
 

HABITABILIDADE 

Sob o tema "Quem muda as cidades somos nós: Reforma Urbana já!", a 5ª Conferência Municipal do 

Recife tem como principal finalidade avançar na construção da Política Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e, a partir dela, apontar prioridades de atuação da Prefeitura da Cidade do Recife. Em 

alinhamento com o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, para efeitos dessa Conferência 

entende-se como Habitabilidade. A habitação adequada deve ser habitável, em termos de prover os 

habitantes com espaço adequado e protegê-los do frio, umidade, calor, chuva, vento ou outras ameaças 

à saúde, riscos estruturais e riscos de doença. A segurança física dos ocupantes deve ser garantida.  

 

1. DESAFIOS A SUPERAR 

1.1 Para ampliar e melhorar as condições de habitabilidade, considerando a oferta de habitação de 

interesse social e melhoria da qualidade dos espaços urbanos devendo-se priorizar as seguintes 

questões:  

a) Como proporcionar um aumento exponencial de qualidade urbana,  considerando a ampliação 

da oferta e a qualificação dos espaços públicos, a conservação e ampliação da cobertura vegetal  

de modo a garantir maior conforto no ambiente urbano?  

b) Como introduzir inovações nos instrumentos de regulação urbana para melhorar o desempenho 

ambiental das edificações?  

c) Como garantir a elaboração do Plano Municipal de Habitação (Lei Federal 11.124/2005) a partir 

de diagnóstico sobre as necessidades habitacionais, déficit, situações de risco, acesso ao solo 

urbano de forma democrática, estabelecendo prioridades e metas de atendimento? 

d) Como garantir a instituição das Zonas Especiais de Interesse Social II - ZEIS II, áreas de Programas 

Habitacionais de Interesse Social, a consolidação dos assentamentos ocupados pela população 

de baixa renda? 

e) Como melhorar a gestão e ampliar a regularização fundiária das ZEIS e dos conjuntos existentes? 

f) Como criar mecanismos para fortalecimento dos arranjos produtivos locais e regulação do uso 

misto nas áreas de interesse social? 

Como garantir a integração das diversas classes sociais em áreas centrais e já dotadas de 

infraestrutura urbana?  

g) Como regulamentar, implementar ou proporcionar a criação de instrumentos que estimulem a 

ocupação de estoques construídos ociosos ou subutilizados?   


