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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Coordenação-Geral de Gestão Integrada

  

 

  

TERMO ADITIVO Nº 1 AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 04/2021

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo Adi�vo tem por obje�vo prorrogar o prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada nº 04/2021 até 31 de julho de
2023, atualizar as Etapas e Produtos do respec�vo Plano de Trabalho e, por conseguinte, ajustar o Cronograma Físico-Financeiro.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Alterações no cronograma ao longo da execução das a�vidades do TED nº 04/2021 demandam adequação da Cláusula 5. VIGÊNCIA do TED,
com prorrogação do prazo até 31 de julho de 2023.

2.2. Por sua vez, mudanças de metodologia da avaliação ex-post do PlanHab 2009-2023 demandam ajustes do item 4. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E
PRODUTOS DO PLANO DE TRABALHO e, por conseguinte, atualização do item 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e item 12. VIGÊNCIA do respec�vo Plano
de Trabalho.

2.3. Tais modificações são necessárias para não haver prejuízo dos trabalhos objeto do TED e assim garan�r a entrega dos produtos previstos.

2.4. O objeto e valores globais do Termo de Execução Descentralizada permanecem inalterados.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. O presente Termo Adi�vo está amparado pelo Decreto Federal nº 10.426, de 16 de julho de 2020.

4. DAS ALTERAÇÕES 

4.1. A Cláusula 5. VIGÊNCIA do TED nº 04/2021 passa a vigorar com a seguinte redação:

5. VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Termo de Execução Descentralizada será de 21 (vinte e um) meses, contados a par�r da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no art. 10 do Decreto nº 10.426, de 2020.

Início: 18/10/2021                                        Fim: 31/07/2023

4.2. O item 4. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E PRODUTOS DO PLANO DE TRABALHO do Plano de Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:

Para a�ngir os obje�vos deste projeto, que são avaliar a implementação do PlanHab 2009-2023 e produzir subsídios técnicos para os
capítulos de “Diagnós�co” e “Cenários e Metas” do Plano Nacional de Habitação, para o próximo ciclo da polí�ca - PlanHab 2040, o
trabalho será organizado em três Eixos Temá�cos, a saber: (i). Etapas administra�vas, que, além da gestão �sica-financeira do projeto,
incluem a prestação de contas de encerramento do projeto e a�vidades preliminares; (ii). Avaliação ex-post do PlanHab 2009-2023;
(iii). Cenários Demográficos e Econômicos para o PlanHab 2040. O trabalho compreende, ainda, Análise Conclusiva dos Eixos 2 e 3 com
redação de Relatório Final, Webinário e Capítulos/Ar�gos “Avaliação ex-post do PlanHab 2009-2023”, “Diagnós�co” e “Cenários
Demográficos e Econômicos e Metas para o PlanHab 2040”.

As a�vidades de cada Eixo são descritas a seguir.

(i). Etapas Administra�vas:

1. A�vidades Preliminares:

A�vidades administra�vas associadas à contratação da Fundação de Apoio Ins�tucional à Universidade e indicação de equipes de
pesquisadores.

2. Gestão Financeira do Projeto:

A�vidades gerenciais do projeto, distribuídas de forma con�nua ao longo de toda a execução.

3. Prestação de contas:

Prestação de contas da execução do projeto.

 

(ii). Avaliação ex-post do PlanHab 2009-2023:

1. Levantamento bibliográfico sobre a polí�ca nacional de habitação e do PlanHab 2009-2023.

Levantamento e análise conclusiva dos estudos prévios ao PlanHab 2009-2023 com indicação de suas atualizações: Déficit
Habitacional (FJP-2005); Assentamentos Precários (CEM/CEBRAP-2007); Tipologia de Cidades Brasileiras (Observatório das
Metropoles-2005); Demanda futura por novas moradias (Cedeplar-2007); além de eventuais atualizações.

2. Especificação teórica, metodológica e técnica

Estruturação metodológica e teórica para a avaliação de polí�cas públicas e organização dos sistemas de polí�cas públicas. Considera,
entre outros pontos, a definição do modelo teórico a ser adotado na avaliação, arrolamento de entrevistas e definição das dimensões
temá�cas do plano.

3. Assistência Técnica e Tecnologias

Levantamento e análise de a�vidades de assistência técnica para habitação de interesse social e da cadeia produ�va da construção
civil, como previstos no PlanHab 2009 nas linhas Programá�cas de melhoria habitacional, assistência técnica e desenvolvimento
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ins�tucional. Serão desenvolvidas análises documentais e pesquisas bibliográficas específicas, entrevistas e grupos focais com gestores
públicos, atores estratégicos, representantes da sociedade civil e agentes do mercado.

4. Economia

Levantamento e análise da conjuntura econômica no período entre 2006 e 2021; dos determinantes próximos do acesso a moradia
digna; empregos gerados na construção civil e indústrias correlatas; e avaliação de despesas acessórias da moradia formal.
Adicionalmente será feita a avaliação ex-post do Eixo de Financiamento e Subsídios e da implementação das polí�cas públicas do
PlanHab 2009-2023. Esta etapa considera iden�ficação, plano de avaliação, coleta e análise de dados secundários.

5. Geotecnologias

Inventário e organização de bases de dados esta�s�cos e geográficos; elaboração de mapas e cartogramas; geolocalização de
empreendimentos habitacionais financiados pelo Governo Federal durante a vigência do plano; e avaliação crí�ca em relação às
�pologias de municípios. Este item ainda considera a estruturação de banco de dados geoespacial de empreendimentos a ser
disponibilizado no formato do Portal de Infraestrutura de Dados Geoespaciais (INDE), o apoio à SNH para ingresso no Diretório
Brasileiro de Dados Geoespaciais (DBDG) como produtor e provedor de dados geoespaciais, e na produção de dados iniciais a serem
disponibilizados nesse portal.

6. Questões ambientais e desastres naturais

Pesquisa documental nas legislações, manuais e outros documentos sobre a temá�ca; compa�bilização de bases cartográficas e
esta�s�cas; quan�ficação e qualificação dos desastres; es�ma�va, em áreas estratégicas, da população e domicílios em áreas de risco.

7. Questões fundiárias

Avaliação por meio de pesquisa sobre aspectos urbano-fundiários da provisão habitacional; realização de pesquisas documentais a
par�r de planos diretores municipais e planos locais e estaduais de HIS de modo a inves�gar as interseções entre as ações locais e os
programas nacionais inves�gando o desenvolvimento das estratégias urbanas, fundiárias e de regularização previstas no PlanHab
2009.

8. Temas Transversais

Síntese de todas as etapas anteriores, em especial no que tange à produção de moradias e a urbanização de assentamentos precários.
Adicionalmente, desenvolvimento de um indicador de capacidade ins�tucional com a posterior análise do arranjo ins�tucional e
governança local.

9. Análise conclusiva do alcance das metas �sicas e financeiras propostas pelo PlanHab 2009-2023.

Relatório final e sumario execu�vo contendo os resultados da avaliação ex-post.

 

(iii). Cenários Demográficos e Econômicos para o PlanHab 2040:

1. Estudos de paridade de poder de compra no setor habitacional:

Estudo para análise do impacto das diferenças regionais na Paridade de Poder de Compra das famílias. O estudo deve considerar
aspectos como custo da terra, custo da produção, disponibilidade de renda, permi�ndo a construção de diretrizes para a adequação
dos programas da SNH às peculiaridades regionais.

2. Análise dos impactos da pandemia de COVID-19 nos cenários projetados:

A pandemia de COVID-19 trouxe grande transformação em diversos aspectos econômicos e sociais da sociedade. Nesse sen�do, se
buscará entender os impactos da pandemia nos cenários projetados de demanda futura por moradias, bem como nos cenários
macroeconômicos para o Plano Integrado de Longo Prazo da Infraestrutura – PILP (Decreto nº 10.526/2020). Esse estudo deverá
responder, com base em evidências, se a pandemia de SARS COV-2 afetou os padrões demográfico e produ�vo do país.

3. Projeção de novo cenário demográfico (pós-COVID):

Esse estudo trará a formulação de mais um cenário de tendências demográficas, (hipóteses de mortalidade, fecundidade e migração)
que incorporem a pandemia de COVID-19 à demanda futura por moradia, já considerando as mudanças conjunturais,
complementando o conjunto de cenários já projetados na publicação “Demanda futura por moradias: demografia, habitação e
mercado”[1] e os cenários considerados na “Projeção Populacional de 2010 a 2030”[2].

4. Projeção de novo cenário de demanda futura (pós-COVID):

Esse estudo trará a formulação de mais um cenário de demanda futura por moradia considerando as alterações demográficas (item 3)
e mudanças conjunturais avaliando qual o efeito da pandemia de COVID-19 nas funções de chefia de família e na demanda por
moradias.

5. Compa�bilização dos cenários do PILP com os cenários do estudo de demanda futura: Esse estudo trará os pontos de alinhamento e
adaptação entre os cenários macroeconômicos projetados para o PILP e os cenários de demanda futura por moradia, incluindo o novo
cenário pós-COVID-19. Este item considera a projeção da demanda futura por categorias de renda.

6. Es�ma�va das necessidades habitacionais:

Essa análise trará a es�ma�va de necessidades habitacionais em termos nacionais, regionais e locais, com base em duas principais
referências o déficit e a inadequação habitacional (es�mado pela Fundação João Pinheiro) e a publicação demanda futura por moradia
e seus estudos complementares, já mencionada.

7. Projeção das principais fontes de recursos financeiros (fundings) da polí�ca de habitação:

Espera-se que esta inves�gação es�me a disponibilidade de recursos para financiar as polí�cas de habitação ao longo dos anos,
considerando o comportamento macroeconômico e as projeções de arrecadação relacionadas. Nesse sen�do, espera-se que a par�r
da consulta aos operadores dos respec�vos fundos, a análise traga as disponibilidades projetadas pelo menos para as seguintes
fontes: Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS), Sistema Brasileiro de Poupança e Emprés�mo (SBPE), e disponibilidade de
recursos no Orçamento Geral da União (Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
(FNHIS) e Fundo de Desenvolvimento Social (FDS)).

8. Simulação de Metas:

Simulação de metas para as Linhas Programá�cas, considerando os cenários projetados, as necessidades habitacionais e a
disponibilidade es�mada de recursos financeiros.

9. Redação minuta do capítulo "Diagnós�co" do Plano:
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Refere-se à apresentação de proposta de texto que será principal referência do capítulo “Diagnós�co” do plano. Esse documento
deverá considerar os estudos supramencionados e outros estudos per�nentes.

10. Redação minuta do capítulo "Cenários e Metas" do Plano:

Refere-se à apresentação de proposta de texto que será principal referência do capítulo “Cenários e Metas” do plano. Esse documento
deverá considerar os estudos supracitados.

 

Os produtos a serem entregues estão listados a seguir:

EIXO PRODUTO DATA
ENTREGA

2

Relatório 2.1: Relatório da história do PlanHab 2009-2023, contendo sumário sobre as principais
linhas programá�cas implementadas pelo Governo Federal no período, tendo como foco o
desenvolvimento do PlanHab 2009-2023, revisão bibliográfica sobre o tema. Este produto ainda
contém a especificação teórica, metodológica e técnica a ser adotadas nas etapas posteriores.
 

Fev/2022

Reuniões de acompanhamento de cada grupo temá�co. Mar a Jul/2022
Relatório 2.2: Relatório parcial contendo os principais resultados de pontos desenvolvidos. Jun/2022
1ª Oficina para validação dos Relatórios 2.1 e 2.2 (interna SNH/UFF/convidados). Set/2022
Relatório 2.3: Relatório parcial contendo os principais resultados dos pontos desenvolvidos. Ago/2022
2ª Oficina para validação do Relatório 2.3 (interna SNH/UFF/convidados). Set/2022
Relatório Final Eixo 2: Relatório final da avaliação ex-post e Sumário Execu�vo contendo os
principais resultados da avaliação. Out/2022

3ª Oficina para validação do Relatório Final e Sumário Execu�vo (interna SNH/UFF/convidados). Out/2022
Relatório Complementar - Dados Geoespaciais: Relatório descri�vo contendo a documentação,
metadados, metodologias de georreferenciamento com validação e análise descri�vas. Abr/2023

4ª Oficina para validação do Relatório Complementar dos dados geoespaciais. Abr/2023

3
 

Relatório 3.1: Ar�go com sistema�zação dos estudos de Paridade de Poder de Compra no setor
habitacional, ressaltando como esse aspecto será considerado no diagnós�co do PlanHab 2040. Ago/2022

Relatório 3.2: Relatório intermediário 1, composto pelos resultados da análise dos impactos da
pandemia de COVID-19 nos cenários projetados, da projeção de novo cenário de demanda
futura (pós-COVID).

Ago/2022

1ª Oficina para validação dos Relatórios 3.1 e 3.2 (interna SNH/UFF/convidados). Ago/2022
Relatório 3.3: Composto por quatro sub-relatórios:

3.3.1. composto pelo resultado da projeção demográfica com base nos cenários de
mortalidade, fecundidade e migração;
3.3.2. composto pela projeção da demanda demográfica por moradias;
3.3.3. composto pelo resultado da es�ma�va das necessidades habitacionais,
considerando hipóteses de projeção do nível de renda domiciliar;
3.3.4. com base nos dados do déficit habitacional, calculado de acordo com a metodologia
da FJP, e o estudo de demanda futura.

Ago/2022

2ª Oficina para validação do Relatório 3.3 (interna SNH/UFF/convidados). Ago/2022
Relatório 3.4: Composto pela projeção dos fundings da polí�ca de habitação até o ano de 2040 e
simulação das metas para as Linhas Programá�cas. Set/2022

3ª Oficina para validação do Relatório 3.4 (interna SNH/UFF/convidados). Out/2022

Final

Texto base para o capítulo “Diagnós�co” do PlanHab 2040. Out/2022
Texto base para o capítulo “Cenários e Metas” do PlanHab 2040. Out/2022
Webinário de divulgação dos resultados. Nov/2022
Relatório final descri�vo das a�vidades desenvolvidas no projeto. Jul/2023
Relatório final de prestação de contas do TED. Jul/2023

 

4.1 Compromissos comuns aos par�cipes

Além dos compromissos descritos no texto principal do Termo de Execução Descentralizada no qual este Plano de Trabalho se insere,
os par�cipes devem observar os seguintes compromissos em comum:

1. Compar�lhamento de dados, informações e estudos existentes, bem como a troca de experiências e apoio técnico recíproco;

2. Quaisquer informações técnicas ou documentos que estejam contemplados no objeto do Termo de Execução Descentralizada
podem ser solicitados reciprocamente pelos par�cipes;

3. A realização de reuniões periódicas para alinhamento e acompanhamento deste TED;

4. A cons�tuição/par�cipação em grupo(s) de trabalho, conforme for o caso, mediante acordo prévio entre os par�cipes;

5. Os direitos autorais resultantes de a�vidades realizadas em conjunto e em decorrência da parceria ora proposta serão objeto
de proteção, pertencendo sua �tularidade a ambos os par�cipes em conformidade com a legislação da propriedade intelectual;

6. Os projetos, a�vidades e produtos previstos neste plano de trabalho podem ser revistos pelos par�cipes conforme
necessário.

 

4.3. O item 9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO do Plano de Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:
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4.4. O item 12. VIGÊNCIA do Plano de Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:

O prazo de vigência deste plano de trabalho será de 21 (vinte e um) meses, contados a par�r da data de sua assinatura.

5. DA RATIFICAÇÃO

5.1. 5.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do TED nº 04/2021, não modificadas por este Termo Adi�vo.
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6. DA PUBLICAÇÃO

6.1. A unidade descentralizadora providenciará a publicação deste Termo Adi�vo em seu sí�o eletrônico oficial conforme dispõe o Art. 14 do
Decreto Federal nº 10.426, de 16 de julho de 2020.

 

Brasília, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS

Secretário Nacional de Habitação

(assinado eletronicamente)

ANTÔNIO CLAUDIO LUCAS DA NÓBREGA

Reitor da Universidade Federal Fluminense

 

[1] GIVISIEZ, Gustavo Henrique Naves & OLIVEIRA, Elzira Lúcia de. Demanda Futura por Moradias: demografia, habitação e mercado. Niterói. Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. 2018

[2] h�ps://demografiaufrn.net/projecao-populacional/
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