PLANO DE AÇÃO POR INICIATIVA
Perspectiva:
Objetivo Estratégico:
Projeto / Iniciativa:

O QUE

Garantir a contrapartida pelo Estado para captação de recursos federais para Habitação de Interesse Social-HIS, nos municípios com população abaixo de 50 mil habitantes

COMO

POR QUE

QUEM

Para acompanhar o processo de
organização dos municípios para
contratação dos programas de
SECRETARIA
DAS
CIDADES
Criar uma agenda de encontro
HIS do governo federal
Instituir processo de sensibilização e com os gestores municipais
CAIXA ECONÔMICA BANCO DO
captação de recursos para o
BRASIL
CAGECE
SEINFRA
municípios para os programas de HIS capacitar a equipe de trabalho Para disseminar os meios
MINISTÉRIO
DAS
CIDADES
APRECE
do município quanto a
necessários para contratação
operacionalização dos
dos programas de HIS do
programas de HIS do
governo federal
Governo Federal
Identificar as particularidades de
Visitar os municípios
cada município quanto a
identificando suas
estrutura para desenvolvimento
particularidades
de HIS

Implantar/ reforçar mecanismo
de apoio aos municípios, com
ações de Assistência Técnica e
Jurídica, bens e / ou aportes
financeiros nos programas

Instruir e treinar os
gestores e equipe de
trabalho dos municipais
de instrumentos
apropriados de
planejamento e execução
dos programas

Para diagnosticar a
estrutura dos municípios
quanto ao planejamento de
programas de HIS

SECRETARIA DAS CIDADES
IDECE APRECE CAIXA
ECONOMICA BANCO DO
BRASIL

Para subsidiar os
municípios no processo de
adesão e contratação dos
programas de HIS do
SECRETARIA DAS CIDADES
governo federal
CAIXA ECONÔMICA BANCO DO
BRASIL CAGECE SEINFRA
APRECE
Criar uma agenda de encontro Para acompanhar o processo de
com os gestores municipais
organização dos municípios para
para monitoramento das
contratação dos programas de
ações
HIS do governo federal

QUANDO
(DD/MM/AAAA)

STATUS
(Planejado,
Em andamento, Concluido)

1º semetre de 2015

Planejado

1º semetre de 2015

Planejado

2º semetre de 2015

Planejado

2º semetre de 2015

Planejado

2º semetre de 2015

Planejado

PLANO DE AÇÃO POR INICIATIVA
Perspectiva:
Objetivo Estratégico:

Garantir a implantação de programa de Regularização Fundiária

Projeto / Iniciativa:

O QUE

Diagnosticar
peculiaridades
municípios

as

COMO

POR QUE

QUEM

QUANDO
(DD/MM/AAAA)

STATUS
(Planejado,
Em
andamento,
Concluido)

DAS
CIDADES
situações
e
Realizar pesquisa no município
Para identificar e diagnosticar SECRETARIA
1º semetre de
existentes
nos quanto a situação de implementação as peculiaridades existentes nos CAIXA ECONÔMICA BANCO DO
Planejado
2015
município quanto a RF
BRASIL APRECE
da RF

Criar mecanismos operacionais e
legais para abranger as situações
identificadas

Captar recursos para implementação
dos mecanismos criados

SECRETARIA DAS CIDADES
Criar um grupo de trabalho para Para orientar os gestores IDECE APRECE CAIXA
estudar as diferentes peculiaridades e acelerar o processo de como ECONOMICA BANCO DO
orientar os municípios no processo de realizar a implantação da RF no BRASIL
regularização fundiária
município.

Divulgar os meios ofertado no Para
que
os
municípios SECRETARIA DAS CIDADES CAIXA
Ministério das Cidades e outros realizem
a
regularização ECONÔMICA BANCO DO BRASIL
CAGECE SEINFRA APRECE
programas de financiamento de RF fundiária em seus municípios

1º semetre de
Planejado
2015

1º semetre de
Planejado
2015

PLANO DE AÇÃO POR INICIATIVA
Perspectiva:
Fortalecer o Programa MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV, na modalidade Entidades

Objetivo Estratégico:
Projeto / Iniciativa:

O QUE

COMO

POR QUE

Criar uma agenda de encontro
com as entidade habilitadas ou
em hablitação

Para acompanhar o processo de
organização das entidades para
contratação dos programas de HIS do
governo federal

Instituir processo de sensibilização e
Capacitar e treinar os
capacitação seminários e oficinas para
Para disseminar os meios
responsáveis das entidades
as entidades habilitadas ou em
necessários para contratação dos
quanto a operacionalização dos programas de HIS do governo federal
habilitação, pelo MCIDADES
programas de HIS do Governo
Federal
Realizar eventos e seminários
com as entidades

Para socializar as diferentes
experiências visando buscar
similaridades dos diversos
procedimentos

QUEM

QUANDO
(DD/MM/AAAA)

STATUS
(Planejado,
Em
andamento,
Concluido)

1º semestre de
Planejado
2015

SECRETARIA
DAS
CIDADES
CAIXA ECONÔMICA BANCO DO 1º semestre de
Planejado
BRASIL APRECE
2015

1º e 2º
semestre de
2015

Planejado

Para subsidiar os entidades
habilitadas ou em habilitação, no
2º semestre de
Planejado
processo de adesão e
2015
contratação dos programas de
Implantar/ reforçar mecanismo de
HIS do governo federal
SECRETARIA DAS CIDADES
apoio aos municípios, com ações de
Assistência Técnica e Jurídica, bens e
IDECE APRECE CAIXA
/ ou aportes financeiros para essa
ECONOMICA BANCO DO BRASIL
Para acompanhar o processo de
modlidade de PMCMV
Criar uma agenda de encontro
organização das entidades para
2º semestre de
com os gestores municipais para
Planejado
contratação dos programas de
2015
monitoramento das ações
HIS do governo federal
Instruir e treinar as entidades
habilitadas ou em habilitação de
instrumentos apropriados de
planejamento e execução dos
programas

Propor projetos de habitação de
Garantir a contrapartida financeira nos interesse social, no âmbito do
termos da LEI 15.143/2012
PMCMV nos municípios do
Estado do Ceará

Para viabilizar os recursos para o
programa MCMV em parceria com o
Governo Federal

SECRETARIA DAS CIDADES
CAIXA ECONÔMICA BANCO DO 1º semestre de
Planejado
BRASIL CAGECE SEINFRA
2015
APRECE

PLANO DE AÇÃO POR INICIATIVA
Perspectiva:
Objetivo Estratégico:
Projeto / Iniciativa:

O QUE

Propor a revisão do Plano Estadual
de Habitação de Interesse SocialPEHIS

Ampliar a implementação, no Estado da Política de Habitação de Interesse Social_ PHIS, urbana e rural

COMO

Realizar licitação para revisão e
elaboração do Plano Estadual de
Habitação de Interesse Social

POR QUE

Para atualizar o Plano Estadual de
Habitação de Interesse Social- PEHIS

50% de imóveis prontos áreas
urbanas

Para que os municípios criem o
processo de regularização
fundiária dos programas
habitacionais

50% de imóveis prontos em
áreas rurais

Para que os municípios criem o
processo de regularização
fundiária dos programas
habitacionais

Divulgar áreas de ZEIS nos
municípios e entidades,
CONSTRUTORAS

Para preencher os vazios das ZEIS
existentes e valorizar as áreas do
entorno

Estabelecer meta percentual para
redução do déficit habitacional do
Estado

Incentivar a utilização das ZEIS de
vazio para HIS
Criar mecanismos de incentivo Para estimular as construtoras e
para construção em áreas de
entidades a preencher os vazios
ZEIS
das ZEIS existentes

QUEM

SECRETARIA
DAS
CIDADES
CAIXA ECONÔMICA BANCO DO
BRASIL APRECE

SECRETARIA DAS CIDADES
IDECE APRECE CAIXA
ECONOMICA BANCO DO
BRASIL

SECRETARIA DAS CIDADES
CAIXA ECONÔMICA BANCO
DO BRASIL CAGECE SEINFRA
APRECE

QUANDO
(DD/MM/AAAA)

STATUS
(Planejado,
Em andamento,
Concluido)

1º semetre de
2015

Planejado

1º semetre de
2016

Planejado

1º semetre de
2016

Planejado

1º semestre de
2015

Planejado

1º semestre de
2015

Planejado

