

A meio prazo, o SROD permitirá o registo dos projetos tanto por Pessoas Jurídicas,
PPPs, quanto para imóveis privados de Pessoas Físicas; poderão se cadastrar e, de
acordo com os critérios estabelecidos pelo SNH para o Programa Nacional de Locação
Social, determinar se cumprem ou não o recebimento do apoio, de forma que:
■

Qualquer projeto em construção ou retrofit que pretenda obter subsídio ou
financiamento público poderá ser supervisionado através da aplicação móvel
existente para verificar o andamento da obra, qualificando os atributos e
ecotecnologias (eficiência energética, uso racional da água, conforto) que
garantem a qualidade da habitação, bem como registo de provas fotográficas
georreferenciadas da habitação. O conjunto de atributos a serem verificados pode
ser definido por projeto ou protótipos por obra da autoridade local ou pela SNH;
■ Pode-se estabelecer um modelo de pontuação, de forma que de acordo com as
características, localização, equipamentos e ambiente urbano para das moradias para
locação, seja feita a alocação do subsídio mais inteligente (subsídio diferenciado),
evitando-se um valor de subsídio único para toda a modalidade de locação;
■

Pode-se fazer a ligação com a demanda de imóveis para locação que possam ser
beneficiárias do apoio do programa;Quando um empreendimento para locação
é lançado, pode ser publicado como “oferta de locação habitacional” para que os
potenciais beneficiários e o público em geral o possam conhecer na plataforma
SROD, sem ter que pagar pela consulta ou publicação. Esse é um dos benefícios
de se cadastrar no SROD, além de acompanhar o andamento das obras. O público
poderá conhecer a localização georreferenciada e as características da casa.
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locais, mesmo ele podendo ser estruturado desde o início para ser compatível
e se incluir dentro de um sistema de porte nacional tipo SROD, usando a Chave
Única de Moradia (CUM)

32

e cobrando dos proprietários uma taxa pequena

destinada à SNH como é previsto no SROD
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.

O cadastro poderá ser feito pelo próprio proprietário (incluindo fotos,), com
verificação pelo órgão gestor.

4.3.5. Ações transversais: a capacitação e profissionalização
dos atores da administração da locação social
A locação social necessita uma série de competências em termos de gestão
administrativa/jurídica/comercial, patrimonial e social. Algumas delas são
similares às competências clássicas para administração de imóveis (embora
muitas vezes com especificidades), outras peculiares (gestão social).
Essas competências podem ser exercidas por uma ou várias entidades, que podem ser públicas, privadas ou da sociedade civil (OSCIP, movimentos sociais e
outros). Se já há entidades que assumem parte desses papéis, hoje não existe
no Brasil a figura do gestor de locação social à imagem das housing associations
americanas ou inglesas, ou dos bailleurs sociaux franceses, que poderia ser público (mas com muita autonomia), privado ou da sociedade civil. Logo, resultando em dificuldades que acabam limitando o porte e o escalonamento dos programas: custos altos de administração, inadimplência sem despejo etc.
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Essas entidades podem (e poderiam) ser donas dos imóveis,
fazer prestação de serviços ou atuar como intermediários,

4.4. Qualificação e seleção dos Governos
locais para o piloto do programa

alugando do proprietário e aos inquilinos.
O PNLS propõe dois tipos de apoio aos Governos locais em ter-

4.4.1. Pré-requisitos para seleção
dos Municípios e GDF

mos de capacitação e profissionalização desses atores:
Para se beneficiar do Programa, são exigidos dos Governos locais
■ Um apoio direto à estruturação de entidades gestoras

pré-requisitos a serem definidos pela SNH, como por exemplo:

locais, criadas ou a partir da evolução de atores existentes, através de ações definidas ao nível local como:
» Consultorias para apoiar os programas locais;
» Programas de capacitação e intercâmbio nessas áreas;
» Investimentos para otimizar seu funcionamento
(softwares);
» Dentre outros.

■ Em um primeiro momento o PNLS é restrito a Municípios de
população urbana superior a 200.000 habitantes;
■ O público-alvo do PNLS é composto exclusivamente de famílias com renda de até 3 salários-mínimos;
■ Os imóveis considerados para o Programa só podem ser
novos ou existentes ociosos, com localização adequada
(áreas consolidadas), com equipamentos e serviços urbanos,

Esse apoio há de ser definido pelos Governos locais, e poderá

infraestrutura, transportes públicos, padrões construtivos

ser financiado pelo PNLS por um valor global de até R$ 50.000

mínimos e regularidade fundiária. Reformas e retrofits

/ ano por 3 anos renováveis, e um subsídio federal cobrindo

serão priorizados;

até 80% deste valor.
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■ Para incentivos à oferta, os demais pré-requisitos mencionados nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 devem ser contemplados;

■ Um apoio ao nível nacional, que incluirá:
» A organização de workshops, seminários e eventos a

■ Um sistema de registro da demanda e oferta de locação
social, seja ela de imóveis existentes ou novos, deve ser

destinação dessas entidades (e de todos os atores da

utilizado e administrado pelo Município, para monitorar a

locação social) para troca de experiências;

evolução da oferta e o cumprimento dos compromissos pelos

» A capitalização desses conhecimentos (e do monito-

proprietários. Preferencialmente, a ferramenta a ser utiliza-

ramento do programa) em eventos e publicações;

da deverá ser desenvolvida pela SNH, mas mesmo se for de

» A estruturação de uma rede de profissionais.

desenvolvimento local, deve garantir certos parâmetros de
compatibilidade com o futuro SROD. Nesse registro (compul-
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Os Governos locais participantes do Programa terão acesso

sório para proprietários como inquilinos para se beneficiar

ilimitado dos seus atores locais (públicos como privados) ao

do Programa) deve constar para cada imóvel do Programa

apoio de nível nacional.

(alugado ou não):

34

Reforma = substituição de
elementos, melhorias e ampliações
/ Retrofit = intervenção em
sistemas prediais e estruturas,
remodelagem da edificação.
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» O endereço e as características do imóvel (área, nú-

■ A definição de mecanismos de fiscalização e monitora-

mero de quartos, equipamentos e todos os itens de-

mento do Programa local, permitindo o controle mínimo:

finidos como pré-requisitos para beneficiar do PNLS

» Do lado do inquilino, a residência contínua no imóvel

nos itens 4.1, 4.2 e 4.3), incluindo padrões construtivos

alugado, a evolução da renda e da composição familiar;

mínimos, avaliados por meio de diagnóstico / pontua-

» Do lado do proprietário, o cumprimento dos compro-

ção global (eficiência energética - EE, uso racional de

missos que deram direito aos incentivos do Programa

água, conforto, qualidade sanitária, inserção urbana);

(níveis máximos de aluguel e de renda dos inquilinos).

» As características da locação (tipo de contrato, valor
de aluguel, de condomínio, de IPTU, previsão de con-

■ A definição de penalidades em caso de descumprimento;
■ A redação de termos de adesão ao Programa entre o Município e o proprietário beneficiário (pessoa jurídica ou

sumos com água e energia);
» As características do inquilino (número e idades dos

física), onde constarão esses parâmetros;
■ Para PPP, uma contrapartida local pública em termos

familiares, renda familiar).

de flexibilização do uso do solo: outorga não onerosa da
■ A definição de um valor “justo” ou máximo de aluguel
(fixo ou com referência ao valor de mercado ou caracterís-

área destinada a Habitação de Interesse Social (HIS) e o
aumento correspondente da área edificável do terreno.

ticas do imóvel, por tipo de unidade ou m ) e um compro2

metimento máximo de renda, que pode variar em função

Todos esses elementos devem ser detalhados nos documen-

da renda e da composição familiar, sem ultrapassar 30%

tos de candidatura ao PNLS dos Governos locais interessados.

incluindo aluguel + condomínio + IPTU;
■ A redação de um contrato padrão de aluguel, compul-

4.4.2. Critérios de priorização

sório para adesão dos proprietários ao Programa, que
definirá em particular:

Além dos pré-requisitos, alguns critérios de priorização serão

» O aumento anual máximo do aluguel, indexado a um

utilizados para selecionar os Governos locais beneficiários

índice geral de preços ou renda (IGP-M, IPCA, Salário-

nessa primeira fase de piloto. Os critérios, avaliados com pon-

-Mínimo ou outros);

tuação, permitem uma classificação das propostas.

» A proibição de sublocação;
» A divisão dos custos de manutenção entre inquilino
e proprietário;
» Para a atenção de disputas de aluguel, prever que

Para os Municípios pré-qualificados, esse sistema permite
uma pontuação dos candidatos entre 1 e 14 pontos, baseado
em 3 tipos de critérios:

estas cheguem aos Centros Judiciais de Resolução
de Conflitos e Cidadania como questão preliminar de
chegarem aos tribunais.

■ Localização: Norte – Nordeste = 2 pontos, Centro Oeste –
Sul = 1 ponto, Sudeste = 0 pontos (0 a 2 pontos);
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■ Contrapartidas locais (0 a 8 pontos):

4.4.3. Dimensionamento / processo de seleção

» Fiscais (IPTU, ISS): 1 ponto / incentivo
(0 a 2 pontos);

O processo de seleção poderá seguir a seguinte ordem:

» Terrenos disponibilizados: 1 ponto / 30
Unidades de Locação Social potenciais

■ Identificação pela SNH do universo de Municípios beneficiários potenciais

ou fracção, computado a partir do valor

do Programa, e divulgação aos mesmos (por chamamento ou outro instru-

dos terrenos e do subsídio federal (por

mento adequado). Pode-se, desde este estágio, definir um universo comple-

exemplo se os terrenos disponibiliza-

mentar, caso os Municípios inicialmente identificados não se interessem

dos tiverem valor global de R$ 1 milhão,

em escala suficiente pelo Programa, ou alternativamente a redefinição dos

e o subsídio federal for de R$ 25.000 /

critérios de seleção para torná-lo mais atraente (aumento do subsídio);

unidades, o equivalente em número de

■ Candidatura dos Municípios com base no edital a ser publicado;

unidades subsidiadas seria de 1 milhão

■ Análise das candidaturas para verificação do cumprimento dos pré-requi-

/ 25.000 = 40 unidades = 2 pontos) (0 a 3

sitos (e em caso contrário, solicitar informação adicional) e pontuação dos

pontos máx.);

candidatos mais impacto financeiro de cada candidato sobre o Programa e

» Subsídios complementares na produção e/ou vouchers: 20% do valor total

alavanca (custo total para o PNLS por candidato mais contrapartida);
■ Seleção dos Municípios pilotos, se for necessário diminuindo o escopo do

do subsídio federal além do mínimo =

subsídio federal (número de unidades ou famílias subsidiadas) para ampliar o

0,5 ponto (0 a 3 pontos).

leque ou a representatividade dos Municípios e dos instrumentos testados.

■ Número de instrumentos mobilizados
dentro do Programa local: 1 ponto / ele-

Dado o caráter inovador deste Programa, poderia ser relevante à SNH beneficiar

mento 1 a 3, e 5 (1 a 4 pontos).

de uma assistência técnica (AT) no processo de seleção dos Municípios beneficiários na fase de piloto. Essa AT poderia ser selecionada por meio de processo
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Em complemento da pontuação, a SNH será a-

competitivo ou de contratação de instituição que possua as características e re-

tenta a financiar pelo menos um instrumento

querimentos adequados, como o Instituto Brasileiro de Administração Municipal

de cada proposto, entre as mais bem pontuadas.

ou órgãos similares.
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5
68

ELEMENTOS
DE CONTEÚDO
DE TERMOS DE
REFERÊNCIA PARA
CONTRATAÇÃO
DIRETA PELA SNH
DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA RELATIVA
AO PNLS

PROPOSTAS SOBRE LOCAÇÃO SOCIAL

Uma parte do Programa Nacional de Locação Social (PNLS) está implementada diretamente pela SNH, com ajuda de uma assistência técnica
pontual. Essa parte pode ser dividida em três itens:
■ A estruturação e administração de uma rede de profissionais, com
eventos de capacitação e capitalização / divulgação das experiências;
■ Uma assistência técnica pontual aos Governos locais participantes
do Programa;
■ O monitoramento do Programa.
Essa assistência técnica poderá ser objeto de um contrato único ou de contratos específicos por componente. Poderá ter prazo de 2 anos, renovável,
(ou 5 anos, duração do piloto).

5.1. Estruturação e administração de
uma rede de profissionais e especialistas

■ Desenvolvimento e administração de um
portal na internet destinado tanto à divulgação externa dos resultados do Progra-

Além de apoio direto à profissionalização e capacitação dos atores locais

ma, como aos intercâmbios operacionais

por meio de participação ao financiamento das ações locais de profissio-

da rede de profissionais progressivamente

nalização, é essencial fomentar intercâmbios e capitalização das experi-

constituída. Esse portal terá uma parte

ências ao nível nacional, para potencializar e otimizar os ensinamentos

pública e uma intranet reservada aos inte-

das ações locais, e ganhar mais tempo e escala. Para tais fins, um consultor

grantes da rede:

será contratado a fim de implementar as tarefas seguintes:
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» Na parte pública serão disponibilizadas todas as informações relevantes do Programa: documentos legais e

5.2. Assistência técnica pontual
para os Governos locais

administrativos relevantes, resultados, apresentação dos
Governos locais integrantes do Programa e dos seus pro-

Além de apoio ao funcionamento da rede nacional,

gramas locais de locação social, eventos, publicações;

missões pontuais de consultores especializados

» A parte da intranet incluirá uma relação dos participantes

poderão ser solicitadas pelos Governos locais inte-

com dados de contato, expertise etc., fichas de

grantes do Programa, para apoiá-los no desenvol-

experiência mais detalhadas/focadas com documentos

vimento de pontos específicos dos seus Programas

técnicos correspondentes (exemplos de contratos) e

locais, como:

contato técnico, um fórum e informações sobre eventos
mais internos/técnicos, capacitações etc. Os integrantes
da rede poderão ser atores operacionais, consultores,
especialistas, oriundos do setor público como privado ou
a sociedade civil.
■ Organização de um seminário anual sobre locação social e

■ Identificação e definição de projetos
e parceiros;
■ Modelagem financeira e jurídica de PPP, inclusive com mercados financeiros (CRI, FII);
■ Operação dos imóveis de locação social etc.

de dois workshops temáticos a cada ano, cujos conteúdos,
modalidades (possivelmente por videoconferência) e parti-

Para tais fins, um consultor será contratado a partir

cipantes serão definidos juntamente com a SNH, a partir de

de uma lista de especialistas nas áreas de expertise

propostas do consultor ou da Secretaria;

potencialmente mobilizadas. Essa expertise será

■ Organização de uma sessão de um a três dias de capacitação

mobilizada em função das necessidades e dos pe-

de administradores de locação social por ano, com conteú-

didos dos Governos locais, com um limite global de

dos, modalidades e participantes a definir. Essa capacitação

50 dias / ano (R$ 100.000). Esses consultores darão

poderá incluir módulos em relação à gestão do impacto am-

assistência a distância.

biental dos imóveis (que podem inclusive ter um
impacto positivo sobre os consumos e custos condominiais

As áreas de expertise solicitadas são:

e dos inquilinos);
■ Edição de uma publicação anual em formato digital e papel.

■ Mercados financeiros (CRI, FII);
■ Modelagem financeira / econômica;
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Todos os eventos (seminários, workshops e capacitação) serão gra-

■ Modelagem jurídica;

vados e disponibilizados no portal, e na medida do possível re-

■ Operação / administração de locação social

transmitidos ao vivo.

(imobiliária, gestão social).

PROPOSTAS SOBRE LOCAÇÃO SOCIAL

5.3. Monitoramento do Programa

■ Um mecanismo para divulgação do Programa aos atores
locais (públicos e privados)/identificação dos Governos lo-

Por ser um Programa inovador por muitos aspectos, o PNLS ne-

cais e projetos que poderiam participar, com aplicação em

cessita de um monitoramento contínuo, que alimente sua adap-

larga escala, desde a fase de piloto (para identificação dos

tação periódica tendo em vista a otimização do seu impacto.

Municípios potencialmente interessados na segunda fase).

Esse monitoramento abrangerá três aspectos:
■ Auditoria do desempenho de cada programa local e de
cada componente, com identificação dos freios e fatores
de sucesso;
■ Consolidação anual para retroalimentação na adaptação
dos parâmetros do Programa;
■ Identificação e análise de potenciais e iniciativas a serem
incluídas no Programa.

Dentro dos indicadores poderão entrar:
■ Número de famílias cadastradas e beneficiadas
por instrumento;
■ Perfil das famílias beneficiadas (composição
familiar e renda);
■ Tempo de permanência na locação social e
destino na saída;
■ Número de unidades produzidas por tipo
(tamanho, retrofit);

O monitoramento deve impactar em ajustes constantes do Pro-

■ Custos do Programa (aos níveis federal e local),

grama (ou seja, que a consultoria tenha um papel em indicar

discriminando subsídios e custo de gestão, e custo

recomendações concretas de melhoria), além de no final sinte-

por família / por unidade.

tizar as aprendizagens para estruturar uma fase 2 do PNLS em
maior escala.

A análise qualitativa, a partir de coleta de dados e de entrevistas, poderá incluir:

No início da fase piloto de implementação do programa, será
preciso uma assistência técnica específica para definir:

■ Análise da eficiência dos procedimentos de gestão (da
demanda, da oferta, dos imóveis, social), tanto teóricos,

■ Os indicadores qualitativos e quantitativos de monitoramento (e modalidades de coleta e produção) do Programa

quanto na prática (se difere da teoria);
■ Identificação de gargalhos e potenciais de otimização

nacional, de cada programa local e de cada componente

(aos níveis local e nacional):

(aos níveis nacional e local);

» No valor dos subsídios;

■ Um processo para propor periodicamente alteração dos

» Nos beneficiários dos subsídios;

parâmetros do Programa em função desses resultados,

» No processo de outorga dos subsídios;

possivelmente com periodicidade maior na fase de piloto;

» No apoio aos atores locais.
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RECOMENDAÇÕES
DE ORDEM
JURÍDICA: INSTITUIR
DISPOSITIVOS
ESPECÍFICOS PARA
INCENTIVAR O
ALUGUEL SOCIAL

PROPOSTAS SOBRE LOCAÇÃO SOCIAL

6.1. Descrição sintética da proposta

A fim de incentivar o investimento privado e, desta forma, aumentar a oferta de moradias de aluguel para as famílias de baixa renda como alternativa
para facilitar o acesso à moradia, seria importante incluir disposições no
Programa Nacional de Locação Social. Ou, se for o caso, que seja feita uma revisão da legislação em vigor para criar um parágrafo específico sobre aluguel
social, que proporcione maior confiança e segurança, tanto para o locatário
quanto para o locador.

6.2. Razões e justificativas da
importância de sua aplicação

6.3. Marco no ordenamento
jurídico institucional

O sentido protecionista, em relação ao locatário, dos ordenamentos le-

As leis 8.245, de 18 de outubro de 1991, e 12.112, de 9 de dezembro

gais em vigor, embora não inibam o aluguel de moradias, estabelecem

de 2009, constituem uma legislação especial em seu duplo aspec-

disposições que estimulam o investimento privado, especialmente para

to, substantivo ou material e adjetivo ou processual, significando

a geração de aluguel para famílias de baixa renda.

que tem supremacia normativa com relação à regulamentação
prevista nos artigos 565 e seguintes do Código Civil Brasileiro. Essas

A geração de moradias para aluguel de baixa renda é uma tarefa prati-

leis estabelecem disposições representativas do sentido protecio-

camente exclusiva do setor público e, realizadas por poucas iniciativas

nista, tais como:

privadas, com uma composição de aluguel médio e comercial, para procurar o equilíbrio econômico e tentar mitigar os riscos.

■ Certas condutas delituosas que não representam um atentado à pessoa, à propriedade e, menos ainda, à paz ou à ordem

Embora as atuais iniciativas do sector privado no âmbito de aluguel so-

social são sancionadas com privação de liberdade, como

cial representem progressos significativos, são ainda incipientes para

por exemplo: cobrar a mais do que o aluguel ou encargos

satisfazer a demanda. Por conseguinte, a fim de estimular a participação

permitidos; solicitar mais de uma garantia; cobrar o aluguel

do setor privado, é conveniente avaliar que, para além dos modelos eco-

antecipadamente, entre outras, o que podem representar

nômicos e financeiros, devem ser considerados os dispositivos específi-

uma quebra de contrato, sem a necessidade de intimidar

cos que proporcionem maior confiança e segurança.

com uma sanção extrema (Artigos 43 e 44);
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■ Determinar que toda estipulação contratual que

6.4. Impacto fiscal

procure contornar os objetivos da lei seja nula, não
só limita a liberdade contratual, violando o princípio

A revisão da legislação sobre locação não tem um impacto fiscal,

de "pacta sunt servanda", mas também significa que

mas, pelo contrário, tem um impacto social e político, atenden-

em uma disputa judicial o termo "pretenda", que o

do o interesse protecionista que se pretende e o qual o mercado

ordenamento se refere e atendendo ao significado

se acostumou.

protecionista da legislação sobre aluguel, pode ser
interpretado pela autoridade judicial ao seu critério,
em detrimento do locador (Art. 45);

6.5. Diretrizes contempladas

■ Os artigos 46 e 47 orientam a necessidade de acordar
um período mínimo de aluguel de 30 meses, pois se

Um programa de habitação para aluguel social poderia alcan-

for inferior a esse período ou ao vencimento do con-

çar resultados mais rapidamente e com menor custo, incenti-

trato, se forem acordados os 30 meses e a ocupação

vando a confiança das partes e, especialmente, do investidor

for mantida, o aluguel é automaticamente prorroga-

privado, através da incorporação de disposições no Programa

do por um período indefinido;

Nacional de Locação Social ou em uma possível modificação

■ Para o despejo, a legislação prevê prazos curtos (15 e
30 dias, dependendo do caso), sem embargo, em am-

da Lei 8.245 para incorporar um parágrafo específico sobre aluguel social, que estabeleça disposições tais como:

bos os casos, o locador precisa recorrer à autoridade
judicial para exercer o seu direito. No entanto, a carga

■ Metodologia de valor justo para o custo de aluguel, por

de trabalho da autoridade jurisdicional não permite

exemplo, com um valor máximo fixo ou relacionado às

que esses prazos sejam observados, e o prolonga por

tipologias de construção, idade, estado de conservação,

mais de cinco meses para que se consiga o despejo,

serviços, localização e/ou valor de mercado, entre outros.

desde que não haja qualquer garantia ou exceção por

As variáveis podem ser diferentes, mas o objetivo é evitar

parte do locatário, se for o caso em que o período de

que o subsídio direto de renda cause artificialmente um

despejo for aumentado.

aumento no montante de renda e, assim, crie uma bolha,
para além de dar ao proprietário a garantia de que, cumprindo este requisito, terá o direito de manter o imóvel no
Programa Nacional de Locação Social;
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■ Aumentos anuais de aluguel, através de um índice mé-

■ Registro obrigatório dos contratos de locação

dio entre inflação e salário-mínimo ou qualquer outro

(poderia estar no SROD para o registro e o moni-

índice que permita medir de maneira generalizada o

toramento do subsídio, bem como uma forma de

deslocamento da renda média da população. Talvez esta
ideia faça mais sentido em condições econômicas que

mitigar a informalidade);
■ Proibição do locatário de sublocar ou ceder seus

mereçam uma revisão periódica, mas no final permitirá

direitos, é um fato que regulamenta a figura, mas

prever ajustes acordados com base em indicadores ofi-

quando se trata de aluguel social, esta ideia procura

ciais e, assim, dar a garantia de que, a longo prazo, serão

evitar, na medida do possível, a especulação dos

evitados conflitos, devido a este motivo;

benefícios do Programa;

■ Custo da manutenção pago pelos locatários e locadores
em partes iguais, pois a ideia é distribuir equitativamen-

A fim de atender as disputas de aluguel antes de chega-

te os custos, a fim de manter o local nas condições em

rem aos tribunais e promover que estas cheguem aos

que foi recebido e entende-se que não só o locatário se

Centros Judiciais de Resolução de Conflitos e Cidadania,

beneficia, mas também o locador e, uma vez que se trata

que são as instituições que fazem parte do Conselho Na-

de locação social, pode-se dar uma percepção diferente à

cional de Justiça.

prevista nos artigos 22, 23 e 26 da Lei vigente;
■ Contrato de locação “padrão”, com estipulações mínimas

Além disso, regulamentar, na lei, a figura das empresas

que sirvam como referência para estabelecer a relação

que se dedicam a administrar imóveis em locação, para

jurídica entre as partes, pois o objetivo é fornecer os ele-

regulamentar, de forma geral e objetiva, seu desempe-

mentos que ajudem a estimular a formalidade na relação

nho. Para que assim, no futuro possam ser habilitadas

jurídica, com estipulações mínimas que mitigariam os

pelo Conselho Nacional de Justiça como mediadoras para

abusos no aluguel social;

a resolução de litígios.
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O aluguel ainda é uma forma pouco repre-

■ Participação coordenada dos diferentes níveis de

sentativa de acesso à moradia no Brasil –

Governo (federal, estadual e municipal), com regras

apenas cerca de 18% dos domicílios – sobre-

claras sobre as contribuições e responsabilidades

tudo para as famílias de baixa renda, segmento no qual a oferta é predominantemente informal. Aqui a locação ainda não se constituiu como uma política estruturada de efetivação do direito à
moradia, e as experiências realizadas, essencialmente de iniciativa
local (municipal ou estadual), são pontuais, parciais ou restritas a
atendimento emergencial. O desenvolvimento de um mercado de
locação residencial acessível é fundamental, pois constitui uma

de cada um;
■ Apoio de organizações sociais e entidades
sem fins lucrativos no gerenciamento de projetos
de aluguel;
■ Definição de critérios transparentes para a seleção
de beneficiários com base no perfil socioeconômico
das famílias;
■ Promoção da participação do setor privado na produ-

oferta flexível de solução habitacional, que se ajusta às preferên-

ção e na reabilitação de moradias para aluguel social

cias e limitações de segmentos da população conforme:

por meio da combinação de incentivos fiscais
e financeiros;

■ o perfil da renda: a família ainda não conta com a renda

■ O uso de imóveis (terrenos ou prédios públicos

suficiente para comprar uma moradia ou ainda não decidiu

vazios ou subutilizados: por meio da ocupação ou

onde comprar;

reabilitação, promovendo o adensamento urbano e

■ a preferência pela mobilidade: casais jovens, idosos, estudantes, divorciados e trabalhadores que necessitam poder se

maior aproveitamento da infraestrutura e equipamentos existentes.

transladar a novos centros de trabalho.
As estratégias delineadas foram então organizadas no âmA localização é outro aspecto relevante, posto que a locação fa-

bito da proposta de criação de um Programa Nacional de

vorece o acesso à habitação localizada em áreas intraurbanas,

Locação Social (PNLS) que arregimenta apoios nas dimen-

evitando a constante expansão das cidades e seu crescimento

sões da oferta e da demanda por unidades para aluguel,

desordenado. A busca pela ampliação das alternativas de acesso,

desenvolvidos conforme os seguintes eixos estruturantes:

um dos temas cerne da cooperação técnica ProMorar, deve incluir, necessariamente, portanto, estratégias de fomento ao mercado de locação residencial.

■ Promoção do acesso às famílias:
» voucher para as famílias de menor renda (subsídio
direto) vinculado a um nível máximo de aluguel

A presente modelagem se apoiou, inicialmente, em recomenda-

definido conforme o mercado local;

ções tecidas a partir de um panorama de iniciativas públicas e

» esquemas de subsídios cruzados;

privadas analisadas:

» garantia para cobrir risco de inadimplemento da
parcela do aluguel social paga pelo beneficiário;
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■ Promoção de diferentes vias de oferta de unidades:

recursos para subsídios de modo a garantir um comprometi-

» apoio a programas/iniciativas locais exitosas que

mento de renda adequado ao público-alvo. Entre as possíveis

atendam aos critérios federais estabelecidos;

novas fontes de subsídios pensadas estão a disponibilização

» incentivo ao investimento privado para a nova pro-

não onerosa de terrenos da União, isenção fiscal na produção

dução ou retrofit, por meio de PPPs, além de entes da

de imóveis para locação, a securitização de parcela da dívida

sociedade civil (OSCIP, ONG);

tributária de pessoas jurídicas, já negociadas e em parcela-

» incentivo à captação de recursos privados junto ao

mento junto à União e a tributação de receitas oriundas de

mercado de capitais por meio da emissão de CRI

aluguel de imóveis residenciais de alta renda e comerciais.

e debêntures;

Contrapartidas locais, a exemplo da isenção de ISS, IPTU, ITBI

» mobilização do parque privado existente e ocioso,
precisando ou não de reforma e incentivo à produção

e ICMS, além da doação de terrenos e uso de instrumentos urbanísticos, devem complementar os subsídios federais.

de imóveis novos por pessoas físicas (build to rent).
■ Promoção de diferentes modalidades de atendimento locação social e serviço de moradia social;
■ Promoção de medidas complementares:

A estruturação da garantia pode se dar em nível nacional ou
sob a forma de apoio ao sistema local de garantia, por meio de
capital semente ou apoio para estruturação.

» estruturação de um sistema de informação local que
permita registrar a oferta e conectá-la com a demanda;
» capacitação e profissionalização de atores envolvidos
com a gestão de unidades de locação social;
» gestão social como componente chave nos parques
de locação;

A definição de teto para o valor do aluguel é componente importante, pois visa evitar que os subsídios sejam apropriados
pelos proprietários e inflacionem os aluguéis, enquanto o limite de comprometimento de renda – que deve variar também
em função da composição familiar e incluir a taxa de con-

» padronização dos contratos de aluguel;

domínio e o IPTU – visa coibir a reprodução de situações de

» criação de dispositivos específicos de ordem jurídica;

ônus excessivo.

» definição de mecanismos de fiscalização e
monitoramento;

Esse conjunto abrangente e articulado de estratégias com-

» promoção de atributos de sustentabilidade, por meio

põe uma política federal integrada de apoio e fomento à

de etiquetagem e pontuação conforme desempenho.

constituição de um mercado dinâmico de locação social no
país, valorizando o investimento privado em diversas esca-
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O PNLS tem por objetivo o combate ao déficit no seu compo-

las, favorecendo o melhor aproveitamento do tecido urbano

nente mais expressivo – o ônus excessivo com o aluguel – e,

e, sobretudo, promovendo a acessibilidade (affordability)

por este motivo, foca nas famílias com renda de até 3 salá-

para famílias que hoje compõem o déficit habitacional por

rios-mínimos e prevê a constituição de fontes de geração de

ônus excessivo.
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ANEXO 1.
Experiências e modelos de PPP
para locação social no Brasil
Foram identificados três projetos e modelagens financeiras e opera-

Também foi analisada a proposta pelo SECOVI de

cionais incluindo locação ou arrendamento social:

programa de Locação Acessível Residencial (LAR).

■ Magik/Gaïa (Município de São Paulo, SP);

Seguem a descrição sintética de cada projeto e uma

■ Instituto Votorantim (Município de São Paulo e Sorocaba, SP);

tabela comparativa em vários pontos importantes

■ Programa Aproxima (Campinas, SP).

dos projetos:

Projeto do Instituto Votorantim
O modelo consiste em oferecer moradia como aluguel
para público misto de renda em zonas urbanas, provendo
gestão do condomínio e social e alavancando serviços para
receita adicional.
■ Apartamentos de 32 a 49 m2, com 42% das unidades
destinados ao aluguel social (sendo 30% até 3 salários
mín. e 12% para 4 salários mín.) e 58% para aluguel
comum, e comprometimento de renda familiar entre
26 e 30% (aluguel + condomínio);
■ Inadimplência entre 1,5 e 15% dependendo das faixas
de renda;
■ Investimento: 60% equity (TIR da equity de 8,9 a
9,5%, saída acionária em 20 anos), 30% dívida (15 anos,
juros 3%) e 10% grant;

■ Térreo: 80% comercial, 10% áreas comuns, 10%
amenidades.
2 simulações desenvolvidas em São Paulo (bairro de
São Miguel Paulista) em um terreno da Votorantim,
e em Sorocaba (700.000 habitantes, SP).
■ São Paulo: 433 unidades (50 para 1-1,5 SM,
34 para 2 SM, 17 para 3 SM, 40 para 4 SM,
193 para + de 4 SM) / TIR projeto 7,4% /
equity 9,1%;
■ Sorocaba: 564 unidades (85 para 1-1,5 SM,
56 para 2 SM, 28 para 3 SM, 40 para 4 SM,
327 para + de 4 SM) / TIR projeto 7,7% /
equity 9,5%.

81

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

Projeto Magik / Gaïa / Din4mo / Tozzini Freire Advogados
Projeto desenvolvido sem nenhum subsídio público, com
obra para ser iniciada até final de 2020.
Prédio no centro de São Paulo, com 200 unidades habitacionais de 24 a 36 m2 (estúdio, 1 dormitório, 2 dormitórios) +
4 lojas = nos moldes do PMCMV.
■ Público-alvo: 5% até 3 SM, 75% 3 a 4 SM, 20% 5 a 6 SM;
■ Aluguéis: 650 a 1500 R$ / mês + condomínio
(diferenciado de acordo com a renda), com 80%
até R$ 1.000;
■ Prédio propriedade de e administrado por uma ONG:
Sistema Organizado de Moradia Accessível (SOMA)
(sem lucro), através de SPE;

■ Gestão administrativa, condominial e social
do prédio pela SOMA, com acompanhamento
forte dos inquilinos para inclusão social e evitar /
mitigar inadimplência. Em caso de inadimplência
caracterizada, prazo de 3 meses para despejo;
■ Administração, gestão social e condominial e
manutenção do prédio incluídos nos gastos
operacionais (com um percentual para ajustes,
sejam eles sociais, financeiros ou técnicos).

Programa Aproxima – Modelagem em Campinas
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Dentro da cooperação técnica do BID com o Ministério da Economia sobre o uso do patrimônio imóvel da
União para alavancar políticas públicas, focando entre
outras coisas produção de HIS, foi feita uma simulação de empreendimento em um terreno de 5,8 ha em
Campinas, com as características seguintes:
■ Terreno disponibilizado sem
contrapartida financeira;
■ HIS: arrendamento por 20 anos e entrega por
valor residual 0 (pode facilmente ser substituído
por locação). Comprometimento de 20% da
renda, e renda média 2.851 R$ (2 a 4 SM);
■ HRM e comercial: vendidos a preço de mercado
após conclusão;

■ Um investidor constrói, vende os imóveis de
mercado e administra as HIS por 20 anos;
■ Ao final dos 20 anos, as HIS são propriedade
dos moradores (ou poderiam ser de uma
entidade de locação social).
Dois cenários foram desenvolvidos:
■ A (uso do solo vigente): 1.239 unidades HIS
(média 50 m2) + 336 habitações residenciais
de mercado (HRM, média 110 m2) + 19.782 m2
comerciais;
■ B (modificação do uso do solo): 1.782 HIS +
672 HRM + 22.752 m2 comerciais;
■ Resultado: TIR de 17,8% (cenário A) e
26,9% (cenário B).
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TABELA 3: Resumo dos três projetos de modelagem

PARÂMETROS

MAGIK/GAÏA/DIN4MO/
TOZZINI FREIRE ADVOGADOS

VOTORANTIM

APROXIMA

Localização

Centro de São Paulo

Sorocaba

Campinas

Conteúdo do projeto

121 unidades c/ aluguel mensal
de R$ 805,00 a 984,00 (HIS) +

169 HIS + 395 Habitações de Mercado HM + 5.600 m2 comerciais

1.239 HIS (média 50 m2) + 8.316 m2
comerciais HIS + 336 HM (média 110
m2) + 19.782 m2 comerciais mercado

69 unidades com aluguel de R$
1.207 a 1.342 R$ + 4 lojas
CAPEX

19 MR$

53 MR$, dos quais cerca de 10,1 MR$ = HIS

119 MR$ (HIS + commercial HIS) + 116
MR$ + valor terrane 30 MR$ = 288 MR$

Modelagem

Informação confidencial

10% grant / 30% dívida / 60% equity

Investimento direto com venda das HM
e áreas comerciais após construção (ano
5) e administração HIS por 20 anos

Tempo de investimento
/ amortização

15 a até 20 anos

20 anos

20 anos

Custo por unidade HIS

R$ 96.000

Cerca de R$ 80.000

R$ 88.000 + terreno (cerca
de R$ 13.500 /unidade)

Renda média HIS

2,9 a 3,6 SM (aluguel + condo
+ IPTU = 30% da renda)

1 a 3 SM (aluguel = 12 a 20% da renda)

2.851 R$ / mês (2,7 SM)
(aluguel = 20% da renda)

Vacância / inadimplência

5% / 5%

5 – 10% / 1,5 a 15%

0% / 5%

Custos operacionais
(% da receita)

10%

13%

16% + SG&A 20% + auditoria 1%

Impostos

PIS/COFINS = 3,65% do faturamento

PIS/COFINS = 3,65% do faturamento

PIS/COFINS = 9,25% do faturamento

CSLL = 9% / IRPJ = 25% do lucro
presumido (32% do faturamento)

CSLL = 10% / IRPJ = 15% do lucro
presumido (1/3 do faturamento)

IPTU incluído

ISS 5% incluído

CSLL = 9% / IRPJ = 25% do lucro real
(operação deficitária excluindo o ano
de venda dos imóveis de mercado)
ISS? IPTU?

ISS?
Subsídio

0

10% CAPEX (grant) = 5,3 MR$ = 31.360 R$ / HIS

Terreno = 30 MR$ = 24.000 R$ / HIS

Incentivos locais

0

Isenção IPTU

Isenção ISS? IPTU?

Impacto isenção imposto
14,5% sobre receitas HIS

Renda mensal HIS: 2,5 a 3,12 SM

Aluguel = -14,5%

Renda mensal média HIS: 2,3 SM
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Projeto de Locação Acessível Residencial (LAR)
Essa modelagem desenvolvida pelo SECOVI – SP está
fundamentada em produção de unidades habitacionais
para locação por 10 anos com aluguel reduzido e venda
subsequente no mercado, após retrof it (com 3 anos de
transição para terminação dos contatos, reforma e comercialização). Essas unidades seriam produzidas com
construtibilidade adicional (além da autorizada no Plano
Diretor) em terrenos comprados no mercado. Desde sua
idealização em 2016, os parâmetros da proposta evoluíram, mas incluem:
■ Um público-alvo definido (inicialmente
até 6 SM, depois 2 a 8 SM, e 2 a 10 SM em 2019),
com prioridades;
■ Isenções tributárias: federais (Regime Especial de
Tributação – RET para as receitas de aluguel, de 4%
em vez de 15%), estaduais (isenção de ICMS para os
materiais de construção), municipais (isenção
de IPTU, ISS);
■ Coeficiente de aproveitamento adicional para
as unidades habitacionais de LAR sem outorga
onerosa, e flexibilização da legislação (ausência de
estacionamento, de permeabilidade do solo);
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■ Um empréstimo para 100% do custo da obra,
com condições específicas (juros de 3,5 a 5%
a.a., carência até o término da obra, pagamento
dos juros só durante o período de locação e
amortização do principal no período posterior de
transição), ou alternativamente uma securitização
de 75% do custo com rendimento de 2,8% a.a.
por 168 meses. Algumas versões consideram um
empréstimo a 0% (da CDHU ou Casa Paulista) por
50% ou a totalidade do valor do terreno;
■ O ajuste da Lei do Inquilinato para facilitar o
despejo, garantir a desocupação depois dos 10
anos e autorizar contratos de locação de menos
de 30 meses;
O nível de aluguel seria def inido pelo Município, mas
deverá cobrir no mínimo os custos de condomínio e
manutenção (avaliados em 7% da receita), da assistência social (2%), os juros do empréstimo, a vacância
e a inadimplência (em alguns documentos mencionam um Fundo garantidor ou a garantia dos aluguéis
pelo Município).
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ANEXO 2.
Experiências de vouchers
aluguel no Brasil
Foram identificados dois programas de vouchers aluguel em andamento ou em fase de estruturação, além dos muitos programas de auxílio aluguel emergencial destinadas a moradores de rua, de área de risco etc.: em Belo Horizonte, no Distrito Federal, ao qual juntamos
o programa de Fortaleza, como exemplo de programa exitoso de atendimento emergencial
e temporário. O programa de Fortaleza é o mais próximo do auxílio aluguel.
TABELA 4: Experiências de vouchers aluguel no Brasil

BELO HORIZONTE

DISTRITO FEDERAL

FORTALEZA

INÍCIO

2019

PROJETO

2010

Público-alvo

1 a 5 SM, com prioridades
(movimentos)

Até 3 SM, priorizando idosos, moradores em áreas de risco,
portadores de deficiência e alguns tipos de estudantes

Emergências/vulnerabilidade,
idosos e deficientes (até 3 SM)

Parâmetros

Níveis máximos de aluguel
(+/- 85% do mercado) / de
comprometimento de renda

Níveis máximos de aluguel definidos pela CODHAB /
Comprometimento de renda máximo: 15 a 25%

Voucher de 420 R$ / mês por até
2 anos, imóveis privados

Voucher aluguel para cobrir a
diferença (500 R$ / mês máx.,
média de 358 R$ = 52,8% do
aluguel + condomínio)
Resultados

2 comunicados / 86 cadastros
/ 16 acessos (data?)

Duas modalidades:
“voucher eletrônico” para imóveis privados ociosos
em áreas prioritárias (chamamento)
Parque CODHAB
Projeto

1.550 beneficiários simultâneos
no máximo (Habita for = 1.000)
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O Programa de Locação Social da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Objetivo: Atendimento habitacional subsidiado por
meio da locação, a preços acessíveis, de unidades habitacionais privadas ou públicas existentes.
Início operacional: final de 2019.
Estrutura básica de funcionamento:
■ Banco de Imóveis para a Locação Social
(BIPLOS): cadastro, avaliação / vistoria e
classificação de imóveis;
■ Avaliação da adequação do imóvel escolhido às
necessidades da família;
■ Subsídio ao Locatário: complemento
financeiro oferecido às famílias, considerando o
valor máximo da locação do imóvel e os limites
de comprometimento de renda da família.
Critérios:
■ Renda familiar entre 1 e 5 salários-mínimos;
■ Renda per capita mínima de 25% do saláriomínimo (atualmente R$249,50 por pessoa);
■ Não ter outro imóvel e não ter atendimento
habitacional definitivo anterior;
■ Morar em Belo Horizonte há pelo menos 2 anos.
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Os critérios de renda mínima poderão ser excepcionados para famílias em situação de vulnerabilidade
ou risco social em casos de públicos específicos a serem atendidos.
Critérios de permanência dos beneficiários:
■ Permanecer morando no imóvel alugado;
■ Apresentar, mensalmente, o recibo de
pagamento da sua parte do aluguel;
■ Cadastrar-se anualmente e atualizar o cadastro
sempre que houver modificação de sua situação
familiar ou financeira.

Cálculo do valor de locação dos imóveis:
■ É definido como o mais baixo entre o valor sugerido
pelo proprietário e o Valor Máximo de Locação;
■ Fórmula do Valor Máximo de Locação:
VML = [(VR x 0,85) x P) + C]);
■ VR - Valor médio de aluguel praticado na regional
de localização por tipo de imóvel (casa ou
apartamento com 1, 2 ou 3 quartos);
■ P - Pontuação do imóvel no Sistema de pontos
(pode apreciar ou depreciar o valor a partir
da avaliação);
■ C - Acréscimo de 15% para o subsídio das taxas
condominiais quando existentes.
Cálculo do comprometimento de renda e do subsídio:
■ Fórmula: CR = 15 + (Rpc x 5);
■ CR - Comprometimento de Renda;
■ Rpc - Renda per capita (em salários-mínimos);
■ O comprometimento com moradia calculado varia
entre 15% e 30% da renda familiar;
■ O subsídio pago pelo Programa será a diferença
entre o Valor de Locação do Imóvel e o
Comprometimento de Renda da Família, limitado à
R$500,00, neste primeiro momento.
Resultados:
■ Primeiro Comunicado: 201 famílias chamadas,
84 cadastros realizados, 67 cadastros aprovados,
13 acessos realizados;
■ Segundo Comunicado: 315 famílias chamadas,
58 cadastros realizados, 19 cadastros aprovados,
3 acessos realizados;
■ Subsídio médio: R$ 358,00 por família
atendida (cobre em média 52,3% de aluguel
mais condomínio).
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Projeto de Programa habitacional Habita Brasília
Programa de locação social para famílias com renda de até 3 SM
(priorizando idosos, moradores em áreas de risco, portadores de
def iciência e alguns tipos de estudantes). O comprometimento
mensal máximo de renda com aluguel varia de 15 a 25% dependendo da renda.
O Programa teria dois componentes:
■ Voucher eletrônico: imóvel privado (selecionado através de
chamamento a proprietários de imóveis ociosos em áreas
prioritárias) com nível de aluguel máximo definido pela
CODHAB (em função do número de dormitórios), e voucher
para cobrir a diferença entre o aluguel e o comprometimento
mensal máximo;

■ Parque imobiliário próprio da
CODHAB (podendo incluir
imóveis repassados pelo GDF ou
por proprietários privados), com
possibilidade de gestor privado.
20% dos imóveis na modalidade de voucher
podem ser destinadas a famílias com renda
de até 1 SM, com entidade sem fins lucrativos intermediário que assuma o contrato.
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