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INICIATIVAS

a) Revisar as normativas de atendimento provisório e definitivo;

b) Revisar a regulamentação de locação social;

c) Contratar unidades habitacionais nas modalidades de construção direta, aqui-
sição, locação social e carta de crédito;

d) Entregar unidades habitacionais nas modalidades de construção direta, aqui-
sição, locação social e carta de crédito;

e) Assegurar áreas de lazer para crianças nos novos conjuntos habitacionais, 
considerando as especificidades da primeira infância.

Somatória do número de unidades habitacionais de interesse social, 
entregues e contratadas pelo poder público.

INDICADOR

PROVER 49.000 MORADIAS  PROVER 49.000 MORADIAS  
DE INTERESSE SOCIALDE INTERESSE SOCIAL

SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

SEHAB

ODS VINCULADOS

Promover o acesso à moradia, à urbanização e à regularização fundiária para 
famílias de baixa renda.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

META 12META 12
CONTEXTO

A provisão habitacional visa oferecer atendi-
mento habitacional definitivo a famílias de bai-
xa renda, em áreas dotadas de infraestrutura, 
com condições adequadas de habitabilidade e 
salubridade. O acesso à moradia adequada tem 
resultados diretos para a saúde das famílias, 
especialmente para crianças e idosos, relação 
evidenciada pela pandemia da Covid-19. Nos 

REGIONALIZAÇÃO (PROJEÇÃO QUADRIÊNIO)

últimos quatro anos foram entregues mais 
de 15 mil unidades habitacionais produzidas 
diretamente pelo poder público, distribuí-
das entre 22 subprefeituras do município de 
São Paulo. Desde março de 2020, início da 
pandemia da Covid-19, até o primeiro qua-
drimestre de 2021 foram entregues quase 6 
mil unidades habitacionais.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O indicador considera as unidades entregues e contratadas por meio dos programas: Pode Entrar, 
Operações Urbanas Consorciadas, Parcerias Público-Privadas, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde 
Amarela, Locação Social, Convênios e outros programas habitacionais.

Planejamento regionalizado da Meta 12.  
O local das entregas poderá ser alterado, 
observando a demanda das políticas públicas  
e o atendimento às necessidades da população.


