
Serviço de Moradia e 
Monitoramento de indicadores 

habitacionais



O PLANO REVIVER CENTRO

Objetivos:

Mudar a percepção do Centro

Implementar Revitalização duradoura

Atrair uso residencial aproveitando as construções existentes
e terrenos que estão vazios há décadas

Fomentar faixas de renda diversas por meio do uso
residencial

DESAFIO

Produzir, fomentar e ofertar 
moradia adequada e sustentável, 

na área de abrangência do 
programa Reviver Centro

POTENCIALIDADE

Região central com 
infraestrutura e patrimônios 

culturais de sobra





O Programa Reviver Centro abre a possibilidade para integrar esse 
novo olhar através da implementação dos Programas destinados a 
oferta de moradia

O grande desafio é criar um programa que atenda a demanda por 
habitação com a visão da moradia como serviço

MORADIA COMO SERVIÇO

LEI nº 229/2021:

• Programa de Moradia Assistida

• Programa de ATHIS e Melhorias Habitacionais

• Programa de Autogestão

• Programa de Locação Social



MORADIA COMO SERVIÇO

Vulnerabilidade social 

0 a 3  salários mínimos

Monitoramento Técnico Social

ATHIS E MELHORIAS 

HABITACIONAIS

SERVIÇO DE MORADIA

TEMPORÁRIA                       CONTINUADA

MORADIA 

ASSISTIDA
LOCAÇÃO 

SOCIAL

AUTOGESTÃO

Renda familiar 
1 a 6 salário mínimo

+

+

PROPOSTA:
O acesso ao uso da habitação como um serviço, e não o
acesso ao bem e à sua propriedade, pode se configurar uma
alternativa às necessidades habitacionais.

DESAFIO:
Dinamizar e organizar a ação pública na oferta de moradia
adequada de interesse social na abrangência do programa
Reviver Centro para famílias até 6 salários mínimos.



MORADIA COMO SERVIÇO

São diretrizes:

 Adoção de medidas para ampliar a oferta de imóveis públicos e privados para o Serviço de Moradia 
Reviver Centro, destinado às famílias entre zero a seis salários mínimos;

 Constituição de parque imobiliário público, destinado a oferta de unidades habitacionais para Locação 
Social e Moradia Assistida;

 Acompanhamento técnico social, previamente à ocupação das unidades e na sua pós ocupação;

 Viabilização de empreendimentos de Habitação de Interesse Social - HIS - a partir dos instrumentos 
urbanísticos previstos na LC 229/21;

 Definição, no âmbito do Comitê Gestor do Reviver Centro, de medidas para o acompanhamento, 
monitoramento e aperfeiçoamento dos programas decorrentes; 

 Associação da produção de moradias à exploração de outras atividades, como a locação para fins 
comerciais, visando tanto a associação entre local de moradia e trabalho quanto a viabilização e 
sustentabilidade econômica do empreendimento.



PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE MORADIA CONTINUADA

PARA QUEM?

• Servidores públicos

• Trabalhadores de famílias 

elegíveis aos programas de 

habitação do governo federal

• Estudantes de cursos 

técnicos e universitários 

cotistas

• Aposentados e pensionistas

• Outros

ONDE?

• Imóveis públicos voltados à demanda 

por atendimento continuado.

• Oferta de locação através de imóveis 

privados por meio de contrapartida.

COMO?

• Aplicação de subsídio parcial e 

escalonado conforme a renda do 

locatário.

• Estímulo ao parque imobiliário 

privado através da isenção de IPTU e 

da contrapartida da operação 

interligada.

• Conversão de próprios municipais em 

UH para locação social.

+



PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE MORADIA CONTINUADA

PARQUE 
IMOBILIÁRIO

Subsídios ao locador privado 
(art. 5 Lei 6.999/2021)

Subsídios ao locatário 
(valor máximo do aluguel e condomínio até 30% da renda)

IPTU
FAIXAS DE RENDA FAMILIAR BRUTA 

MENSAL EM SALÁRIOS MÍNIMOS

SUBSÍDIO 
(% sobre o valor de aluguel e 

condomínio contratado)

Público -

1 SM a < 2 SM 70%

2 SM a < 3 SM 50%

Público ou Privado

isenção de 100%

3 SM a < 4 SM 20%

Privado 4 SM a < 6 SM 0%



PARQUE IMOBILIÁRIO PÚBLICO
SERVIÇO DE MORADIA CONTINUADA

• Próprios municipais

• Imóveis oriundos de 

arrecadação

• Imóveis através de parcerias 

e/ou convênio com entidades 

públicas estaduais ou 

federais

• Locação Social

• Moradia Assistida

ONDE

• Famílias com renda 

familiar entre 1 a 3 

salários mínimos

PRIORIDADE DESTINAÇÃORECURSO

• Recursos através 

contrapartida da Operação 

Interligada

• Fundos municipais

• Convênios

• Consórcios imobiliários

• Doações

• Parcerias público-privado



PARQUE IMOBILIÁRIO PRIVADO
SERVIÇO DE MORADIA CONTINUADA

• Imóveis particulares

• Imóveis oriundos da 

contrapartida da 

Operação Interligada

• Locação Social

ONDE

• Famílias com renda 

familiar entre 3 a 6 

salários mínimos

PRIORIDADE DESTINAÇÃORECURSO

• Próprios

• Parcerias público-privado

• Consórcios imobiliários 

Como 

incentivar

? IMÓVEL OCIOSO 

em condições de 

habitabilidade 

ISENÇÃO DE IPTU

INCLUSÃO NO PROGRAMA DE 

LOCAÇÃO SOCIAL 

(mínimo 5 anos)

IMÓVEL OCUPADO

Art. 5º Lei 6.999



GERENCIAMENTO DO PARQUE PRIVADO – IMÓVEL EXISTENTE



GERENCIAMENTO DO PARQUE PRIVADO – IMÓVEL NOVO



PASSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

PARQUE 
PÚBLICO

PARQUE 
PRIVADO

CONSTRUÇÃO GESTÃO

 CONCURSO DE IDEIAS/ARQUITETURA

 ELABORAR ANTEPROJETOS 

 CONTRATAÇÃO POR LICITAÇÃO PÚBLICA DE 
CONSTRUTORA PARA PRODUÇÃO DO PARQUE 
IMOBILIÁRIO 

 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO TÉCNICO 
SOCIAL NAS ÁREAS EVENTUALMENTE 
OCUPADAS  CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇO DE 
GERENCIAMENTO DO 
PARQUE PÚBLICO / 
PRIVADO

 DESENVOLVIMENTO DO 
TRABALHO TÉCNICO 
SOCIAL NOS IMÓVEIS 
DESTINADOS À LOCAÇÃO 
E MORADIA ASSISTIDA

OU

 COMPANHIA IMOBILIÁRIA
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PROGRAMA DE ATHIS E MELHORIAS HABITACIONAIS
SERVIÇO DE MORADIA CONTINUADA

PARA QUEM?

• População de baixa renda até 6 
SM na área de abrangência do 
Reviver Centro.

• Habitações individuais ou 
coletivas na área de 
abrangência do Reviver 
Centro.

• Imóveis ou áreas ocupadas 
coletivamente.

• Convênio/parcerias para 
contratação de equipe e 
captação de recursos.

• Instalação do Núcleo de 
Assessoria e Assistência 
Técnica e Fóruns Locais.

• Cadastro e priorização de 
atendimento.

• Serviço de ATHIS e/ou 
Melhorias Habitacionais para 
população até 6 SM.

CRITÉRIOS

• Renda entre 1 a 6 SM

• Período de ocupação do imóvel 
igual ou superior a cinco anos e 
onde não haja reivindicação de 
posse administrativa ou judicial

• Não possuir outro imóvel

• Inscrição no CADúnico até 3 SM

+

ONDE? COMO?



PROGRAMA DE AUTOGESTÃO
SERVIÇO DE MORADIA CONTINUADA

PARA QUEM?

• Entidades sem fins lucrativos 
como associações, movimentos 
organizados, cooperativas 
habitacionais, habilitadas pelo 
órgão responsável pela política 
habitacional do Município, para 
atuação no programa.

• Reconversão de próprios 
municipais para Locação Social

• Reforma ou reconversão de 
móveis ou áreas ocupadas 
coletivamente.

• Cadastramento das Entidades

• Editais de chamamento público

• Produção/reconversão de UHs
de interesse social

• Apoio ao Programa de 
Assistência Técnica e Melhorias 
Habitacionais

• Apoio ao Programa de Locação 
Social

+

ONDE? COMO?



PAINEL DE MONITORAMENTO 
IMOBILIÁRIO DO REVIVER 

CENTRO



REVIVER CENTRO
INCREMENTO NA POPULAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE

Licenças emitidas 609 UH

Licenças solicitadas 1065 UH

TOTAL DE LICENÇAS 1674 UH

PREVISÃO DE 4.600 NOVOS HABITANTES

7% DE INCREMENTO POPULACIONAL 



 Um acordo de cooperação entre o IPP e o SECOVI-Rio possibilitou a 
construção do Painel de Monitoramento de Mercado Imobiliário no Centro e 
nos seus bairros de entorno

 O painel conta com informações a partir de Julho de 2021 e será 
constantemente atualizado mês a mês, a fim de monitorar o comportamento 
de mercado

 Além do mercado, também serão monitorados os pedidos de licença e 
outros indicadores de arrecadação como ITBI e IPTU

PAINEL DE MONITORAMENTO DE MERCADO



Conheça a plataforma de monitoramento em:

https://reviver-centro-pcrj.hub.arcgis.com/pages/monitoramento

PLATAFORMA DE MONITORAMENTO

https://reviver-centro-pcrj.hub.arcgis.com/pages/monitoramento








Mercado Imobiliário no Centro

O monitoramento de mercado busca dar suporte à compreensão da dinâmica imobiliária na área do 
Reviver Centro através do acompanhamento dos valores e das variações praticadas em vendas, locações 
e lançamentos. Através de um acordo de cooperação entre o Instituto Pereira Passos - IPP e o Sindicato 
da Habitação do Rio de Janeiro - SECOVI-Rio foi possível, através dos dados fornecidos pelo Sindicato, a 
construção do Painel de Monitoramento de Mercado Imobiliário no Centro e nos seus bairros de entorno.

Atualmente o painel conta com informações a partir de Julho de 2021 e será constantemente atualizado 
mês a mês, a fim de monitorar o comportamento de mercado a partir das intervenções propostas pelo 
plano Reviver Centro, que busca atrair novos moradores, aproveitando as construções existentes e 
terrenos que estão vazios há décadas.

Além disso, uma outra parceria com o Grupo OLX permitiu acesso à uma imensa base de informações de 
lançamentos imobiliários na Cidade do Rio de Janeiro, o que garante um monitoramento amplo desde os 
pedidos e licenças emitidas até o lançamento das unidades licenciadas pela Lei do Reviver Centro.
















