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TEMAS DESTA APRESENTAÇÃO

1. Diretrizes da Intervenção Pública nos Assentamentos

2. Objetivos da Hierarquização dos assentamentos precários e
irregulares conforme as necessidades habitacionais e da
definição de critérios de priorização da intervenção por tipologia
de problema.

3. Critérios de Metodologia de Hierarquização dos assentamentos
precários e irregulares do município, segundo as suas
necessidades habitacionais

4. Critérios e Metodologia de Priorização da ação governamental
dos assentamentos precários e irregulares do município, segundo
a tipologia de problema e a intervenção demandada



Diretrizes Gerais da Intervenção Pública nos Assentamentos

1. Gravar todos os assentamentos mapeados como ZEIS – Zonas Especiais de Interesse 
Social, independentemente da tipologia de intervenção que será demandada nele;

2. Diferenciar irregularidade e precariedade no interior dos assentamentos irregulares 
mapeados;

3. Estabelecer uma hierarquização geral dos assentamentos pelo critério de precariedade 
para disseminar o conhecimento acerca das necessidades e urgências habitacionais da 
cidade;

4. Estabelecer as prioridades da ação do PLHIS no interior dos assentamentos precários a 
partir do que está no escopo da ação da SEHAB na atual estrutura administrativa da 
Prefeitura: Regularização Fundiária, Urbanização Integrada (Complexa), Produção 
Habitacional e Execução de Obras pontuais de correção de risco relacionados à condição 
de moradia. Isto significa que ficam fora do escopo do PLHIS as intervenções pontuais de 
itens de urbanização, que se referem à complementação de itens de infra-estrutura 
semelhantes ao conjunto da cidade (complementação de pavimentação, drenagem, rede 
ou tratamento de esgoto, iluminação pública) e que são responsabilidades de outras 
secretarias (SMT. SU, SO, conforme o caso)

5. Estabelecer a prioridade da intervenção a partir do tipo de intervenção habitacional 
demandada (regularização, urbanização e produção habitacional), considerando as 
diferenças de intervenção e o volume de investimentos necessários para cada tipo;



Diretrizes Gerais da Intervenção Pública nos Assentamentos
(Continuação)

6 - Adotar a facilidade da intervenção como maior peso para priorizar a intervenção nos
assentamentos em situação de irregularidade, mas com baixa ou nenhuma
precariedade.

7 - Adotar a presença de risco à vida como maior peso para a priorização da intervenção 
nos assentamentos em situação de precariedade, nos quais se demanda 
urbanização complexa ou remoção;

8 - Adotar os projetos atuais da SEHAB como referência do padrão de intervenção e 
estabelecer os parâmetros de quantificação do déficit quantitativo e qualitativo no 
interior dos assentamentos precários, a partir das médias confirmadas nos projetos 
desenvolvidos ou em desenvolvimento pela SEHAB;

9 - No caso dos assentamentos precários priorizar a intervenção de urbanização sempre 
que possível, ainda que com reassentamentos parciais;

10 - No caso dos assentamentos cuja solução demande reassentamento total ou parcial, 
priorizar o atendimento na mesma região em que está inserido, preservando as 
relações sociais e culturais estabelecidas e potencializando o uso de equipamentos e 
serviços aos quais já tem acesso. 



Diretrizes da Intervenção Pública nos Assentamentos
Específicas para APRM -B

1 - Gravar os assentamentos mapeados como ARA-1 e desenvolver o processo de sua
regularização urbanística e fundiária como PRIS;

2 - Gravar na APRM-B na mesma região em que há necessidade de remoção de
famílias, exceto nos quais em que se defina por restrição total à ocupação, áreas
vazias como ZEIS para desenvolvimento de empreendimentos de HIS vinculado a
PRIS, nos termos do que está previsto na Lei Específica.

DESTAQUE PARA AS PRÓXIMAS FASES:
Na fase de discussão sobre as diretrizes de programa de intervenção, serão debatidos temas como:

• Considerar as condições topográficas, a localização em relação à m ancha urbana, os possíveis 
acessos e a micro-bacia como unidade de projeto par a localização de empreendimentos de HIS em 
assentamentos em mananciais.

• Na gravação de ZEIS de vazios priorizar o preenchimen to de vazios nas áreas mais consolidadas, 
desocupar áreas não consolidadas e dificultar a exp ansão para áreas não ocupadas.

• Considerar os investimentos já realizados pela popul ação e pelo poder público para recuperação 
urbanística e ambiental em área de mananciais, garantindo o “espírito da lei” específica.

• Desenvolver propostas de intervenção em áreas de mananciais considerando aspectos de regularização 
urbanística e fundiária, inserção urbanística e soluções de infra-estrutura de menor impacto ambiental e 
maior qualidade funcional.



Estas diretrizes foram transformadas em um sistema de 
hierarquização e priorização que busca dar transpar ência quanto à 

aplicação de tais diretrizes no conjunto dos assent amentos.

É O QUE VEREMOS A SEGUIR



• O QUE É A HIERARQUIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS
MAPEADOS?

• É uma classificação geral dos assentamentos mapeados no
município, a partir de indicadores de condição habitacional
previamente definidos.

• QUAL O OBJETIVO DA HIERARQUIZAÇÃO DOS
ASSENTAMENTOS MAPEADOS?

• Dar transparência aos critérios de análise e priorização da ação do
PLHIS nos assentamentos, de modo que cada órgão, entidade ou
pessoa da população saiba como está situada uma determinada
área em relação às suas necessidades.

OBJETIVO DA HIERARQUIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 
MAPEADOS E DA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO  DA 

INTERVENÇÃO POR TIPO DE PROBLEMAS



• QUAL A METODOLOGIA ADOTADA PARA A HIERARQUIZAÇÃO DOS
ASSENTAMENTOS MAPEADOS?

• A metodologia utilizada para a composição da Hierarquização dos Assentamentos
Mapeados teve como ponto de partida a separação da leitura dos critérios que
estabelecem a condição geral de precariedade dos assentame ntos do
município dos critérios que determinam a priorizaçào da açã o governamental .

• Separar essas duas leituras possibilita distinguir a caracterização dos
assentamentos por precariedade em um quadro geral (cuja maior ou menor
precariedade é traduzida na pontuação através de indicadores gerais), da
priorização para a intervenção (a ser analisada a partir de filtros específicos por
programas, aplicados a essa caracterização geral), que além de ser menos estanque
do que a primeira, pode estar sujeita a adaptações de acordo com a viabilidade da
ação governamental.

• Para tanto, tratou-se a pontuação para caracterização geral dos assentamentos
somente a partir dos indicadores relativos às condições de c ada assentamento
(ou seja, aqueles que se referem ao grau de risco ambiental e tecnológico, à
caracterização edilícia, urbanística, de infra-estrutura e de serviços públicos e ao
quadro sócio-econômico geral) separadamente dos critérios programáticos. Estes
últimos são tratados na hierarquização para PRIORIZAÇÃO através de filtros
aplicados posteriormente à caracterização geral.

METODOLOGIA PROPOSTA PARA A HIERARQUIZAÇÃO DOS 
ASSENTAMENTOS MAPEADOS E DA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE 

PRIORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO POR TIPO DE PROBLEMAS



HIERARQUIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS MAPEADOS

• PONTUAÇÃO – SERVE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO E
VARIA DE ACORDO COM O GRAU DE PRECARIEDADE EM CADA ASPECTO
ANALISADO.

EX: SITUAÇÃO MENOS GRAVE - PONTO = 1
SITUAÇÃO GRAVE – PONTO =2
SITUAÇÃO MAIS GRAVE – PONTO = 3

• PESOS – SERVEM PARA CONFERIR MAIOR IMPORTÂNCIA PARA ASPECTOS
QUE TÊM MAIOR GRAVIDADE NA CARACTERIZAÇÃO DA PRECARIEDADE.

EX: RISCO TEM PESO = 3 (PONTOS X 3)
CARACTERÍSTICA DA EDIFICAÇÃO TEM PESO = 1 (PONTOS X 1)

• FILTROS – SÃO APLICADOS APÓS A PONTUAÇÃO E A MULTIPLICAÇÃO DOS
PESOS, OU SEJA, APÓS A CARACTERIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO. SERVEM
PARA CONFERIR GRAU MAIOR OU MENOR PARA PRIORIZAÇÃO DÀ
INTERVENÇÃO NOS ASSENTAMENTOS, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS
DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.

Ex: NO CASO DOS PROGAMAS DE URBANIZAÇÃO, QUANTO MAIOR FOR O
ASSENTAMENTO, MAIOR SERÁ A PRIORIDADE DE ATENDIMENTO DA
DEMANDA, OU SEJA, MAIOR SERÁ O ÍNDICE ATRIBUÍDO AO FILTRO.



• Esta metodologia, construída a partir da constatação de que os assentamentos precários têm
problemas muito diversos, que demandam intervenções muito diversas, resultou na formulação de
dois instrumentos distintos:

– O Quadro Geral de Hierarquização dos Assentamentos Por Neces sidade Habitacional ,
que mostra o retrato dos assentamentos irregulares e precários da cidade em termos de suas
necessidades, a partir de um conjunto de indicadores e pesos propostos (E QUE
DISCUTIREMOS HOJE). O resultado desta hierarquização é uma classificação geral dos 259
assentamentos, trazendo nos primeiros lugares aqueles assentamentos cuja situação é mais
grave e cuja intervenção é mais urgente. ESTE QUADRO É UM RETRATO, ele não define
prioridades de intervenção. Ele orienta a discussão que teremos no 3º Fórum sobre os
volumes de investimento por tipo de necessidades;

– O Quadro de Priorização dos Assentamentos por Tipologia de Pr oblema/ Intervenção
Demandada – Este quadro é construído a partir dos mesmos indicadores do quadro geral de
hierarquização e a ele se somam critérios específicos (QUE DISCUTIREMOS HOJE
TAMBÉM) , conforme a tipologia do problema. Ele foi concebido considerando que as
tipologias de problemas nos assentamentos demandam intervenções muito diferentes e há
programas que sequer se aplicam a determinadas tipologias de problemas. O resultado deste
quadro é a relação de assentamentos prioritários de intervenção dentro do grupo de
assentamentos que têm aquele tipo de problema e demandam aquele tipo de intervenção.
ESTE QUADRO ESTABELECE UMA PRIORIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO NOS
ASSENTAMENTOS QUE DEMANDAM O MESMO TIPO DE INTERVENÇÃO E GERA 3
QUADROS DISTINTOS:

– Quadro de Priorização dos Assentamentos que demandam Regul arização Fundiária
Específica

– Quadro de Priorização dos Assentamentos que demandam Urban ização Integrada
– Quadro de Priorização dos Assentamentos que demandam Reass entamento Integral

(remoção)

METODOLOGIA PROPOSTA PARA A HIERARQUIZAÇÃO DOS 
ASSENTAMENTOS MAPEADOS E DA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS DE 

PRIORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO POR TIPO DE PROBLEMAS



QUADRO GERAL DE HIERARQUIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS E/OU IRREGULARES POR NECESSIDADES 

HABITACIONAIS

INDICADORES PROPOSTOS PARA A HIERAQUIZAÇÃO
(CLASSIFICAÇÃO GERAL)
I - Grau de risco ambiental, sanitário e tecnológico  (Pontua mais quem tem mais risco)
• a) Riscos associados a escorregamento de encostas e solapamentos de margens de córregos
• b) Riscos associados a inundação e alagamentos
• c) Riscos sanitários 
• d) Riscos tecnológicos

II – Características edilícias, urbanísticas e de of erta de infra-estrutura e de serviços públicos
(Pontua mais quem tem mais precariedade) 
• a) Padrão Construtivo dos Imóveis e Nível de Consolidação e Salubridade do Assentamento 
• b) Oferta de Infra-Estrutura do Assentamento (devido à limitação da qualidade das fontes utilizadas, esse 

item terá menos peso na pontuação geral que se propõe revisar)
– b1) água
– b2) esgoto
– b3) energia

• c) Oferta de Equipamentos Públicos

III – Características sócio-econômicas e organizativas da c omunidade
• a) índices sócio-econômicos (IPVS) (Pontua mais quem está inserido em região de mais

vulnerabilidade)
• b) Organização Social (Pontua mais quem é mais organizado. ÚNICO INDICADOR QUE PONT UA NO

POSITIVO, mas cuja aplicação nesta 1ª fase será parcial)



PESOS PROPOSTOS PARA A HIERAQUIZAÇÃO, CONSIDERANDO 
OS CONJUNTOS DE INDICADORES 

• Definido o conjunto de indicadores a serem observados para o enquadramento dos
assentamentos na hierarquização geral definiu-se a sistemática de atribu ição de
pontos:
– MAIOR PONTUAÇÃO PARA MAIOR PRECARIEDADE (Grupo I e Grupo II)
– MAIOR PONTUAÇÃO PARA MAIOR VULNERABILIDADE (Grupo III A)
– MAIOR PONTUAÇÃO PARA MAIOR ORGANIZAÇÃO SOCIAL (Grupo III B)

• Considerando os grupos de indicadores a serem observados para o enquadramento
dos assentamentos complementarmente na hierarquização geral definiu-se pes o
diferente para os grupos de problemas:
– MAIOR PESO PARA O GRUPO I Grau de risco ambiental, sanitário e

tecnológico – Peso 3 (multiplica o número de pontos por 3)
– PESO 1 PARA OS DEMAIS GRUPOS

Grupo II – Características edilícias, urbanísticas e  de oferta de infra-
estrutura e de serviços públicos

Grupo III – Características sócio-econômicas e organ izativas da 
comunidade

QUADRO GERAL DE HIERARQUIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS E/OU IRREGULARES POR NECESSIDADES 

HABITACIONAIS



INDICADORES E PONTUAÇÃO
I - Grau de risco ambiental, sanitário e tecnológico  (PESO 3)

a) Riscos associados a escorregamento de encostas e  
solapamentos de margens de córregos 

De 3 a 1 - pontos  da situação mais grave para a men os grave 

b) Riscos associados a inundação e alagamentos

De 3 a 1 - pontos  da situação mais grave para a men os grave 

d) Riscos tecnológicos

De 3 a 1 - pontos  da situação mais grave para a men os grave 

c) Riscos Sanitários

De 3 a 1 - pontos  da situação mais grave para a men os grave 



INDICADORES E PONTUAÇÃO
II – Características edilícias, urbanísticas e de of erta de infra-

estrutura e de serviços públicos (PESO 1)

a) Padrão Construtivo dos Imóveis e Nível de Consol idação e 
Salubridade do Assentamento

De 3 a 1 - pontos  da situação mais grave para a men os grave 

b1)  Oferta de infraestrutura : Rede de abastecimento de Água  

De 3 a 1 - pontos  da situação mais grave de cobertu ra para a menos 
grave 
b2)  Oferta de infraestrutura : Rede de esgotos

De 3 a 1 - pontos  da situação mais grave de cobertu ra para a menos 
grave 

b3)  Oferta de infraestrutura : Rede de energia elétrica

De 3 a 1 - pontos  da situação mais grave de cobertu ra para a 
menos grave 



INDICADORES E PONTUAÇÃO
II – Características edilícias, urbanísticas e de of erta de infra-

estrutura e de serviços públicos (PESO 1)

c) Oferta de Equipamentos Públicos Pontos

Oferta satisfatória – pelo menos duas escolas ou creches, uma Unidade
de Saúde e um equipamento cultural, de esportes ou de lazer de fácil
acesso e transporte público adequado

1

Oferta mediana – assentamentos servidos, pelo menos, por uma escola 
e uma Unidade de Saúde

2

Oferta insatisfatória – assentamentos cuja localização determina um 
padrão de atendimento incompatível com o que a cidade oferece aos 
munícipes em termos de educação, saúde, cultura, esportes ou lazer, 
com transporte público inadequado

3



INDICADORES E PONTUAÇÃO
III – Quadro sócio-econômico e organizativo da comun idade

(PESO 1)

a) Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS Pontos

Nenhuma ou Muito Baixa Vulnerabilidade 1

Vulnerabilidade Baixa/Média 2

Vulnerabilidade Alta 3

b) Organização Social Pontos

Organização Social Baixa 1

Organização Social Média 2

Organização Social Alta 3

Em função de problemas na forma de coleta de dados possível nesta 1ª fase do 
mapeamento, não será aplicada a pontuação com diferença neste critério. Todos 
recebem pontuação 1. E a SEHAB fará a complementação da coleta de dados e 
melhor definição do critério, para posterior aplicação.



RESULTADO: 

QUADRO GERAL DE HIERARQUIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS 
(ONDE SE INSEREM TODAS AS TIPOLOGIAS) APONTANDO A 
SITUAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS ORDENADOS A PARTIR 
DE MAIOR PONTUAÇÃO, QUE SERÁ ESTABELECIDA PELA 

MAIOR PRECARIEDADE E RISCO. 

QUADRO GERAL DE HIERARQUIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS E/OU IRREGULARES POR NECESSIDADES 

HABITACIONAIS



METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 
MAPEADOS POR NATUREZA DA INTERVENÇÃO DEMANDADA

• Para a hierarquização das intervenções necessárias deve-se considerar que, no âmbito dos componentes comuns
da segregação territorial e irregularidade, devem ser buscadas as DIFERENÇAS QUE PERMITAM ESTABELECER
UMA ORDEM DE PRIORIDADES, com vistas ao PLHIS.

• A atribuição da pontuação, conforme cada indicador, não é, isoladamente, um método satisfatório de hierarquização,
se for considerado que cada assentamento pode ser objeto de programas de intervenção por meio de regularização
fundiária ou urbanização de favela.

• Desta forma, propõe-se atribuir FILTROS E PESOS diferenciados, conforme a natureza da intervenção prioritária
demandada da política habitacional, como segue:

– Regularização Fundiária – Aplicado às Tipologias 1 e 2 (E 6 CON JUNTOS HABITACIONAIS)
– Urbanização Integrada - Aplicado às Tipologias 2, 3 e 4
– Reassentamento Total - Aplicado à Tipologia 5

• Para as intervenções “Urbanização Integrada” e “Reassentamento Total ”:
– A pontuação e os pesos acompanham o princípio de maior pontua ção, maior precaridade , assim

somada a pontuação e pesos dos filtros específicos à pontuação já atribuída no QUADRO GERAL DE
HIERARQUIZAÇÃO e serão priorizados os assentamentos com maior pontuação final.

– A estes indicadores somam-se outros relacionados ao tipo de intervenção

• Inversamente, para a intervenção “Regularização Fundiária” tem-se:
– Prioridade para os assentamentos menos precários , que são os que trazem menor pontuação do quadro

geral, por terem boa infra-estrutura, não terem situações de risco, etc.
– Assim, a fim de acentuar sua condição de mais baixa pontuação (apresentada pelo quadro geral), a pontuação

específica (filtro) será aplicada da seguinte forma:
• a situação mais favorável para regularização menor pontuação
• a situação menos favorável maior pontuação.

– Serão priorizados os assentamentos com menor pontuação fina l.
– A estes indicadores somam-se outros critérios relacionados ao tipo de intervenção



CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTOS CUJA
DEMANDA PRIORITÁRIA É URBANIZAÇÃO INTEGRADA

PRIORIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS POR NATUREZA DA 
INTERVENÇÃO DEMANDADA

1. Resultado do Quadro Geral de Hierarquização (prioridade para os mais 
precários: Tipologia 4 e 3)

2. Imposição Judicial/ Obrigação de Fazer (prioridade para as áreas onde o 
poder público firmou TAC ou para aquelas que ação judicial determina 
intervenção)

3. Porte do Assentamento (prioridade para os assentamentos maiores)



PESOS E FILTROS 
DEMANDA PRIORITÁRIA URBANIZAÇÃO

FILTROS PROCEDIMENTOS     

Porte do 
Assentamento
PESO 2

≥ 1.000 UHs ∑ parcial da pontuação  
+ 4 pontos

≤ 1.000 UHs ≥ 500 UHs ∑ parcial da pontuação   
+ 3 pontos

< 500 UHs ≥ 100 UHs ∑ parcial da pontuação  
+ 2 pontos

<100 UHs ∑ parcial da pontuação 
+ 0 ponto

Imposição 
Judicial/ 
Obrigação de 
Fazer

Incidência de TAC firmado ou Ação 
Judicial (ACP) transitada em julgado ou 
Ação  

∑ parcial da pontuação   
+ 2 pontos



CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTOS CUJA
DEMANDA PRIORITÁRIA É REASSENTAMENTO TOTAL

PRIORIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS POR NATUREZA DA 
INTERVENÇÃO DEMANDADA

1. Resultado do Quadro Geral de Hierarquização (prioridade para os mais 
precários: Tipologia 5)

2. Porte do Assentamento (prioridade para os assentamentos maiores)

3. Imposição Judicial/ Obrigação de Fazer (prioridade para as áreas onde o 
poder público firmou TAC ou para aquelas que ação judicial determina remoção)



PESOS E FILTROS PARA 
DEMANDA DE REASSENTAMENTO TOTAL

FILTROS PROCEDIMENTOS     

Porte do 
Assentamento
PESO 2

≥ 1.000 UHs ∑ parcial da pontuação  
+ 4 pontos

≤ 1.000 UHs ≥ 500 UHs ∑ parcial da pontuação   
+ 3 pontos

< 500 UHs ≥ 100 UHs ∑ parcial da pontuação  
+ 2 pontos

<100 UHs ∑ parcial da pontuação 
+ 0 ponto

Imposição 
Judicial/ 
Obrigação de 
Fazer

Incidência de TAC firmado ou Ação 
Judicial (ACP) transitada em julgado 
ou Ação  

∑ parcial da pontuação   
+ 2 pontos



CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTOS CUJA
DEMANDA PRIORITÁRIA É REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PRIORIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS POR NATUREZA DA 
INTERVENÇÃO DEMANDADA

1. Resultado do Quadro Geral de Hierarquização (prioridade para os menos 
precários: Tipologia 1 e 2)

2. Condição Fundiária (prioridade para as áreas públicas, onde o poder público é 
necessariamente o promotor)

3. Imposição Judicial/ Obrigação de Fazer (prioridade para as áreas onde o 
poder público firmou TAC ou para aquelas que ação judicial determina 
intervenção)

4. Porte do Assentamento (prioridade para os assentamentos maiores)



PESOS E FILTROS PARA 
DEMANDA PRIORITÁRIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FILTROS PROCEDIMENTOS

Tipologia Tipologia 1 ∑ parcial da pontuação X 1

Tipologia 2 ∑ parcial da pontuação X 3

Tipologia  3 ∑ parcial da pontuação X 6

Tipologia  4 ∑ parcial da pontuação X 15

Condição 
Fundiária

Áreas Públicas do Município da classe Dominial ou
da classe de Uso Comum do Povo (Institucional),
com ocupação consolidada até dezembro de 2004

∑ parcial da pontuação  + 1 
ponto

Áreas Públicas do Município da classe Dominial ou
da classe de Uso Comum do Povo (Institucional)
ocupados após dezembro de 2004

∑ parcial da pontuação  + 2 
pontos

Áreas Particulares de propriedade de Associações
ou Movimentos de Moradia representantes dos
moradores

∑ parcial da pontuação  + 3 
pontos

Áreas Particulares cuja ocupação não foi
consentida

∑ parcial da pontuação  + 4 
pontos

PRIORIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS POR NATUREZA DA 
INTERVENÇÃO DEMANDADA



FILTROS PROCEDIMENTOS     

Imposição 
Judicial/ 
Obrigação de 
Fazer

Incidência de TAC firmado ou Ação Judicial 
(ACP) transitada em julgado ou Ação  

∑ parcial da pontuação
(REDUTOR) - 2 pontos

Porte do 
Assentamento

≥ 1.000 UHs ∑ parcial da pontuação   
+ 0 ponto

≤ 1.000 UHs ≥ 500 UHs ∑ parcial da pontuação
+ 4 pontos

< 500 UHs ≥ 100 UHs ∑ parcial da pontuação  
+ 6 pontos

<100 UHs ∑ parcial da pontuação  
+ 8 pontos

PESOS E FILTROS PARA 
DEMANDA PRIORITÁRIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PRIORIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS POR NATUREZA DA 
INTERVENÇÃO DEMANDADA



METODOLOGIA DE HIERARQUIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS 
MAPEADOS E PRIORIZAÇÃO POR NATUREZA DA INTERVENÇÃO 

DEMANDADA

• O conjunto de critérios e indicados aqui debatidos, orienta a
leitura da intervenção nos assentamentos precários.

• Na fase da Estratégia e Plano de Ação do PLHIS nós
discutiremos os critérios de priorização por programas, que
certamente agregarão outros critérios, considerando a leitura
geral da cidade e suas prioridades.



Obrigada a todas e todos ! 


