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RESUMO 
 
 
 
 
 
Este trabalho tem por objetivo analisar as parcerias firmadas entre o Poder Público 
Municipal e as cooperativas habitacionais de Porto Alegre, para a promoção de 
habitações   de   interesse   social.   Expõe   o  contexto   histórico   de   criação   das 
cooperativas    habitacionais    no   Brasil,   apr esenta   os   programas   habitacionais 
implementados no Município e analisa o Programa Municipal de Fomento às 
Cooperativas Habitacionais de Porto Alegre, por meio das ações e obras requeridas 
pelas entidades cooperativas, ao Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB), 
para as cooperativas  de baixa renda. Adotou-se o estudo de caso, identificando  as 
cooperativas,  as demandas  via Orçamento Participativo (OP), as regiões de origem 
e de destino  dos  cooperativados,  os recursos  investidos,  os  critérios  adotados  e 
objetos contratados, com delimitação no período entre 2004 e 2014, após criação do 
referido programa e instituição do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS). Demonstrou-se  a evolução do cooperativismo,  sua relação com o Estado, 
seus  desafios  e  conquistas  para  a  aquisição  da  casa  própria.  Avaliaram-se  os 
avanços  e os limites  dessas  parcerias  para  a redução  do déficit  habitacional  em 
Porto Alegre. 

 
 
 
Palavras-chave:  cooperativas  habitacionais,  habitação  de  interesse  social, 
programas habitacionais, DEMHAB. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES  
 
 
 
 
 
Figura 1 – Capa da 1ª cartilha do cooperativismo editada pelo DEMHAB ................ 47 

 

Figura 2 – Capa da 2ª cartilha do cooperativismo editada pelo DEMHAB – dez/96  48 
 

Gráfico 1 - Objeto contratado ................................................................................... 55 
 

Figura 3 - Concorrência 14/08 – Diário Oficial de Porto Alegre ................................. 83 
 

Figura 4 - Reportagem da Agência Brasil ................................................................... 83 
 

Figura 5 - Reportagem Easycoop - Cooperativismo em Revista ............................... 84 
 

Figura 6 - Reportagem PMPA...................................................................................... 84 
 

Figura 7 - Reportagem PMPA de 18/08/2008 ............................................................. 85 
 

Figura 8 - Reportagem DEMHAB de 17/04/2015 ....................................................... 86 
 

Foto 1 - Cooperativa Habitacional Figueira – ano: set/2006 ......................................  87 
 

Foto 2 – Cooperativa Habitacional Jardim das Estrelas – ano: ago/2008 ................. 87 
 

Foto 3 – Cooperativa Habitacional Figueira -  ano 2014 ............................................ 88 
 

Foto 4 – Cooperativa Habitacional Jardim das Estrelas – ano: set/2008 .................. 89 
 

Foto 5 – Cooperativas COOHACID & COOJARDIM – ano: 2014..............................  89 



LISTA DE QUADROS  
 
 
 
 
 
Quadro 1 - Experiências pioneiras no Brasil ............................................................... 19 

 

Quadro 2 – Associativismo na CF/88 e no Código Civil/02 ........................................  33 
 

Quadro 3 – Regiões do OP.......................................................................................... 43 
 

Quadro 4 – Programas habitacionais da PMPA ......................................................... 45 
 

Quadro 5 – Documentos para cadastramento das cooperativas no DEMHAB  ........ 50 
 

Quadro 6 -  Prioridades das demandas no OP ........................................................... 54 
 

Quadro 7 – Planos Plurianuais (2006-2017)  .............................................................. 61 
 

Quadro 8 – Critérios Técnicos do OP (2004- 2014) ................................................... 75 
 

Quadro 9 – Cooperativas com demandas atendidas (2004-2014) ou em processo de 

execução de obras ....................................................................................................... 77 

Quadro 10 - Cooperativas habitacionais cadastradas no DEMHAB .......................... 80 
 

Quadro 11 – Cooperativas atendidas (2004-2014) áreas de origem e de destino.... 82 



 

 

LISTA DE SIGLAS 
 
 
 
 
 
ACI: Aliança Cooperativa Internacional 

 

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento 
 

BNH: Banco Nacional da Habitação 
 

CHAPATRAL:  Cooperativa  Habitacional  dos  Trabalhadores  Rodoviários  de  Porto 
 

Alegre Ltda. 
 

CNCoop: Confederação Nacional das Cooperativas 
 

COB: Coordenação de Obras 
 

COHABs: Companhias de Habitação 
 

COOHACID: Cooperativa Habitacional dos Moradores da Cidade de Deus Ltda. 

COOHADIL: Cooperativa Habitacional Dois Irmãos Ltda. 

COOHAF DMAE: Cooperativa Habitacional dos Funcionários do DMAE 

COOHALPI: Cooperativa Habitacional Alpes do Pinheiro Ltda. 

COOHAMPA: Cooperativa Habitacional Metropolitana de Porto Alegre Ltda. 

COOHATEPA:  Cooperativa  Habitacional  dos Trabalhadores  em Educação de Porto 

Alegre Ltda. 

COOHRREIOS:  Cooperativa  Habitacional  dos  Empregados  da Empresa  Brasileira 

de Correios e Telégrafos do RS 

COOJARDIM:  Cooperativa  Habitacional  Mista  Autogestionária  Jardim  Esperança 
 

Ltda. 
 

COOMETAL:  Cooperativa  de  Produção  e  Manutenção  da  Habitação  dos 
 

Metalúrgicos de Porto Alegre Ltda. 
 

COONAHAP: Cooperativa Nacional de Habitação P opular COONAHAP 
 

COOP. N. S. GRACAS: Cooperativa Habitacional Autogestionária dos Moradores do 
 

Loteamento Nª Sr.ª das Graças 
 

COOPSOL: Cooperativa Habitacional Solidariedade 

COPFIGUEIRA: Cooperativa Habitacional da Figueira Ltda. 

DEMHAB: Departamento Municipal de Habitação 

ECPAG: Equipe de Cooperativismo e Programas Autogestionários 
 

FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
 

FICAM: Programa de Construção, Conclusão, Ampliação e Melhora da Habitação de 
 

Interesse Social 



 

 

Finasa: Sistema Financeiro de Saneamento 
 

FMD: Fundo Municipal de Desenvolvimento 
 

FMHIS: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 
 

FNHIS: Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
 

FONPLATA: Fondo Financiero para El Desarrollo de La Cuenca del Plata 

FUNDOPIMES: Fundo de Investimentos do Programa Integrado de Melhoria Social 

HBB-BID: Habitar Brasil BID 

HIS: Habitação de Interesse Social 
 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
 

INOCOOPs: Institutos de Orientação às Cooperativas Habitacionais 
 

MDU: Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
 

OCB: Organização das Cooperativas Brasileiras 
 

OCDUA: Organização da Cidade, Desenvolvimento Urbano e Ambiental 
 

OP: Orçamento Participativo 
 

PAC: Plano de Aceleração do Crescimento PIEC: 

Programa Integrado Entrada da Cidade Planasa: 

Plano Nacional de Saneamento PLANHAP: Plano 

Nacional de Habitação Popular PMCMV: 

Programa Minha Casa Minha Vida 

PMHIS: Plano Municipal de Habitação de Interesse Social 
 

PMPA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
 

PRF: Programa de Regularização Fundiária 
 

PROFILURB: Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados 
 

PROMORAR: Programa de Erradicação de Submoradias 

PSH: Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social 

RIs: Regimentos Internos do OP 

ROP: Região do Orçamento Participativo 
 

SBPE: Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 
 

SESCoop: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
 

SFH: Sistema Financeiro de Habitação 
 

SPM: Secretaria de Planejamento Municipal 



 

 

SUMÁRIO 
 
 
 
INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 11 

 

1  COOPERATIVISMO  E HABITAÇÃO ........................................................... 15 
 

1.1  ORIGENS HISTÓRICAS DO COOPERATIVISMO  .....................................  15 
 

1.2  COOPERATIVISMO  NO BRASIL ................................................................. 19 
 

1.2.1  Tipos de cooperativismo brasileiro .......................................................... 21 
 

1.2.2  Tipos de cooperativas habitacionais ........................................................ 23 
 

1.3  COOPERATIVISMO  E A POLÍTICA HABITACIONAL NO BRASIL ............ 26 
 

1.3.1  Plano Nacional de Habitação e o BNH...................................................... 28 
 

1.3.2  Cooperativas habitacionais e a legislação vigente ................................ 30 
 

1.4  POLÍTICAS  PÚBLICAS  PARA  A   PROMOÇÃO  DE   HABITAÇÃO   DE 

INTERESSE SOCIAL (HIS) EM PORTO ALEGRE .................................................... 34 

2  PROCESSOS METODOLÓGICOS .............................................................. 39 
 

3  AS  COOPERATIVAS   HABITACIONAIS   E  AS  PARCERIAS  FIRMADAS 

COM O DEMHAB......................................................................................................... 41 

3.1  BREVE NARRATIVA  DO DÉFICIT  HABITACIONAL  EM PORTO ALEGRE 
 

E AS REGIÕES DO OP ............................................................................................... 41 
 

3.2  PROGRAMAS HABITACIONAIS EXECUTADOS ENTRE 2004 E 2014.. 455 
 

3.2.1  O Programa de Incentivo ao Cooperativismo Habitacional .................. 46 
 

3.2.2  Critérios   para   participar   do   Programa   Municipal   de   Fomento   às 
 

Cooperativas ............................................................................................................... 50 
 

3.2.3  Demandas das cooperativas habitacionais de Porto Alegre ................ 54 
 

3.3  CARACTERÍSTICAS  DAS  COOPERATIVAS  HABITACIONAIS 

CADASTRADAS NO DEMHAB ................................................................................... 58 

3.4  A  POLÍTICA  HABITACIONAL  DE  PORTO  ALEGRE  E  O 

COOPERATIVISMO..................................................................................................... 60 

3.4.1 Limites das parcerias entre a PMPA e as cooperativas habitacionais .... 62 
 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS ........................................................................................ 67 
 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................ 70 
 

ANEXO A ..................................................................................................................... 75 
 

ANEXO B ..................................................................................................................... 87 



11  
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

O déficit habitacional  é um dos grandes  desafios  do Estado brasileiro,  e as 

ações  governamentais   demonstraram-se,   ao  longo  do  tempo,  ineficientes   para 

diminuir  a  falta  de  moradia  no  País.  O  Poder  Público  não  conseguiu  suprir  a 

crescente demanda habitacional, herança de profundas desigualdades sociais, 

sobretudo com relação às camadas mais vulneráveis da população.  Dessa forma, a 

população necessitou criar alternativas  para conquistar  a casa própria e reduzir os 

efeitos   desse   grave   problema   social,   entre   elas,   a   organização   através   de 

cooperativas. 

A primeira cooperativa brasileira surgiu em 1847, mas foi na década de 1970 

que  o  cooperativismo  foi  regulamentado,   por  meio  da  Lei  Nacional  do 

Cooperativismo (Lei nº 5.764/71). Porém, é necessário definir o que vem a ser uma 

cooperativa: 
 
 

A cooperativa é uma iniciativa autônoma de pessoas, caracterizada por 
possuir dupla natureza, partindo do fato da mesma ser simultaneamente 
uma entidade social (um grupo organizado de pessoas) e uma unidade 
econômica (uma empresa financiada, administrada e controlada 
comunitariamente), tendo como objetivo principal o de ser utilizada 
diretamente pelos associados como meio para prover bens e serviços de 
que necessitam e que não conseguem obter individualmente em condições 
semelhantes. (RECH, 2000, p. 22) 

 
 

O cooperativismo no Brasil foi regulamentado durante o regime ditatorial, 

portanto, reflete-se na lei a intervenção do Estado nessas entidades. Após a 

redemocratização  do País, o associativismo  adquiriu uma nova projeção e permitiu 

maior liberdade de adesão da sociedade. Em Porto Alegre, na década de 1990, no 

governo   da  Frente   Popular,   composto   pelos   partidos   PT,   PCB   e  PSDB,   o 

cooperativismo  passou  a ter destaque como  alternativa  para a implementação  da 

política habitacional do município. 

A  busca  de  medidas   para  solucionar   a  questão   habitacional   estimulou 

parcerias entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA) e as cooperativas 

habitacionais. O município, por meio de sua política habitacional, aliada às leis de 

fomento ao cooperativismo, consolidou convênios com o objetivo de incentivar a 

produção de habitações  de interesse social e a redução do déficit habitacional  em 
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seu território, associando  essa prática à participação  popular na gestão da política 

habitacional. 

A necessidade  de atender,  prioritariamente,  a famílias  de baixa renda,  que 
 

não  tinham  acesso  ao  sistema  formal  de  financiamento  imobiliário,  estimulou  a 

PMPA a adotar novas ações para reduzir seu déficit habitacional. Uma das medidas 

implantadas pelo município foi o incentivo ao cooperativismo,  instituindo programas 

de fomento às cooperativas  habitacionais,  e destinando recursos para investimento 

na área. Os recursos investidos eram inicialmente provenientes de programas 

habitacionais  vigentes  e  da  PMPA,  por  meio  do  Fundo  Municipal  de 

Desenvolvimento  (FMD),  estabelecido  pela  Lei  Complementar  nº  315  de  06  de 

janeiro  de  1994.  A  partir  de  2009,  o  referido  fundo  foi  incorporado  ao  Fundo 

Municipal   de  Habitação   de  Interesse  Social  (FMHIS),  criado  para  atender   as 

exigências  da Lei Federal nº 11.124 de 16 de junho de 2005, que instituiu o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). 

As medidas implantadas pelo Município de Porto Alegre, nos anos 1990, 

permitiram  firmar contratos  entre as cooperativas  habitacionais  e o Poder  Público 

Local, que permanecem  e perpassam vertentes ideológicas  e partidárias.  A criação 

da Equipe de Cooperativismo e Programas Autogestionários (ECPAG), do 

Departamento  Municipal  de  Habitação  (DEMHAB)  –  autarquia  responsável  pela 

gestão da Política Habitacional de Interesse Social – evidencia a importância e a 

necessidade do Poder Público de criar canais de comunicação com a comunidade e 

de  propiciar  parcerias  para  a  execução  de  políticas  públicas  em  habitação  de 

interesse  social,  estimulando   o  cooperativismo   habitacional.   Nesse  sentido,  os 

contratos entre o Município de Porto Alegre e as cooperativas habitacionais têm 

comprovado  que o Estado, ao compartilhar  ações conjuntas, consegue reduzir seu 

déficit habitacional e promover a inclusão social. 

Diante do exposto, serão analisadas as parcerias entre o governo municipal e 

as cooperativas  habitacionais. Essa análise se desenvolverá com base na seguinte 

questão:   como  as  parcerias   entre  o  Poder   Público   Local   e  as  cooperativas 

habitacionais  contribuem  para  a promoção  de habitações  de interesse  social  em 

Porto Alegre e qual as limitações dessa relação? 

O objetivo geral deste trabalho consiste em avaliar os avanços  e limites das 

parcerias entre as cooperativas habitacionais e o governo municipal de Porto Alegre. 
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Com a finalidade de responder a questão norteadora, foram definidos os 

seguintes  objetivos  específic os:  demonstrar  de  que  forma  o  Município  de  Porto 

Alegre fomenta o cooperativismo habitacional; descrever como se constroem as 

parcerias entre as cooperativas habitacionais e o Poder Público Local; apresentar os 

resultados obtidos com as parcerias firmadas entre o Poder Público Local e as 

cooperativas habitacionais selecionadas; apontar as limitações dessas parcerias e 

possíveis encaminhamentos que poderiam contribuir para superá-las. 

O tema foi selecionado após constatar a crescente demanda de cooperativas 

habitacionais  e sua mobilização e articulação junto ao DEMHAB, criando uma nova 

e estreita relação entre o Estado e a sociedade civil organizada, com o objetivo de 

promover a política pública habitacional de interesse social. 

O  tipo  de  estudo  selecionado  para  esta  pesquisa  foi  o  estudo  de  caso. 

Adotou-se para a pesquisa o caráter quantitativo e qualitativo, realizado com o 

levantamento de dados dos documentos  pertencentes  ao DEMHAB, ao Orçamento 

Participativo e às demais instituições e órgãos envolvidos. Esse levantamento teve a 

finalidade de identificar quais foram as cooperativas habitacionais cadastradas e 

habilitadas que pleitearam recursos, via Orçamento Participativo (OP), e quais foram 

os objetos e os tipos de contratos firmados entre o Poder Público e as cooperativas 

selecionadas durante o período de 2004 a 2014. 

Com  relação  às  instituições  cooperativadas , foram  analisados  documentos 

que  registrassem  suas  formações  e  regiões  de  origem,  bem  como  o  local  de 

execução da obra demandada. Quanto à pesquis a bibliográfica, foram selecionadas 

obras   específicas   de  habitação   de  interesse   social   ou  obras   direcionadas   à 

construção  de  moradia  para  pessoas  de  baixa  renda,  relacionadas  ao 

cooperativismo  habitacional,  seu  histórico  no  Brasil  e  a  evolução  desse  tipo  d e 

associativismo.  A análise dos dados foi dividida em quatro fases: (1) a pré-análise, 

que consistiu na escolha do material; (2) a quantificação das cooperativas e dos 

cooperativados;  (3)  os  tipos  de  objetos  de  contratos  licitatórios ;  (4)  os  valores 

orçamentários disponibilizados. 

O estudo estrutura-se em três capítulos. No capítulo do quadro teórico, serão 

abordados   temas   como   a  conceituação   de   cooperativismo   habitacional,   seu 

histórico, os tipos de cooperativismo no País, as Polític as Públicas para a promoção 

de  habitação   de  interesse  social  em  Porto  Alegre,  e  a  exposição  de  alguns 
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programas  habitacionais  implementados  pela Prefeitura  Municipal  de Porto Alegre 

 

(PMPA) para a população de baixa renda, para o período proposto. 
 

No capítulo dos procedimentos metodológicos, os dados coletados serão 

tabulados por região do OP, para identificar os seguintes itens: o número de 

cooperativas  demandantes,  o número de associados,  os tipos de objetos  a ser em 

contratados  e  o  orçamento  disponibilizado.  Com  relação  às  instituições 

cooperativadas, serão analisados documentos que relatem sua procedência, regiões 

de origem e a localização da área adquirida. 

Por  sua  vez,  o  capítulo  da  apresentação  e  da  análise  dos  resultados  da 

pesquisa  iniciará com  uma  breve  narrativa  da questão  habitacional  e do 

cooperativismo habitacional em Porto Alegre, bem como o papel do DEMHAB como 

executor no programa de fomento ao cooperativismo no município. Serão apontados 

os limites enfrentados pelas parcerias e sugeridas ações para suplantá-los. Na 

sequência, serão apresentados  os resultados  dos dados coletados,  de acordo com 

os critérios propostos na fase de análise. 
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1           COOPERATIVISMO E HABITAÇÃO 

 
 
 
 
 

Este  capítulo  destina-se  à  historicidade  do  cooperativismo  e  sua 

implementação  na área habitacional.   Para tal enfoque,  o tema foi distribuído  em 

quatro subtítulos. Primeiramente, serão abordadas as origens históricas do 

cooperativismo no mundo; em seguida, as raízes do cooperativismo no Brasil e suas 

categorias.  O terceiro  aspec to a ser analisado  será o cooperativismo  e a política 

habitacional no Brasil, por meio do Plano Nacional de Habitação (PNH) e do Banco 

Nacional de Habitação (BNH), as vinculações  entre as cooperativas  habitacionais  e 

a  legislação  vigente  e,  por  fim,  a  política  pública  adotada  para  a  promoção  de 

habitação de interesse social (HIS) no município de Porto Alegre. 
 
 
 
 
1.1      ORIGENS HISTÓRICAS DO COOPERATIVISMO 

 
 
 
 
 

As  origens  do  cooperativismo   contemporâneo   datam  do  século  XIX  na 

Europa,   nos   movimentos   denominados   socialistas   utópicos.   Na  Inglaterra,   as 

primeiras  sociedades  cooperativas   foram  concebidas  por  Robert  Owen,  teórico 

socialista britânico, e um rico industrial manufatureiro que criou as primeiras 

cooperativas de consumo e interessou-se pelo sindicalismo. Na Alemanha, por 

Ferdinand Lasalle, que considerava o cooperativismo o primeiro passo para a 

implementação   do  socialismo.  Na  França,   o  teórico  socialista  francês  Charles 

Fourier1     idealizou   uma   organização   social   fundada   em   pequenas   unidades 
 

autônomas,  os  falanstérios.  Essas  sociedades  delinearam  as  sociedades 

cooperativas e contribuíram para a elaboração de novos conceitos aplicados ao 

cooperativismo.   No  entanto,  ao  observar  a  história,  é  possível  comprovar  que 

modelos semelhantes de organizações existiram em séculos anteriores: 
 
 
 

1 Fourier propunha mudanças para a sociedade a partir de uma organização baseada na associação 
e no cooperativismo, na qual os homens pudessem desenvolver integralmente seus talentos. Ele 
afirmava  que  a  última  fase  da  história  seria  o  socialismo.  Todos  obedeceriam  às  normas 
cooperativistas e viveriam em edifícios especialmente concebidos para a felicidade humana: os 
falanstérios,  comunidades  de  produção  compostas  por  aproximadamente  1.800  trabalhadores. 
(MOTA; BRAICK, 1997, p.361) 
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Os grêmios do antigo Egito (reunindo agricultores escravos, com incentivo 
do estado), as orglonas e tiasas na Grécia (formadas por cidadãos livres e 
escravo para garantir enterros decentes), os colégios (reunindo carpinteiros 
e serralheiros) e as sodalistas (de caráter beneficente principalmente para 
garantir enterros religiosos) dos romanos, os ágapes dos primeiros cristãos, 
citados nos Atos dos Apóstolos da Bíblia (que objetivavam atender 
principalmente as necessidades de consumo dos seus integrantes), foram 
indicações exemplares da proposta cooperativista.  (RECH, 2000, p. 9) 

 
 

Contudo, mesmo após a constatação da existência de organizações que 

apresentavam  semelhanças  com  o cooperativismo,  o marco  referencial  do 

movimento é a cooperativa de Rochdale, fundada em 1844, em Manchester, na 

Inglaterra, cujos princípios são referências ao cooperativismo atual. 
 
 

Outra vertente do desenvolvimento ulterior do movimento de Owen foi a 
organização de sociedades mutualistas, algumas já sob a qualificação de 
cooperativas. A primeira delas admitida oficialmente com esse estatuto foi a 
Rochdale Society of Equitable Pioneers (Sociedade dos Probos Pioneiros 
de Rochdale) fundada na Inglaterra, em 1844 por vinte e oito tecelões como 
cooperativa de consumo. (BUCCI, 2003, p. 3) 

 
 

A doutrina cooperativa2  iniciou na Alemanha e na Inglaterra, mas foi 

sistematizada   na   França   pelo   economista   Charles   Gide,   que   acreditava   na 

possibilidade da substituição do sistema capitalista por uma República Cooperativa. 

As  teorias   apresentadas   até  o  momento  estavam   alicerçadas   na  doutrina  do 

socialismo  utópico;  porém,  sob  a  visão  capitalista,  a  realidade  apresentada  era 

outra: o desemprego  e a recessão dominavam  a Europa. A criação da cooperativa 

de Rochdale decorreu  da necessidade  de enfretamento  dos problemas  sociais  da 

classe operária. 
 
 

Neste caso, a cooperativa viria a atenuar as características egoísticas e 
concentradoras de capital do sistema vigente. Esta foi uma das 
preocupações que o grupo de cidadãos de Rochdale teve presente quando 
fundou a primeira cooperativa oficial da história moderna. (RECH, 2000, 
p.15) 

 
 
 
 
 
 

2  Doutrina Cooperativa: o cooperativismo, seja denominado “sistema cooperativo”, “movimento 
cooperativo” ou “setor cooperativo”, articula-se e se desenvolve baseado em uma Doutrina 
Cooperativista expressa em um conjunto de ideias, de valores. Os princípios do cooperativismo têm 
sido ampla e profundamente debatidos na história institucional dos últimos 150 anos, incorporando 
contribuições de diversas correntes do pensamento econômico, político, social e cultural. (TESCH, 
2000, p. 71-72) 
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Não havia até aquele momento regras que assegurassem  uma uniformidade 

mínima entre as sociedades cooperativas implantadas em diferentes países. A 

cooperativa  de  Rochdale  criou  os  “princípios  cooperativistas”   ou  “princípios  do 

cooperativismo”3.  Alguns  seriam  adotados  posteriormente  pelas  sociedades 
 

cooperativas. 
 
 
 

Os princípios dos pioneiros de Rochdale seriam: adesão livre, gestão 
democrática, juros módicos ao capital, retorno proporcional às operações, 
transações a dinheiro, neutralidade política, religiosa e étnica e 
desenvolvimento do ensino. (SILVA, 1992, p. 61) 

 
 

A elaboração dos princípios cooperativos conhecidos atualmente como 

sociedades sem fins lucrativos, que visam promover melhoria do padrão de vida dos 

associados por meio da gestão democrática ocorreu no século XX. Esses princípios 

almejam proteger o cooperativado diante da perspectiva capitalista. 
 
 

A  Aliança  Cooperativa  Internacional  em  seu  congresso  realizado  em 
Londres, em 1944, proclamou os seguintes princípios: livre acesso e adesão 
voluntária, controle democrático – cada membro um voto -, distribuição dos 
excedentes em proporção às operações realizadas com a Cooperativa, 
limitação do interesse do capital. (SILVA, 1992, p. 61) 

 
 

A Aliança Cooperativa  Internacional (ACI), com sede em Genebra, na Suíç a, 

é a entidade que representa o movimento cooperativo de todos os países. Contudo, 

foi   no  Congresso   de   Viena4,   em   1966,   que   os   seis   princípios   básicos   do 

cooperativismo foram definidos: 
 

1-  Adesão livre; 
 

2-  Gestão democrática; 
 

3-  Juros limitados sobre o capital; 
 

4-  Retorno; 
 

5-  Desenvolvimento da educação; 
 
 
 

3 Princípios do cooperativismo: em 1844, por ocasião da constituição da primeira cooperativa formal 
em Rochdale, na Inglaterra, os 28 pioneiros estabeleceram uma Plataforma com base em alguns 
Valores e Princípios que são observados até o presente momento. (TESCH, 2000, p. 125) 
4  Os princípios normatizadores do cooperativismo vão se ajustando às mudanças e à diversidade 
cultural do mundo. O penúltimo ajuste foi em Viena, em 1966, e o último em 1995, no Congresso do 
Centenário do Cooperativismo. Após amplos estudos e debates, os Princípios sofreram pequenos 
ajustes à luz das transformações socioeconômicas que estão ocorrendo na atualidade. (TESCH, 
2000, p. 125) 
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6-  Colaboração intercooperativa. 
 

Esses  princípios   caracterizam   uma  cooperativa;   no  entanto,   a  definição 

jurídica de uma sociedade cooperativada será determinada em cada lei nacional do 

cooperativismo, respeitando os princípios acima elencados e os que vierem a ser 

estabelecidos.  As leis associadas  às relações  das cooperativas  com o Estado são 

diversificadas. 
 
 

As relações das cooperativas com o Estado são alvo de análise à parte. No 
quadro típico dos países europeus, elas surgiram independentemente do 
Estado. Nos países subdesenvolvidos, ao contrário, a regra geral foi o 
patrocínio do Estado, que deu ao cooperativismo expressão na sociedade. 
No Brasil, da década de 70, essa dependência das cooperativas em relação 
ao Estado acentuou-se com o uso destas como instrumento de legitimação 
dos governos autoritários. (BUCCI, 2003, p. 4) 

 
 

No congresso comemorativo  ao centenário  do cooperativismo,  realizado  em 
 

1995, em Manchester,  Inglaterra, foi acrescentado  o 7º princípio, adotando  a partir 

daquele ano a composição atual dos Princípios Cooperativos. 
 
 

1. Adesão voluntária – as cooperativas são abertas a todas as pessoas 
aptas a utilizar os seus serviços e a assumir responsabilidades como 
membros, sem discriminação de gênero, cor, política, religião ou classe 
social. 
2. Gestão democrática – o controle da cooperativa é realizado por seus 
membros, que são convidados a compartilhar todas as decisões. Cada 
associado tem direito a um voto, independentemente de seu capital no 
empreendimento. 
3. Participação econômica dos membros – cada associado contribui para a 
constituição do capital de suas cooperativas, controlando-o 
democraticamente. 
4. Autonomia e independência – as cooperativas são organizações 
autônomas, de ajuda mútua, controladas por seus membros de forma 
independente. 
5.  Educação,  formação  e  informação  –  as  cooperativas  promovem  a 
educação e a formação de seus associados para que estes possam 
contribuir, cada vez mais, com o crescimento do empreendimento. 
6. Intercooperação – as cooperativas devem ajudar-se entre si, trabalhando 
– sempre que possível – em conjunto. A lógica é unir forças. Pensamento 
oposto à competição vivida pelas empresas tradicionais. 
7. Interesse pela comunidade – as cooperativas trabalham para o 
desenvolvimento sustentado das suas comunidades e devem tomar todas 
as suas decisões de maneira socialmente responsável. (AGENDA 
LEGISLATIVA DO COOPERATIVISMO, 2014, p. 11) 
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1.2  COOPERATIVISMO  NO BRASIL 
 
 
 
 
 

A análise de fatos históricos pontuais no Brasil, entre o século XVII e o século 

XIX,  confirmam  a  implantação  de  alguns  princípios  cooperativos  que  iriam  ser 

difundidos  a partir da experiência  dos pioneiros  de Rochdale  e foram implantados 

para  alcançar  a  liberdade  física,  política  e  econômica  de  determinados  grupos 

sociais. O quadro a seguir apresenta algumas dessas experiências neste período: 
Quadro 1 – Experiências pioneiras no Brasil 

 

Ano Identificação Local Características 
 

1600/1695 República de 
Palmares 

Parte superior do Rio São 
Francisco (Pernambuco) 

Solidariedade e 
democracia 

 

1610 
 

Reduções Jesuíticas 
 

Rio Grande do Sul Estado cooperativo em 
bases integrais 

 
1610-1768 

 

República Comunista 
Cristã dos Guaranis 

 

Reduções Jesuíticas dos Povos 
Guaranis 

Experiências 
associacionistas 

isoladas 
 

A partir de 
1824 

 

Associações de 
imigrantes germânicos 

Rio Grande do Sul (Região da 
Serra, Região das Missões e do 

Alto Uruguai) 

 
Associativismo 

 
1847 

 

Colônia Tereza 
Cristina 

 
Paraná 

Baseado no socialismo 
utópico de Charles 

Fourier 
 

1858-1870 Sociedade Alemã de 
Amparo Mútuo 

Localidades que possuíam 
imigrantes germânicos. 

 

Fundo assistencial 
 

1872 Experiência dos 
Muckers 

 

Rio Grande do Sul (Vale dos Sinos) Cooperativas 
comunitárias integrais 

Fonte: elaboração da autora, com base na obra de Pinho (2004, p.13-17). 
 
 
 

A primeira instituição brasileira constituída nos moldes do cooperativismo foi 

fundada em 1847, por Jean Maurice Faivre, na Colônia Tereza Cristina, no interior 

do Paraná. Com a proclamação da República, em 1889, e com a reestruturação  do 

Estado,  alguns fatores contribuíram  para permitir  a formalização  do associativismo 

no Brasil. 
 
 

Com a vitória do movimento republicano liderado pelos oficiais do exército, 
foi estabelecido um governo provisório [...]. Durante o governo provisório foi: 
- Decretada a separação entre Estado e Igreja; 
- Concedida a nacionalidade a todos os imigrantes residentes no Brasil [...]. 
Além disso, a Constituição garantia a liberdade de associação e de reunião 
sem armas [...]. (LEITE JÚNIOR, 2009, p.15-16) 

 
 

Essas medidas propiciaram o associativismo  formal no País, com a previsão 

legal da liberdade associativa amparada na Carta Magna. Embora não existisse uma 
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legislação  específica  para o cooperativismo,  o marco referencial  para este estudo 

passa a ser a fundação da Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários 

Públicos de Ouro Preto, de 27 de outubro de 1889. Essa cooperativa foi influenciada 

pelos  Pioneiros  de Rochdale  e, devido  à ausência  de lei apropriada  ao 

cooperativismo,  foi instituída na forma de sociedade  anônima, única forma jurídica 

capaz de abarcar esse tipo de instituição na época, com diversificadas atividades. 
 
 

Suas diversificadas atividades começariam por armazéns de gênero de 
primeira necessidade, depois de tecidos, armarinhos, ferragens; seguidos 
da produção de bens para consumo, com, por exemplo, padaria, açougue 
etc. Mas a Sociedade previa construir ou adquirir prédios para locação 
(dando preferência aos acionistas), vender seus prédios a associados, 
mediante hipoteca, amortização (2% a/a) e juros (8% a/a), pagáveis 
semestralmente; funda uma caixa de auxílios e socorro (com 2% dos lucros 
líquidos da Sociedade), destinada aos associados e suas famílias, viúvas e 
órfãos dos associados pobres falecidos. (PINHO, 2004, p. 18-19) 

 
 

Diante do exposto, é possível afirmar que, pela primeira vez, uma instituição 

cooperativada  no Brasil  irá  prever  a construção  de  edificações  para  locação  ou 

vendas para seus associados, sendo esta uma inovação. 
 
 

Os ideais cooperativistas fazem parte da nossa história desde o tempo das 
missões, mas foi somente no século XIX que surgiram as primeiras 
cooperativas brasileiras. O registro mais antigo deste modelo econômico 
data de 1889, ano da fundação da Sociedade Econômica dos Funcionários 
Públicos de Ouro Preto (MG), cooperativa de consumo, habitação e crédito. 
[grifo nosso] (AGENDA LEGISLATIVA DO COOPERATIVISMO, 2014, p. 11) 

 
 

Entretanto, não há como analisar o cooperativismo no Brasil sem citar os 

instrumentos jurídicos relacionados ao tema. A legislação nacional não conseguiu 

acompanhar as ações desbravadoras das cooperativas pioneiras; as leis do 

cooperativismo evoluíram vagarosamente no país. No início do século XX, as 

cooperativas  brasileiras  foram  normatizadas  em  conjunto  com  os  sindicatos,  por 

meio do Decreto Legislativo nº 1.637, de 1907; no primeiro período da Era Vargas, 

foi editado o Decreto nº 22.239/32. Esta pode ser considerada a primeira lei que 

referendou  o  funcionamento  e  a  organização  das  sociedades  e  classificou  por 

categorias as cooperativas. 
 
 

Art. 21. As sociedades cooperativas podem-se classificar nas seguintes 
categorias principais: 

I - Cooperativas de produção agricola. 
II - Cooperativas de produção industrial. 
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III - Cooperativas de trabalho (profissionais ou de classe). 
IV - Cooperativas de beneficiamento de produtos. 
V - Cooperativas de compras em comum. 
VI - Cooperativas de vendas em comum. 
VII - Cooperativas de consumo. 
VIII - Cooperativas de abastecimento. 
IX - Cooperativas de crédito. 
X - Cooperativas de seguros 
XI - Cooperativas de construção de casas populares. 
XII - Cooperativas editoras e de cultura intelectual. 
XIII - Cooperativas escolares. 
XIV - Cooperativas mixtas. 
XV - Cooperativas centrais. 
XVI - Cooperativas de cooperativas (federações). 

Paragrafo   unico. A   classificação  supra  não  exclúea  possibilidade  de 
constituirem-se cooperativas de outra modalidade não incluida na 
enumeração, as quais serão consideradas de categoria indeterminada e 
assemelhadas áquela que oferecer mais aproximada analogia.  (Decreto nº 
22.239/32, redação original). 

 
 

O Decreto nº 22.239/32 considerou as cooperativas sociedades de pessoas e 

não de capital, de natureza sui generis, com características específicas (art.2º). 

Observa-se que, neste primeiro momento de normatização  do cooperativismo,  não 

havia a previsão da modalidade habitacional,  objeto deste estudo. Somente com a 

publicação  da  Lei  nº  4.380,  de  21  de  agosto  de 1964,  a  questão  da  habitação 

passou a ser relacionada ao cooperativismo. 
 
 
 
 
1.2.1  Tipos de cooperativismo brasileiro 

 
 
 
 
 

As cooperativas  estão organizadas em federações, confederações  e centrais, 

em âmbito estadual e federal; cada ramo do cooperativismo 5 tem um representante 
estadual.  A classificação  adotada  pela Organização  das  Cooperativas  Brasileiras 

(OCB),  instituição  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  criada  em  1969  para 

representar os interesses do cooperativismo brasileiro, está assim representada: 

- Agropecuário:  composto de cooperativas  de produtores  rurais, agropastoris 

e de pesca,  este setor  possui  o maior  número  de cooperativas  e associados  no 

Brasil; salienta-se que os meios de produção pertencem ao cooperado. 
 
 
 
 

5  Atualmente, as cooperativas mantêm atividade em 13 ramos distintos da economia. Esta divisão 
tem por objetivo dar maior visibilidade a cada tipo de negócio e mostrar a diversidade do setor. 
(AGENDA LEGISLATIVA DO COOPERATIVISMO, 2014, p.12) 
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- Consumo: são as cooperativas que distribuem serviços e produtos aos seus 

sócios, buscando as melhores condições e qualidades dos produtos. 
 
 

Durante muitas décadas, esse ramo ficou limitado a funcionários de 
empresas, operando a prazo, com desconto em folha de pagamento, mas 
quase desapareceu com o crescimento de modernas redes de 
supermercados e, atualmente, tenta se afirmar como cooperativas abertas a 
qualquer consumidor. (PINHO, 2004, p. 270) 

 
 

- Crédito: tem a finalidade de promover a poupança e financiar necessidades 

ou  empreendimentos  a seus  associados.  Como  salienta  Pinho  (2004,  p.  270),  o 

ramo “foi desmantelado pelo Banco Central durante a Ditadura Militar; renasceu no 

final da década de 80 e já conta ampla base de cooperativas singulares”. 

-  Educacional:   cooperativas   compostas   por  professores,   alunos,  pais  de 

alunos  e  de  atividades  relacionadas  ao  tema.  É  um  dos  ramos  mais  recentes 

acolhidos  ao cooperativismo,  como respos ta à baixa qualidade de ensino ofertada 

na rede pública. 

- Especial:  os sócios são indivíduos  que necessitam  ser tutelados.  A Lei nº 
 

9.867  de  10  de  novembro  de  1999  estabelece  a  inserção  dessas  pessoas  no 

mercado  de  trabalho,  promovendo   a  geração  de  renda   e  a  consolidação   da 

cidadania. 

- Habitacional: reúne cooperativas destinadas à construção de conjuntos 

habitacionais para seus sócios. 

- Infraestrutura:  composto  por cooperativas  de eletrificação  rural , tem como 

objetivo  reunir  pessoas  para  produzir  energia  elétrica  para  as suas  propriedades 

rurais, ou implantar extensões de redes para ligar ao sistema de distribuição oficial. 

- Mineral: formado por cooperativas destinadas à extração, pesquisa e 

industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos minerais. 

-  Produção:  cooperativas  dedicadas  à  produção  de  um  ou  mais  bens  e 
 

mercadorias.   Estimula o empreendedorismo e a autogestão dos negócios entre 

profissionais com objetivos comuns na exploração de diversas atividades produtivas. 

-  Saúde:  cooperativas   dedicadas   à  preservação   e  promoção   da  saúde 

humana; esse ramo surgiu na década de 1960 e se espalhou pelo Brasil. 
 
 

- reúne cooperativas dedicadas à preservação e à recuperação da saúde 
humana;  [...]  está  se  expandindo  nas  áreas  de  crédito,  seguros  e  de 
usuários de serviços de saúde; na realidade, são cooperativas de trabalho, 
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mas por sua especificidade, número e importância, o Sistema OCB criou 
este ramo específico de cooperativas que tratam da saúde humana [...]. 
(PINHO, 2004, p. 71) 

 
 

- Trabalho:  é bem abrangente,  pois reúne cooperativas  de trabalhadores  de 

qualquer categoria, excetuando-se saúde, turismo e lazer. 
 
 

O cooperativismo de trabalho vem se constituindo como um valioso 
instrumento de organização e produção autônoma dos trabalhadores, em 
múltiplos países desde o início do século passado. [...] A experiência do 
cooperativismo de trabalho parece se consolidar principalmente nos 
momentos de crise econômica em que as possibilidades de emprego vão se 
esgotando. (RECH, 2000, p. 44) 

 
 

- Turismo e lazer: ramo criado em 2000, congrega cooperativas  que ofertam 

serviços  turísticos,  artísticos,  de entretenimento,  de esporte  e de hotelaria,  ou que 

atendam diretamente ao seu quadro social nessa área. 

-  Transporte:   é  o  ramo  reconhecido   mais  recentemente,   em  2002;   as 

cooperativas atuam na área do transporte de cargas e passageiros e incluem o 

transporte com táxis e vans. 
 
 
 
 
1.2.2  Tipos de cooperativas habitacionais 

 
 
 
 
 

A  Lei  que  define  a Política  Nacional  do Cooperativismo  (Lei  nº  5.764/71) 

permite que as sociedades adotem por objeto qualquer gênero de serviço, operação 

ou atividade, e sua classificação poderá ocorrer tanto por meio do objeto, como pela 

natureza das suas atividades. 
 
 

Art. 5º. As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer 
gênero de serviço, operação ou atividade, assegurando-se-lhes o direito 
exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão “cooperativa” 
em sua denominação. [...] 
Art. 10. As cooperativas se classificam também de acordo com o objeto ou 
pela  natureza  das   atividades   desenvolvidas   por   elas   ou   por   seus 
associados. 

 
 

Portanto,  é  possível  classificar  as  cooperativas  habitacionais   de  diversas 

formas,  de acordo com a característica  a ser considerada  – não há uma tipologia 
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padrão. Como salienta Rech (2000, p. 35): “Existem as mais variadas classificações 

e tipos de cooperativas. Cada autor tem a sua.”. 

As cooperativas  podem,  por exemplo,  ser classificadas  de acordo  com sua 
 

abrangência, tipo de propriedade ou forma de execução do projeto habitacional: 
 
 
 

Quanto à sua abrangência, podemos distinguir as cooperativas matrizes 
que agrupam duas ou mais unidades cooperativas, que poderão estar 
organizadas em relação às categorias sindicais ou profissionais, ou 
simplesmente pela origem geográfica territorial do grupo de usuários. [...]. 
No que se refere à propriedade ou usufruto das unidades, as unidades 
cooperativas poderão ser de usuários ou de proprietários. As primeiras 
estabelecem nas suas normas o direito a usufruto da moradia por tempo 
indeterminado [...]. 
Quanto a suas formas de execução, ou seja, a construção das unidades 
habitacionais, as normas estabelecem as cooperativas de ajuda mútua ou 
de poupança prévia. As primeiras são aquelas que utilizam o trabalho de 
seus associados nas tarefas de execução das unidades, sejam estas de 
caráter administrativo ou de construção.  [...] As cooperativas de poupança 
prévia não utilizam a ajuda mútua, ou seja, a mão-de-obra dos seus 
associados,  e  esta  é  contratada  a  empresas  especializadas. 
(NAVARRETE, 2008, p. 85-86) 

 
 

A classificação também pode ocorrer quanto à origem de formação ou 

agrupamento    dos   associados:    de   ocupação,    comunitária    ou   sindical.   N as 

cooperativas de ocupação, os cidadãos primeiro invadem determinada área e, 

posteriormente,  constituem  uma cooperativa  habitacional  para regularizar  a posse 

do  terreno.  A  respeito  das  cooperativas   comunitárias,   elas  são  formadas  pela 

associação   de   moradores   de   certa   localidade   da   cidade;   por   sua   vez,   as 

cooperativas  sindicais  são  bem  diferentes  das  duas  anteriores.  Na  cooperativa 

sindical, seus sócios possuem uma experiência de organização anterior ao 

cooperativismo, associada ao sindicato a que estão vinculados. 
 
 

Em  cooperativas  originadas  por  ocupação  de  terras,  seus  membros  já 
haviam invadido uma área anteriormente à sua formação. A forma 
cooperativa constitui-se em um meio para regularização da posse da terra. 
[...] 
As cooperativas de origem comunitária, [...]. A maioria de seus membros 
mora no mesmo bairro, muitos vivem em diferentes áreas invadidas, alguns 
pagam aluguel e outros ocupam o fundo de um lote de algum parente. Eles 
se  organizam  em  função  de  objetivos  comuns  e  poupam  de  maneira 
coletiva para aquisição de uma área onde todos possam construir suas 
moradias de forma cooperativa. 
As cooperativas de origem sindical [...] são mais independentes em relação 
ao apoio oferecido pelo Estado. Muitas delas têm condições de pagar por 
assistência técnica, ao contrário da maioria das cooperativas de ocupação e 
comunitárias. (FRUET, 2004, p. 23-24) 
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A respeito da classificação das cooperativas, Rech (2000, p. 35) ressalta que 

“Tradicionalmente,  as cooperativas são classificadas por sua natureza, var iedade de 

funções e nível de organização.”. Especificamente com relação às cooperativas 

habitacionais,  o autor  classifica  em três  tipos:  mutirão,  por  agrupamentos 

profissionais e para financiamento da construção da casa própria. 

- Mutirão:  compostas  por pessoas  que se reúnem com o objetivo  de ajuda 

mútua para construir casas para seus associados; como característica,  a instituição 

tem  prazo  determinado  de  existência,  e se  extingue  quando  o  último  associado 

recebe a sua casa. 

- Agrupamentos profissionais: “são constituídas por grupos de profissionais, 

técnicos  e  trabalhadores   da  construção  civil  que  se  dedicam  a  construção  de 

imóveis para si e para o público em geral.” (RECH, 2000, p. 42) 

-  Financiamento  à  casa  própria:  cooperativas  que  se  dedicam  ao 

financiamento para a construção de conjuntos habitacionais  para os associados  ou 

para outras pessoas que o desejarem. 

Constata-se que não existe um senso comum com relação à classificação das 

cooperativas  habitacionais.  Portanto,  para  este  estudo,  será  adotada  a  tipologia 

aplicada  no  Orçamento  Participativo  (OP)  para  as  cooperativas  habitacionais  de 

baixa renda: de ocupação ou autogestionária. 

Nas cooperativas habitacionais de ocupação, como referiu Fruet (2004, p. 23), 

a ocupação de determinada área precede a criação da organização associativa, que 

pleiteará, após sua constituição, a regularização da posse da área. Quanto às 

cooperativas autogestionárias, as pessoas se reúnem previamente para formar a 

cooperativa. Após a fundação, os associados assumem a gestão da associação, e a 

participação passa a ser direta em todas as etapas e ações da organização. 
 
 

É a gestão da cooperativa pelos próprios associados. É uma forma de 
democratização das decisões em organizações econômicas simples ou 
complexas, característica que marca todas as cooperativas, desde os seus 
primórdios.  (PINHO, 2004, p. 81) 

 
[...] participação direta dos associados em todas as etapas do processo. 
Cada um deve assumir a responsabilidade solidária com o grupo, desde a 
escolha   do   local   para   a   realização   da   construção;  na   elaboração 
participativa dos projetos  arquitetônicos e urbanísticos; na administração 
dos recursos e na execução da obra; [...] (PRA MORAR É SÓ FAZER! 
COOPERATIVISMO EM CONSTRUÇÃO) 
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Com relação à classificação  de “baixa renda”, os associados  devem possuir 

renda familiar mensal de zero a três salários mínimos. Entretanto, a PMPA amplia a 

faixa  salarial  para  até  cinco  salários   mínimos,   a  fim  de  que  as  cooperativas 

habitacionais (de ocupação) demandem via OP. Com relação às cooperativas 

autogestionárias,   a  renda  familiar  é  ampliada  para  12  salários  mínimos,  sendo 

possível atualmente requerer a ambas as categorias  a elaboração  e aprovação  de 

EVU, ações de regularização  fundiária, assessoria técnica, equipamentos  urbanos, 

levantamento topográfico cadastral e pesquisa cartorial. 
 
 
 
 
1.3  COOPERATIVISMO  E A POLÍTICA HABITACIONAL NO BRASIL 

 
 
 
 
 

A política habitacional no Brasil tem como referência a criação do Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH), na opinião de Bucci (2003, p. 58): “A política de 

habitação no Brasil se divide em antes e depois da instituição do Sistema Financeiro 

da Habitação (SFH).”. 

A implantação do SFH foi uma das medidas adotadas pelo Presidente Castelo 

Branco (1964-1969)  para instituir  um sistema financeiro  especializado,  que 

contribuísse para o aumento da arrecadação  tributária e combatesse  a inflação no 

país. 
 
 

A reforma do sistema financeiro foi baseada na legislação norte-americana, 
que criou um sistema de instituições especializado [...]. 
Foi implantado também o Sistema Financeiro de Habitação (SFH) que tinha, 
como principal agente, o Banco Nacional da Habitação (BNH). Além do 
BNH, compunham o SFH as Caixas Econômicas, as Sociedades de Crédito 
Imobiliário e as Associações de Poupança e Empréstimo. (LEITE JÚNIOR, 
2009, p. 34) 

 
 

As  cooperativas   habitacionais   foram  regulamentadas   através   da  Lei  nº 
 

4.380/64,  com  a criação  do Banco  Nacional  da Habitação  (BNH) , que  ditava  as 

normas para o registro e funcionamento dessas associações. 
 
 

A Lei nº 4.380/64 criou um sistema centralizado, extremamente complexo, 
cuja meta era um ambicioso plano do qual se concebeu um conjunto de 
instituições, visando organizar, disciplinar e equacionar o financiamento 
imobiliário. (BUCCI, 2003, p. 58) 
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Contudo,  no período  de 1964 a 1966,  as cooperativas  habitacionais  quas e 

não existiram. Para estimular a criação de cooperativas  habitacionais  e impulsionar 

a indústria da construção civil no país, foi instituído o Programa das Cooperativas 

Habitacionais  Operárias,  regulamentadas  pela  Resolução  do  Conselho  de 

Administração  nº 67/66, do BNH. O referido programa deveria ser executado pelas 

cooperativas habitacionais e previa a construção de 100.000 habitações para 

trabalhadores sindicalizados em todo o Brasil, que possuíssem renda familiar entre 1 

½ a 5 salários mínimos. 
 

A  vinculação  das  cooperativas  a sindicatos  dificultou  o associativismo  e  a 

adesão  ao  sistema  cooperativado,  pois  em  pleno  regime  ditatorial,  as  pessoas 

temiam ser filiadas. 
 
 

Foram inúmeras as dificuldades encontradas para a criação das primeiras 
cooperativas habitacionais no que se refere à participação-adesão dos 
sindicatos, o que constitui um dos aspectos fundamentais na configuração 
do contexto sócio-político brasileiro imediatamente posterior ao golpe militar 
de março de 64. Ocorre que “há pouco tempo havia sido vitoriosa uma 
revolução, e esses dirigentes sindicais estavam numa posição um tanto 
insegura, alguns sob suspeita, outros inclusive, até visados, de certa forma, 
como elementos subversivos ou nocivos ao novo governo. De modo que o 
ambiente era, na realidade, o mais inadequado e o mais difícil de ser 
trabalhado”. (SILVA, 1992, p. 75) 

 
 

As reais motivações  políticas que provocaram  a implantação  de uma polític a 

nacional  para a habitação  estão  vinculadas  à necessidade  do Governo  Militar  de 

“calar a massa popular”.   Esse fato está explicitado na carta de Sandra Cavalcanti, 

ex-deputada estadual que viria a se tornar a 1ª presidente do BNH, ao Presidente da 

República, Castelo Branco. 
 
 

Aqui vai o trabalho sobre o qual estivemos conversando. Estava destinado à 
Campanha Presidencial de Carlos, mas nós achamos que a Revolução vai 
necessitar de agir vigorosamente junto às massas. Elas estão órfãs e 
magoadas, de modo que vamos ter de nos esforçar para devolver a elas 
uma certa alegria. Penso que a solução dos problemas de moradia, pelo 
menos nos grandes centros, atuará  de forma amenizadora e balsâmica 
sobre suas feridas cívicas. (BUCCI, 2003, p. 59) 

 
 

Com  é possível  constatar,  as  cooperativas  habitacionais  brasileira  surgem 

dentro de um contexto social, político e econômico  desfavorável.  Em sua origem, 

visam  à  legitimação  do  novo  grupo  de  poder ,  que  as  utiliza  como  “instrumento 

político” de acesso à casa própria pela população de baixa renda. 



28  
 
 
 

As Cooperativas Habitacionais constituem, em sua origem, parte da 
estratégia de legitimação do novo bloco no poder, embutida nos objetivos 
manifestos de possibilitar o acesso à “casa própria” pela população de baixa 
renda, contribuindo para reduzir o enorme déficit habitacional. (SILVA, 1992, 
p. 77) 

 
 

As  cooperativas   oferecem   algumas   vantagens   para  os  associados   que 

nenhuma  empresa  vinculada  ao ramo da habitação  é capaz  de proporcionar . No 

entanto,  não conseguem  suprir  a demanda por moradia proveniente  da cresc ente 

exclusão social6. 
 
 
 

Dez anos depois, não só não fora eliminado o déficit habitacional, estimado 
em oito milhões de unidades em 1964, como também as condições de 
financiamento passaram a selecionar, de maneira crescente, as camadas 
sociais mais ricas, com maior capacidade de dar retorno aos empréstimos 
recebidos.  (BUCCI, 2003, p. 60) 

 
 

Diante  desse  contexto,  uma  situação  contribuiu  para  aumentar  o 

distanciamento  da aquisição da casa própria: o desnível entre o aumento salarial e 

os custos da construção civil. Esses aspectos influenciaram  nos custos de 

financiamento, afastando cada vez mais a população de baixa renda do mercado 

imobiliário formal. 
 
 
 
 
1.3.1  Plano Nacional de Habitação e o BNH 

 
 
 
 
 

O Plano Nacional de Habitação merece uma especial atenção com relação às 

inovações apresentadas em sua implementação. O plano trouxe em seu escopo três 

aspectos  interessantes:   o  primeiro  refere-se  ao  fato  de  que  a  coordenação  do 

Sistema  Financeiro  da  Habitação  (SFH)  foi  realizada  por  um  banco,  o  Banco 

Nacional da Habitação (BNH). Conforme a Lei nº 4.380/64, Art. 17, a instituição 

financeira tinha como finalidade “orientar, disciplinar e controlar o SFH, incentivando 

a formação  de poupança  e sua canalização  para o sistema financeir o.” Cabia  ao 
 
 
 

6Exclusão social: [...] quando nos referimos à exclusão no contexto da dinâmica social do mundo 
capitalista contemporâneo, estamos nos referindo precisamente às barreiras impostas a alguns 
indivíduos, num determinado país, no seu caminho de acesso a benefícios garantidos pelo Estado, ou 
mesmo que podem ser adquiridos através do mercado. (SANTOS, 2009, p.23) 
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banco autorizar e fiscalizar o funcionamento das sociedades de crédito imobiliário 

(art.18, Inc. I). Em 1966, o BNH criou os Institutos  de Orientação  às Cooperativas 

Habitacionais  (INOCOOP’s),  por meio da Resolução do Conselho de Administração 

nº  68/66.  Os  institutos   foram   criados   especialmente   para  dar   assistência   às 

cooperativas habitacionais com relação aos seguintes aspectos: vistoria, seleção e 

aquisição  de terrenos,  estudo  de viabilidade,  elaboração  de projetos,  formação  e 

registro das cooperativas junto ao BNH. 

A segunda inovação, de acordo com o art.5º da referida lei, foi a adoção de 

correção  monetária  nos  contratos  de  financiamento,  como  mecanismo  de 

compensação   inflacionária.   O  objetivo   era  manter   o  valor  das  prestações   de 

contratos  de longo prazo atualizado. O Estado assumiria parte dos financiamentos 

para  manter  a  política  habitacional  e  criaria  outros  instrumentos  para  manter  o 

sistema financeiro. 
 
 

Após o início do funcionamento do BNH, o sistema foi se tornando 
gradativamente mais complexo, [...]. Outros instrumentos foram criados, tais 
como o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), [...] com o 
objetivo de suportar o saldo devedor dos financiamentos contratados pelo 
Plano de Equivalência Salarial. Não obstante, a demanda por alterações no 
sistema  não  cessava,  tendo  em  vista  o  contínuo  recrudescimento  da 
inflação, a exigir permanente readaptação às “bases economicamente 
realísticas” do sistema financeiro. (BUCCI, 2003, p. 72) 

 
 

Outra inovação  relevante  do plano  é a possibilidade  de articulação  entre o 

setor público e o setor privado. Como afirma Bucci (2003, p.72): “se busca articular o 

setor  público  (na  função  de  financiador  principal)  com  o  setor  privado,  a  quem 

compete  em última  análise,  a execução  da política de habitaç ão.”.   A articulação 

desses dois segmentos propicia uma divisão de trabalho entre os atores sociais 

envolvidos nas etapas de captação de recursos, financiamento, construção e 

comercialização de moradias. 

Com   relação   a   financiamentos    para   o   mercado   popular,   inicialmente 

constituído pelas famílias com renda de um a três salários mínimos, os agentes 

promotores   eram   as   Companhias   de   Habitação   (COHABs).   As  famílias   que 

possuíam renda de três a seis salários mínimos eram atendidas pelas cooperativas 

habitacionais,  e  as  famílias  com  renda  mensal  igual  ou  superior  a seis  salários 

mínimos   eram  atendidas   pelo  Sistema  Brasileiro   de  Poupança   e  Empréstimo 

(SBPE). 
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Todas as possibilidades de financiamentos pretendiam sustentar o sistema 

financeiro habitacional por meio do retorno dos recursos financiados, respeitando a 

capacidade contributiva de cada mutuário. 
 
 

[...] o sistema financeiro visava a facilitar a aquisição de casa própria, [...] 
Mas para que isso fosse possível, o programa buscou adotar uma política 
de reajuste de prestação adequada e suficiente, para que o adquirente final 
pudesse adimplir com a obrigação assumida e, em contrapartida, dar 
proteção ao direito à moradia. (SOUZA, 2004, p. 286) 

 
 

Todavia, o sistema financeiro começou a dar sinais de queda, na década de 
 

1970, gerando uma forte crise habitacional. Essa crise foi agravada por problemas 

econômicos,  nacionais  e internacionais,  que  elevaram  os  índices  da inflação  na 

década de 1980, o que culminou na extinção do BNH, em 1986. 
 
 

O BNH foi extinto em 1986, não obstante algumas vantagens trazidas a 
milhares  de  mutuários,  o  que  culminou  na  promulgação  do  Dec.-lei 
2.291/1986, cujo § 1º do art. 1º determinou a sucessão no gozo das 
atribuições do então extinto BNH por entidade federal, a Caixa Econômica 
Federal, por meio de integral incorporação.  (SOUZA, 2004, p. 286) 

 
 

Assim, a Caixa Econômica Federal, a partir de 1986, passou a ser o agente 

financeiro responsável pela promoção da Política Nacional de Habitação, e várias 

parcerias foram estabelecidas com os diferentes entes federativos para fomentar a 

política pública de habitação. 
 
 
 
 
1.3.2     Cooperativas habitacionais e a legislação vigente 

 
 
 
 
 

As  cooperativas  habitacionais  são  definidas  pela  Organização  das 

Cooperativas Brasileiras (OCB) como “Cooperativas destinadas à construção, 

manutenção e administração de conjuntos habitacionais para o seu quadro social.” A 

OCB,  criada  em  1969  para  representar  o  cooperativismo  em  território  nacional, 

compõe o Sistema OCB, que inclui também o Serviço Nacional de Aprendizagem do 
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Cooperativismo7    (SESCoop)  e  a Confederação  Nacional  das 

Cooperativas8(CNCoop).    O   Sistema   implantado   no   fim   de   década   de   1960 
permanece atuante e presente nos 26 estados da federação e no Distrito Federal. 

A  Lei  nº  5.764/71,   que  define   a  Política  Nacional   de  Cooperativismo, 

estabeleceu o regime jurídico das sociedades cooperativas,  ainda vigente no país, e 

resguardaria relativa autonomia para os setores de crédito e habitação, atribuindo ao 

BNH  a  competência  reguladora  sobre  a  habitação.  No  entanto,  a  referida  lei 

transforma a instituição de autarquia em empresa pública, vinculada ao Ministério do 

Interior, diminuindo sua importância e capacidade de articulação sobre as operações 

de financiamentos habitacionais. 
 
 

[...] momento em que o Banco passa a atuar como “banco de segunda 
linha”, isto é, como repassador de recursos aos agentes financeiros [...]. 
“Como banco de segunda linha, isto é, transferindo aos seus agentes os 
recursos financeiros e a responsabilidade pelas suas cobranças, o BNH 
procura  se  eximir  das  críticas  que  lhe  eram  feitas  pelos  mutuários 
insatisfeitos com  a qualidade das habitações, além de buscar, também, 
eficácia  no  retorno  dos  investimentos,  afetados  com  o  alto  grau  de 
inadimplência atingido em 1969/70”.  (BUCCI, 2003, p. 75) 

 
 

A lei da Política Nacional de Cooperativismo (Lei nº 5.764/71), em seu art. 4º , 

estabelece que “as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza 

jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência [...]”, e abriga em seu texto 

os princípios definidores do cooperativismo: 

a)  Adesão  voluntária  (adesão  livre):  na  Constituição  Federal  de  1988,  a 
 

liberdade de associação está assegurada nos incisos XVII a XX do art. 5º. 

b)  Variabilidade do capital social: o capital social das cooperativas  é variável 

e indeterminado. 

c)  Limitação  do  número  de  quotas  por  associado:  o  número  de  cotas  é 

limitado de acordo com o art.24, §1º, da Lei nº 5.764/71: 
 
 

7Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - é integrante do Sistema Cooperativista 
Nacional. Foi criado pela Medida Provisória nº 1.715, de 3 de setembro de 1998, e suas reedições, 
regulamentado  pelo Decreto  nº  3.017,  de  6  de  abril  de  1999.  Missão  -  Promover  a  cultura 
cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras. 
Disponível em: <http://www.ocb.org.br/site/sescoop/>, acesso em 06/04/2015. 
8Confederação Nacional das Cooperativas – é o órgão máximo do sistema confederativo de 
representação sindical das cooperativas, composto também por federações e sindicatos. Tem como 
principal missão a representação e a defesa dos direitos e interesses, individuais ou coletivos, da 
categoria  econômica  do  setor,  no  âmbito  extrajudicial  e  judicial,  em  todo  o  território  nacional. 
Disponível                                                                                                                                            em: 
<http://www.ocb.org.br/site/agencia_noticias/noticias_detalhes.asp?CodNoticia=10493 >   acesso   em 
06/04/2015. 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/45/1998/1715.htm#_blank
http://www.ocb.org.br/site/sescoop/
http://www.ocb.org.br/site/agencia_noticias/noticias_detalhes.asp?CodNoticia=10493
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Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total das 
quotas-partes, salvo nas sociedades em que a subscrição deva ser 
diretamente proporcional ao movimento financeiro do cooperado ou ao 
quantitativo dos produtos a serem comercializados, beneficiados ou 
transformados, ou ainda, em relação à área cultivada ou ao número de 
plantas e animais em exploração. (Lei nº 5.764/71) 

 
 

d)  Incessibilidade   das   quotas   a  terceiros   estranhos   à  sociedade:   ess e 

princípio é comum nas sociedades de pessoas. 

e)  Singularidade de voto: um sócio, um voto, sendo este o princípio universal 

do cooperativismo. 
 
 

A iniciativa mais concreta deste princípio é de que cada associado tem um 
único voto, seja qual for a sua posição ou, mesmo, o número de quotas- 
partes. 
Aqui está uma das importantes diferenças entre as cooperativas e as 
sociedades comerciais, uma vez que nestas últimas as pessoas exercem 
seu direito de participação de acordo com o capital investido (quanto mais 
capital, mais poder). (RECH, 2000, p. 25) 

 
 

f)  Quórum  baseado  no  número  de  sócios  e  não  no  capital :  princípio  da 

gestão democrática, fundamentado nele é que se assegura a 

proporcionalidade de votos. 

g)  Retorno  das  sobras  proporcionalmente   às  operações:   o  lucro  não  é 

esperado no cooperativismo. 

h)  Indivisibilidade  dos fundos de reserva e de assistência:  esses fundos são 

destinados a reparar perdas e atender ao desenvolvimento  das atividades 

da cooperativa. 

i)  Neutralidade   política   e  indiscriminação   religiosa,   racial   e  social:   as 

cooperativas devem se manter afastadas de compromissos partidários. 

j)  Prestação de assistência aos associados,  para a realização dos objetivos 
 

propostos pela cooperativa. 
 

k)  Área de admissão de associados  limitada, como salienta Bucci (2003, p. 
 

120): “Desde que haja condições de funcionamento regular da cooperativa 

[...] não é indispensável  que se limite a área geográfica de admissão dos 

associados.”. 

l)  Pagamento de juros limitados sobre o capital. 
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As  cooperativas   habitacionais,   até   esse   momento,   não  possuíam   uma 

legislação  específica.  Estava  a  cargo  das  instituições  promotoras  a  criação  de 

normas reguladoras para determinado programa ou proj eto habitacional,  desde que 

não  ferissem  a  lei  que  define  a  Política  Nacional  do  Cooperativismo   (Lei  nº 

5.764/71). 
 

Na década seguinte, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 

(CF/1988), a Lei nº 5.764/71 foi parcialmente recepcionada. O associativismo foi 

acolhido  no texto constitucional,  e a Lei  Magna  impôs  limites  para a atuação  do 

Estado em relação às sociedades cooperativas, afastando a intervenção estatal, 

permitida anteriormente, explicitando no inciso XVIII do art. 5º. 
 
 

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento. 

 
 

Além  desse  inciso,  existem   outros  na  CF/88  e  no  Código  Civil/02  que 

contribuem  para  a  legitimação  e  defesa  do  associativismo  cooperativo, 

exemplificado a seguir. 

Quadro 2 – Associativismo na CF/88 e no Código Civil/02 
 

Art.5º, inciso XVII, 
da CF/88 

- é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 
paramilitar. 

 

Art.5º, inciso XIX, da 
CF/88 

- as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas 
atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o 

trânsito em julgado. 
Art.5º, inciso XX, da 

CF/88 
 

- ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 

Art.5º, inciso XXI, da 
CF/88 

- as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm 
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 

 
 

Lei 10.406/2002 
Código Civil 

(arts. 53 a 61) 

 

Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se 
organizem para fins não econômicos. [...] 

Art. 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá 
instituir categorias com vantagens especiais. 

Art. 56. A qualidade de associado é intransmissível, se o estatuto não 
dispuser o contrário. 

 
 

Lei 10.406/2002 
Código Civil 

(arts.1.093 a 1.096) 

Art. 1.093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente 
Capítulo, ressalvada a legislação especial. 

Art. 1.094. São características da sociedade cooperativa: 
I - variabilidade, ou dispensa do capital social; 

II - concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a 
administração da sociedade, sem limitação de número máximo; [...] 

Fonte: elaboração da autora, com base na Constituição Federal/1988 e no Código Civil de 2002, 
versões on-line. 
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1.4  POLÍTICAS  PÚBLICAS  PARA  A  PROMOÇÃO  DE  HABITAÇÃO  DE 

INTERESSE SOCIAL (HIS) EM PORTO ALEGRE 
 
 
 
 

O  Município   de  Porto  Alegre,   por  meio  do  Departamento   Municipal   de 

Habitação (DEMHAB), órgão responsável pela execução das políticas públicas de 

habitação de interesse social, firmou a partir de sua fundação parcerias para a 

implantação de ações e programas para a redução do déficit habitacional para a 

população de baixa renda. 

O Departamento Municipal da Casa Popular (DMCP) foi instituído por meio da 

Lei Municipal nº 982, de 18 de dezembro de 1952, adotando posteriormente o nome 

de Departamento  Municipal  de Habitação,  através  da Lei  nº 2.902/65,  em 30 de 

dezembro de 1965. Foi fundado como uma autarquia9, para dar maior dinamismo às 
 

ações  que seriam implantadas.  A instituição  foi precursora  à lei que organizava  a 

administração indireta no país. 
 
 

No campo administrativo, um importante passo foi dado. Ainda no final do 
governo Castelo Branco [...] foi criada, por meio do Decreto-Lei nº 200/67 a 
administração indireta, com autarquias, empresas públicas, empresas de 
economia mista e fundações. Essas novas instituições tinham maior 
autonomia em relação à administração direta, presa a amarras burocráticas 
típicas da administração pública.(LEITE JÚNIOR, 2009, p. 37) 

 
 

As políticas públicas de habitação estavam vinculadas à Lei nº 4.380/64. O 

departamento ajustou-se às orientações do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), 

buscando  recursos  junto  ao  Banco  Nacional  de  Habitação  (BNH).  No  entanto, 

segundo  D’Ávila  (2000,  p.  71),  “apenas   em  finais   de  1969,  surge  o  acordo 

relacionado ao primeiro empréstimo. Esse seria utilizado no projeto que criaria a vila 

Nova Restinga.”. Os primeiros recursos foram efetivamente disponibilizados  apenas 

em 1971.  Com a crescente  demanda  por moradia,  os convênios  firmados  com  o 

BNH intensificaram-se e passaram a adotar os seguintes objetivos: 
 
 

[...] programar a construção de novos residenciais, no Município de Porto 
Alegre, assumindo, em conjunto com a Prefeitura Municipal, a total 
responsabilidade pela execução de todas as obras que se fizessem 
necessárias à implantação deles, incluindo a decorrente comercialização 

 
 

9 Autarquia(s): órgãos que integram a administração indireta [...] estão legalmente investidos de 
autonomia patrimonial, financeira e administrativa em relação aos órgãos centrais do governo, aos 
quais se encontram formalmente vinculados.  (COELHO, 2009, p. 19) 
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das habitações e os retornos devidos a cada uma delas, de acordo com os 
valores e condições fixadas pelo BNH.  (PLANO  MUNICIPAL  DE 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE PORTO ALEGRE, 2009, p. 7). 

 
 

Os  contratos  firmados   entre  o  Município  de  Porto  Alegre,  por  meio  do 

DEMHAB,  e  o  BNH  proporcionaram  a  implantação  de  vários  programas 

habitacionais  e impulsionaram  a produção de habitações  de interesse social. A Lei 

nº 2.902/65,  de 30 de dezembro  de 1965,  define  o que vem  a ser habitação  de 

interesse social e política habitacional de interesse social: 
 
 

Art.1º [...] 
§ 1º - Habitação de interesse social, neste caso, é aquela destinada a 
substituir por melhores padrões arquitetônicos as atuais moradias 
vulgarmente denominadas, em nosso meio, “Malocas”. 
§ 2º - Política habitacional de interesse social é a que visa a retirar das 
habitações marginais urbanas seus atuais moradores, proporcionando-lhes 
novas e melhores moradias para integrá-los na vida espiritual, econômica e 
cultural da comunidade. 

 
 

Os  recursos  disponibilizados  pelo  BNH  permitiram  ao  departamento 

implementar a política pública habitacional delineada pelo Governo Federal; entre os 

programas executados entre 1975 e 1980 estão: 

- 1975: Pró-gente,  este programa tinha o objetivo de oportunizar  habitações 

mais dignas à população, sem remover as vilas do seu espaço original. 
 
 

[...] a autarquia realizou um projeto pioneiro que, mais tarde será adotado 
nacionalmente através do plano PROMORAR. Esse projeto, denominado 
Pró-Gente, visou manter as vilas no espaço em que se encontravam, 
trabalhando então, sob outro enfoque, ou seja, regularização dos núcleos. 
(D’ÁVILA, 2000, p. 75) 

 
 

-  1976:  Plano  Nacional  de  Habitação  Popular  (PLANHAP)  foi  implantado 

através da Resolução  do Conselho de Administração  Nº 1/73, do BNH. De acordo 

com o item 2 da referida resolução, o    plano era destinado a promover 

permanentemente,  de forma atualizada,  a ascensão social das famílias com renda 

regular, compreendida entre um e três salários mínimos regionais. 

- 1979: Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados (PROFILURB) 

consistia  no financiamento  de  moradias  para  famílias  com  renda  de zero  a três 

salários mínimos, segmento esse excluído dos programas habitacionais anteriores. 

-  1979:  Programa   de  Construção,   Conclusão,   Ampliação   e  Melhora  da 
 

Habitação  de Interesse Social (FICAM). Esse programa  permitia  a autoconstrução 



36  
 
(mutirões) e articulou-se como alternativa para a construção de moradias populares 

para a população de baixa renda. 
 
 

Implantado a partir de 1981, o FICAM foi um dos projetos-chave do 
departamento devido à acessibilidade em termos de custos e pelo número 
de famílias que ele podia atender em curto espaço de tempo. (D’ÁVILA, 
2000, p. 94) 

 
 

- 1980: Programa  de Erradicação  de Submoradias  (PROMORAR),  inspirado 

no Programa  Pró-Gente,  cujo objetivo  era erradicar  as habitações  insalubres  nas 

favelas sem a realização de remoção das comunidades, respeitando sua identidade 

local. 
 

No início  da década  de 1980,  o DEMHAB  passou  a sofrer  os reflexos  da 

recessão econômica e da crise do Sistema Financeiro da Habitação, como salienta 

Leite Júnior (2009, p. 47): “entre 1980 e 1983, o país passa por uma situação de 

recessão jamais vista até então.” Com recursos escassos vindos do BNH, o 

departamento investiu em programas e projetos de menores portes. 

Em 1985, foi criado o Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

(MDU),  com  a competência  de  gerenciar  a  política  habitacional  no  país .  Novas 

medidas seriam tomadas em conjunto com a habitação, como o saneamento básico, 

o desenvolvimento urbano e a preservação do meio ambiente. 

No ano seguinte, o BNH foi extinto, e a Caixa Econômica Federal passou  a 

ser o órgão financiador e centralizador  da política habitacional do país . Outras vias 

de diálogos necessitaram ser traçadas para dar continuidade  à política habitacional 

do  município.  Novas  linhas  de  créditos  foram  disponibilizadas   ao  DEMHAB   e 

permitiram  a retomada  de importantes  obras,  como  a conclusão  da infraestrutura 

dos loteamentos Figueira e Cabriúva. Contudo, com a redução de recursos e com a 

crescente  demanda  por  moradia,  o departamento  buscou  alternativas  para  atrair 

mais recursos. 
 
 

[...] Uma das maneiras de tentar aumentar os rendimentos foi investir em 
camadas da sociedade com renda superior a que ele deveria se ater [...]. 
O FICAM era um dos projetos que englobava pessoas com renda superior a 
cinco salários mínimos e que podiam prever em seus orçamentos o 
pagamento da casa própria. 
Outra alternativa para superar a falta de verbas foi a criação, em 1986, do 
Banco de Materiais de Construção. Ele era mantido através de doações de 
sobras de materiais, que são repassados, gratuitamente à população sem 
recursos  para  melhorar  a  qualidade  de  suas moradias.  Em  1987,  esse 
serviço já havia auxiliado 15.000 pessoas. (D’ÁVILA, 2000, p. 107-108) 
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O final década de 1980 marcou a gestão da política pública em Porto Alegre 

com  a  implementação   do  Orçamento  Participativo   (OP),  em  1989.  Com  esse 

importante instrumento de consulta popular, a população conseguiu reivindicar suas 

prioridades de demanda ao Poder Público. 
 
 

O surgimento das cooperativas habitacionais em Porto Alegre durante os 
anos 90 está vinculado ao processo do Orçamento Participativo (OP) 
implementado pelo governo municipal no início daquela década. A 
necessidade  de  resolver  problemas  concretos  (falta  de  infra-estrutura 
urbana, falta de serviços de saúde, educação, transporte, posse ilegal da 
terra) motivou moradores de áreas pobres da cidade a organizarem-se e a 
aderirem a essa nova instância de participação. (FRUET, 2004, p. 25) 

 
 

Em 1990, foi implantado o Programa de Regularização  Fundiária (PRF), que 

garantia a permanência  dos moradores  no local onde se encontravam , propiciando 

melhoria na qualidade de vida. 
 
 

[...] a regularização fundiária proporciona o acesso ao saneamento, 
pavimentação,  iluminação  pública,  rede  elétrica  e  a  todos  os  serviços 
públicos da cidade. As comunidades beneficiadas deixam de ser irregulares 
e  são  incorporadas  à  cidade  formal,  com  mais  qualidade  de  vida. 
(POLITICA DE HABITAÇÃO POPULAR-1997/2000, p. 8) 

 
 

Nessa mesma década, formaram-se  as primeiras cooperativas  habitacionais 

em Porto Alegre. Suas demandas foram vinculadas ao processo do Orçamento 

Participativo, com a assessoria do DEMHAB; devido à importância atribuída a esse 

tipo de associativismo,  em 1993 o departamento instituiu uma equipe exclusiva para 

tratar sobre esse tema. 
 
 

Em 1993, foi criada a Equipe de Cooperativismo Habitacional do DEMHAB, 
incluindo oficialmente o Programa de Cooperativas na política habitacional 
do  município.   Era  constituída  por   pessoas   ligadas   ao   movimento 
comunitário e sindical. [...] Apesar de não ser um programa prioritário da 
gestão  municipal,   as   cooperativas   habitacionais   mobilizaram   muitas 
pessoas e entidades. (FRUET, 2004, p. 26) 

 
 

Os recursos financeiros disponibilizados  ao DEMHAB durante as décadas de 
 

1990-2000  também  eram  provenientes   do  Programa  Pró-Moradia,  que  captava 

recursos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e ao Fundo de 

Investimentos   do  Programa  Integrado  de  Melhoria  Social  (FUNDOPIMES).   Foi 

possível   ainda   buscar   recursos   em   instituições   internacionais ,   que   firmaram 
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parcerias  para  a  promoção  do  desenvolvimento   habitacional  e  social  em  Porto 

Alegre.  Entre  os  parceiros  estão  o  Fondo  Financiero  para  El  Desarrollo  de  La 

Cuenca  del  Plata  (FONPLATA)10   e o Banco  Interamericano  de Desenvolvimento 

(BID), por meio do programa Habitar Brasil BID (HBB-BID). Com o apoio dessas 

organizações,   o  município  de  Porto  Alegre  implementou   o  Programa  Integrado 

Entrada da Cidade (PIEC)11  . Esse programa é o marco de uma nova concepção de 

execução  de  política  habitacional,   pois,  como  o  próprio  nome  recepciona,   as 

políticas públicas e as ações passam a ser integradas dentro da PMPA. 

A  publicação  da  Lei  nº  10.257,  de  10  de  julho  de  2001  (o  Estatuto  da 

Cidade)12, que regulamenta  os Arts. 182 e 183 (da Política Urbana) da CF/88, e a 

criação  do Ministério  das  Cidades,  em  2003,  contribuíram  para implementar  uma 

nova política urbana no país, propiciando um novo conceito de cidade. 
 
 

O Estatuto da Cidade, instituído pela Lei nº 10.257/01, regulamenta o art. 
182  e o art. 183 da Constituição, estabelecendo as diretrizes gerais da 
política  urbana,  com  normas  de  ordem  pública  e  interesse  social  que 
regulam o uso da propriedade em prol do bem coletivo, da segurança e do 
bem  estar  dos  cidadãos,  bem  como  do  equilíbrio  ambiental.  Com  a 
aprovação do Estatuto da Cidade foram estabelecidas as normas gerais de 
política urbana. Ao Município cabe executar a política urbana na cidade, 
com o intuito de concretizar os valores e princípios do Estado Democrático 
de Direito. (PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, 
2009, p. 116-117) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10FONPLATA    es    un    organismo    multilateral    conformado    por    cinco    países:    Argentina, 
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuya principal misión es apoyar la integración de los países 
miembros para lograr un desarrollo armónico e inclusivo, dentro y entre las áreas geográficas de 
influencia de la Cuenca del Plata mediante operaciones de crédito y recursos no reembolsables del 
sector  público.  Disponível  em  http://www.fonplata.org/index.php/fonplata/institucional,  acesso  em 
31/03/2015. 
11O PIEC abrange 24 áreas dos bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes, totalizando 6,5 km2. O 
programa  é  considerado  um  dos  maiores projetos habitacionais  do  país,  tanto  em  número  de 
moradias como de beneficiados, cerca de 30 mil pessoas. Disponível em 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smgae/default.php?p_secao=23, acesso em 31/03/2015. 
12 O Estatuto define as regras para a política urbana nacional, válidas para todas as cidades acima de 
20.000 habitantes, turísticas ou em região metropolitana, mas todos os municípios podem incorporar 
seus avanços. (PINHEIRO, 2010, p.60-61) 

http://www.fonplata.org/index.php/fonplata/institucional
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smgae/default.php?p_secao=23
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smgae/default.php?p_secao=23
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2  PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 
 
 
 
 

O tipo de estudo adotado  para essa pesquisa foi o est udo de caso. Godoy 

(1995, p. 25) esclarece que “O propósito fundamental do estudo de caso (como tipo 

de pesquisa) é analisar intensivamente  uma dada unidade social (...)”.   Analisaram- 

se as parcerias  firmadas  entre as cooperativas  habitacionais  de Porto Al egre e o 

Poder Público Municipal, com o objetivo de verificar quais são as contribuições  de 

tais parcerias para a promoção de habitações de interesse social no Município. 

Para tal análise,  foi adotada  a pesquisa quantitativa  e qualitativa,  realizada 

com  o  levantamento  de  dados  dos  documentos  pertencentes  ao  Departamento 

Municipal de Habitação de Porto Alegre (DEMHAB), ao Orçamento Participativo e às 

demais  instituições  e órgãos  envolvidos.  De acordo com Zanella (2009, p. 77) , “a 

pesquisa quantitativa é aquela que se caracteriza pelo emprego de instrumentos 

estatísticos, tanto na coleta como no tratamento dos dados (...)”. 

Entre   os   documentos   pesquisados   estão   os   Regimentos   Internos   do 

Orçamento  Participativo  (OP),  no período  de 2004/2014,  os  relatórios  da 

Coordenação   de  Obras   do  DEMHAB,   denominados   “Demonstrativo   de  Obras 

Realizadas para Cooperativas”, os documentos disponibilizados pela Equipe de 

Cooperativismo  e Programas  Autogestionários  (ECPAG),  publicações  institucionais 

que abordaram o tema, documentos e legislações relacionados ao cooperativismo 

habitacional em Porto Alegre, sites institucionais vinculados ao tema, para o período 

proposto neste estudo. 
 
 

A pesquisa documental envolve a investigação em documentos internos [da 
organização] ou externos [governamentais, de organizações não 
governamentais ou instituições de pesquisa, dentre outras]. É uma técnica 
utilizada tanto em pesquisa quantitativa como qualitativa. (ZANELLA, 2009, 
p. 122) 

 
 

Esse levantamento tem a finalidade de identificar quais foram as cooperativas 

habitacionais cadastradas e habilitadas que pleitearam demandas via Orçamento 

Participativo,  o número de famílias beneficiadas,  os objetos e os tipos de contratos 

firmados entre o Poder Público e as cooperativas selecionadas. Com relação às 

instituições cooperativadas, foram analisados documentos que relataram suas 

constituições, região de origem e local de execução das obras demandadas. 
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Quanto à pesquisa bibliográfica, foram selecionadas obras específicas de 

habitação de interesse social, direcionadas  à construção de moradias para pessoas 

de baixa renda, relacionadas  ao cooperativismo  habitacional,  com a apresentação 

do histórico  desse  associativismo  no Brasil,  bem como  a sua evolução  legal.  Na 

opinião de Zanella (2009, p. 82), “Pesquisa Bibliográfica: como o próprio nome diz, 

se fundamenta a partir do conhecimento disponível em fontes bibliográficas, 

principalmente livros e artigos científicos.” 

Foram adotadas quatro fases para a análise dos dados: (1) a pré-análise, que 

consistiu na escolha do material; (2) a quantificação das cooperativas e dos 

cooperativados;  (3)  os  tipos  de  objetos  de  contratos  licitatórios ,  (4)  os  valores 

demandados e investidos. 

Os dados tabulados  (números  de cooperativas,  números  de famílias 

beneficiadas, objetos contratados, tipo de contratos firmados, períodos de execução 

das  obras,  datas  de  entrega  das  obras,  valor  investido)  foram  classificados  por 

regiões do Orçamento Participativo, compreendidas  atualmente em 17 regiões, para 

verificar se as cooperativas conseguiram se manter em sua região de origem, ou se 

necessitaram  migrar para outra, em busca de área apropriada para a execução da 

demanda. Esse tipo de estudo, por regiões demográficas,  permitiu ver ificar como a 

política de habitação está presente nos territórios da cidade. 

A representação  dos dados ocorreu, preferencialmente,  por meio de quadros 

e figuras, para facilitar a demonstração dos dados interpretados  pela pesquisadora. 

Também foram utilizadas reportagens sobre o tema, imagens e gráficos do período 

analisado. 
 
 

Tabela ou Quadros: é um método estatístico sistemático, [...] que obedece à 
classificação dos objetos ou materiais da pesquisa. 
É bom auxiliar na apresentação dos dados, uma vez que facilita, ao leitor, a 
compreensão e interpretação rápida da massa de dados, [...]. Todavia seu 
propósito  mais  importante  é   ajudar  o  investigador  na   distinção  de 
diferenças, semelhanças e relações, por meio da clareza e destaque que a 
distribuição lógica e a apresentação gráfica oferecem às classificações. 
(MARCONI; LAKATOS, 2003, p.169) 

 
 

A autora desse estudo adotou para análise dos dados  quantitativos,  além 

dos   processos   metodológicos   expostos,   sua   experiência   profissional   na  área 

financeira,   como  responsável   pelo  acompanhamento   e  pagamento   de  faturas 

relativas  às  obras  na  área  de  habitação  de  interesse  social,  executadas   pelo 
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Departamento  Municipal de Habitação (DEMHAB),  através do controle e prestação 

de contas dos recursos oriundos do Fundo Municipal de Interesse Social (FMHIS). 
 
 
 
 

3  AS COOPERATIVAS  HABITACIONAIS  E AS PARCERIAS FIRMADAS 

COM O DEMHAB 
 
 
 
 

No presente capítulo, a questão do déficit habitacional  em Porto Alegre será 

abordada brevemente. As regiões do Orçamento Participativo e alguns programas 

executados pelo DEMHAB serão apresentados;  entre eles, o Programa de Fomento 

ao  Cooperativismo.  Na sequência,  os  critérios,  as  demandas,  os  objetos 

contratados,  os  tipos  de  licitações  e  as  características  das  cooperativas 

habitacionais   cadastradas   no  departamento   serão   demonstrados.   Este  estudo 

estipulou como período de análise o decênio 2004/2014. Serão apresentados os 

avanços  e os  limites  impostos  às  parcerias  firmadas  entre  a Prefeitura  de Porto 

Alegre e as cooperativas habitacionais para a aquisição da casa própria. 
 
 
 
 
3.1  BREVE NARRATIVA DO DÉFICIT HABITACIONAL  EM PORTO ALEGRE E 

AS REGIÕES DO OP 
 
 
 

A  Fundação  João  Pinheiro13,  em  parceria  com  o  Ministério  das  Cidades , 

publicou em 2013 uma análise atualizada do déficit habitacional 14 do país, com bas e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13Criada em 1969, a Fundação João Pinheiro é uma instituição de pesquisa e ensino vinculada à 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais [...], tem como característica a 
contínua inovação na produção de estatísticas e na criação de indicadores econômicos, financeiros, 
demográficos e sociais. Disponível em: <http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/institucional>, acesso em 
12/04/2015. 

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/institucional
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no último censo demográfico do IBGE. Segundo a obra, titulada “Déficit Habitacional 

Municipal no Brasil”, Porto Alegre possuía em 2010 um déficit habitacional de 48.466 

unidades.   Ainda   foi   apontado,   no  referido   estudo,   que  um  dos   fatores   que 

contribuem   para   o   acréscimo   do   índice   deficitário   habitacional   nas   capitais 

brasileiras é o valor elevado praticado para as locações de imóveis nessas cidades. 

Assim, o déficit habitacional não está apenas relacionado à escassez de habitações, 

mas é agravado pela especulação imobiliária, dificultando o acesso à moradia para a 

população de baixa renda. 
 
 

Havendo especulação, há criação mercantil da escassez e acentua-se o 
problema de acesso à terra e à habitação. Mas o déficit de residências 
também eleva à especulação, e os dois juntos conduzem à periferização da 
população mais pobre e, de novo, ao aumento do tamanho urbano. 
(SANTOS, 2013, p. 106) 

 
 

No decênio 2000/2010, com base nos dados apresentados  pela fundação,  o 

déficit habitacional de Porto Alegre aumentou  em 25,65%,  em comparação  ao ano 

de  2000,  conforme  o  PMHIS  (2009,  p.73):  “[...]  no  ano  2000,  havia  um  déficit 

habitacional de 26.340 unidades, acrescido de 12.232 unidades que necessitam de 

reassentamento, de acordo com dados levantados pelo DEMHAB, a partir das 

ocupações irregulares pertencentes  ao PRF.”. Entretanto,  esse índice não pode ser 

considerado isoladamente, pois esse crescimento está associado ao aumento da 

população de Porto Alegre e a várias questões socioeconômicas  que influenciaram 

no aumento da demanda por políticas públicas em diversas áreas sociais, entre elas 

a habitação. 
 
 

Com  diferença  de  grau  e  de  intensidade,  todas  as  cidades  brasileiras 
exibem problemáticas parecidas. Seu tamanho, tipo de atividade, região em 
que se inserem etc. são elementos de diferenciação, mas, em todas elas, 
problemas como os do emprego, da habitação, dos transportes, do lazer, da 
água, dos esgotos, da educação e saúde são genéricos e revelam enormes 

 
 
 
 

14  O conceito de déficit habitacional utilizado está ligado diretamente às deficiências do estoque de 
moradias. Engloba aquelas sem condições de serem habitadas em razão da precariedade das 
construções e que, por isso, devem  ser repostas. Inclui ainda a necessidade de incremento do 
estoque, em função da coabitação familiar forçada (famílias que pretendem constituir um domicílio 
unifamiliar), dos moradores de baixa renda com dificuldades de pagar aluguel e dos que vivem em 
casas e apartamentos alugados com grande densidade. Inclui-se ainda nessa rubrica a moradia em 
imóveis e locais com fins não residenciais. O déficit habitacional pode ser entendido, portanto, como 
déficit   por   reposição   de   estoque   e   déficit   por   incremento   de   estoque.   Disponível   em: 
<http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-municipal- 
no-brasil-2010/file>, acesso em 02/05/2015. 

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-municipal-
http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/deficit-habitacional/216-deficit-habitacional-municipal-
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Região Identificação Bairros 
 

1 
 
Humaitá/Navegantes 

 
Anchieta, Farrapos, Humaitá, Navegantes e São Geraldo 

 
2 

 
Noroeste 

Boa Vista - Cristo Redentor - Higienópolis - Jardim Itu - Jardim Lindóia - Jardim 
São Pedro - Passo D’areia - Santa Maria Goretti - São João - São Sebastião - 

Vila Floresta - Vila Ipiranga 
 

3 
 

Leste Bom Jesus - Chácara das Pedras - Jardim Carvalho - Jardim do Salso - Jardim 
Sabará - Morro Santana - Três Figueiras - Vila Jardim 

 
4 

 
Lomba do Pinheiro 

 
Agronomia - Lomba do Pinheiro 

5 Norte Sarandi 

6 Nordeste Mário Quintana 

7 Partenon Cel. Aparício Borges - Partenon - Santo Antônio - São José - Vila João Pessoa 

8 Restinga Restinga 

9 Glória Belém Velho - Cascata - Glória 

10 Cruzeiro Medianeira - Santa Tereza 

11 Cristal Cristal 

12 Centro-Sul Camaquã - Campo Novo - Cavalhada - Nonoai - Teresópolis - Vila Nova 

13 Extremo-Sul Belém Novo - Chapéu do Sol - Lageado - Lami - Ponta Grossa 

14 Eixo Baltazar Passo das Pedras - Rubem Berta – Jardim Dona Leopoldina 
 

15 
 

Sul Espírito Santo - Guarujá - Hípica - Ipanema - Pedra Redonda - Serraria - 
Tristeza - Vila Assunção - Vila Conceição 

 

 
carências. Quanto maior a cidade, mais visíveis se tornam essas mazelas. 
[grifo nosso] (SANTOS, 2013, p. 105). 

 
 

A demanda  habitacional  é um reflexo da dimensão populacional  da cidade. 

De acordo com  o penúltimo  censo demográfico,  em  2000,  a população  de Porto 

Alegre era de 1.360.590 habitantes; no último levantamento censitário realizado em 

2010, a população estava em 1.409.351 hab., e a estimativa do IBGE para 2014 foi 

de que a população chegaria a 1.472.482 hab. 

Devido  ao  aumento  da  demanda  por  moradia  associado  ao  crescimento 
 

populacional,  o município  de Porto Alegre adotou  ações  para o enfrentamento  do 

déficit  habitacional  em seu território.  Uma das  medidas  adotadas  pela PMPA,  na 

década de 1990, que repercutiu também na área habitacional, foi a implantação de 

uma  nova  concepção  de gestão  administrativa,  pautada  na participação  popular, 

com a proposta de compartilhar  com a população  as decisões  de como priorizar e 

aplicar os recursos públicos por meio das demandas do OP. O território da cidade foi 

dividido  inicialmente   em  16  regiões ,  considerando   os  critérios   espaciais   e  as 

relações da comunidade com a cidade. Esses “territórios demarcados” foram 

denominados Regiões do Orçamento Participativo (ROPs). 
Quadro 3 - Regiões do OP 
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16 

 
 

Centro 

Auxiliadora - Azenha - Bela Vista - Bom Fim - Centro Histórico - Cidade Baixa - 
Farroupilha - Floresta - Independência - Jardim Botânico - Menino Deus - 

Moinhos de Vento - Mont Serrat - Petrópolis - Praia de Belas - Rio Branco - 
Santa Cecília - Santana 

 
17 

 
Ilhas Arquipélago (Ilha das Flores, da Pintada, do Pavão e Ilha Grande dos 

Marinheiros). 
Fonte: elaboração da autora, com base no Regimento Interno do OP (2014). 

 
 

A partir de 2008, adotou-se a formação atual de 17 ROP’s e estabeleceram- 

se  seis  temáticas   consultivas:   1-  Educação,   Esporte   e  Lazer;   2-  Circulação, 

Transporte e Mobilidade Urbana; 3- Habitação, Organização da Cidade, 

Desenvolvimento   Urbano   e  Ambiental;   4-   Cultura   e  Juventude;   5-   Saúde   e 

Assistência Social; 6- Desenvolvimento Econômico, Tributação, Turismo e Trabalho. 

Com a regionalização  de seu território, foi possível direcionar  de forma mais 

adequada os recursos  e mapear  as necessidades  geograficamente,  investindo nas 

prioridades   estipuladas   pelas  comunidades   nas  plenárias   por  regiões,   ou  nas 

demandas   priorizadas   nas  assembleias   temáticas 15.   Reforçando  a  questão  da 
 

participação  popular no município de Porto Alegre, o Plano Municipal de Habitação 

de Interesse Social (PMHIS) veio contribuir como instrumento de gestão pública para 

o combate ao déficit habitacional da população de baixa renda. De acordo com o site 

institucional do DEMHAB: 
 
 

O objetivo do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), encaminha- 
se para ser atingido com a elaboração do Plano Municipal de Habitação de 
Interesse Social (PMHIS), requisito de adesão dos municípios no Fundo 
Nacional  de  Habitação  de  Interesse  Social16,  em  consonância  com  o 
Ministério  das  Cidades  e  o  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento 
(PAC)17. 
O plano é um instrumento de gestão pública que se baseia na participação 
democrática para um desenvolvimento justo e igualitário da cidade, e visa, 

 
 

15 [...] nas temáticas são definidas as diretrizes, investimentos e serviços para toda a cidade, ou seja, 
obras estruturais e grandes projetos. (REGIMENTO INTERNO, 2014, prefácio) 
16 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - centraliza os recursos orçamentários dos 
programas de Urbanização de Assentamentos Subnormais e de Habitação de Interesse Social, 
inseridos no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Instituído pela Lei Federal nº 11.124 
de 16 de junho de 2005 e tem como objetivo principal implementar políticas e programas que 
promovam  o  acesso  à  moradia digna para  a população de baixa renda, que compõe  a quase 
totalidade           do           déficit           habitacional           do           País.            Disponível           em 
<http://www.cidades.gov.br/index.php/sistema-nacional-de-habitacao-de-interesse-social-snhis.html>, 
acesso em 14/04/15. 
17 PAC - Criado em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é um plano estratégico 
que resgatou o planejamento e investimento em setores estruturantes, em parceria com o setor 
privado. A partir de 2011, o PAC entrou em sua segunda etapa, e passou a ser também chamado de 
PAC2, que segue os passos da primeira etapa e incorpora ainda mais ações de infraestrutura social e 
urbana    para enfrentar    os    problemas    das    grandes    cidades    brasileiras.     Disponível    em 
http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/perguntas-respostas, acesso em 14/04/15. 

http://www.cidades.gov.br/index.php/sistema-nacional-de-habitacao-de-interesse-social-snhis.html
http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/perguntas-respostas
http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/perguntas-respostas
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prioritariamente, soluções para famílias com renda de zero a três salários 
mínimos. Disponível em: 
<http://www2.portoalegre.rs.gov.br/demhab/default.php?p_sec ao=90>,  acesso  em 
10/04/2015. 

 
 
 
 

3.2  PROGRAMAS HABITACIONAIS EXECUTADOS ENTRE 2004 E 2014 
 
 
 
 
 

O DEMHAB desempenha  desde sua criação o papel de promotor da polític a 

pública de habitação de interesse social, adaptando ao longo do tempo suas ações à 

legislação  vigente. Para acompanhar  essas transformações,  em 2003, a autarquia 

foi reestrutura,  a fim de atender melhor as demandas  habitacionais.  Nesse mesmo 

ano, foi instituído o Programa Municipal de Fomento às Cooperativas  Habitacionais 

de Porto Alegre, por meio da Lei nº 9.313, de 12 de dezembro de 2003, marco 

referencial  deste  estudo  para  análise  de  parcerias  entre  as  cooperativas 

habitacionais e o município de Porto Alegre. 

Salienta-se  que  a  implantação   de  programas   destinados   a  promover   a 

habitação  de interesse social  não se restringe  apenas  à construção  de moradias, 

mas  prioriza  a  execução  de  políticas  públicas  voltadas  ao  desenvolvimento  das 

funções sociais da cidade, a fim de propiciar o bem-estar de seus habitantes, como 

preconiza o art.182 da CF/88.  Durante o decênio 2004/2014, foram implementados 

ou tiveram continuidade vários programas habitacionais  executados  pelo DEMHAB; 

entre eles destacam-se os seguintes: 
Quadro 4 – Programas habitacionais da PMPA 

 
 

Programa Nº de famílias 
atendidas 

 

Financiamento 

Programa Integrado 
Socioambiental (PISA) 

 
1.680 

 
BID, Caixa Econômica Federal e PMPA. 

 
Programa Integrado Entrada da 

Cidade (PIEC) 

 
 

3.775 

FONPLATA, HBB/BID, BID, Fundo PIMES, 
Ministério das Cidades, Convênio com a ONG 
Fundación Paz y Solidariedad de Euskadi18, 

Caixa Econômica Federal, FMD. 
Programa Municipal de 

Fomento às Cooperativas 
Habitacionais 

 
5.049 

 

PMPA, Fundo Municipal de Desenvolvimento 
(FMD) e o FMHIS (a partir de 2009) 

 
 

18  La Fundación  lucha por la transformación  social y económica hacia un modelo de desarrollo 
humano sostenible, con el objetivo de construir una sociedad justa y equitativa. Para ello, 
acompañamos  y  apoyamos  el  fortalecimiento  organizativo  de  movimientos  populares  de base y 
organizaciones    sindicales    del    Sur    en    sus    procesos    de    desarrollo.    Disponível    em 
<http://www.ongdeuskadi.org/es/ongd/ongd_view.php?id=94>, acesso em 13/04/15. 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/demhab/default.php?p_secao=90
http://www.ongdeuskadi.org/es/ongd/ongd_view.php?id=94
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Programa de 

Reassentamento19
 

Nº de famílias 
atendidas 

 

Financiamento 

 
- Vila Chocolatão 

 
181 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
FNHIS, Caixa Econômica Federal e PMPA 

(FMHIS). 
 

- Vila Dique 
 

1.476 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
Caixa Econômica Federal e PMPA (FMHIS). 

 

- Vila Nazaré 
 

1.291 Programa Pró-Moradia, desembolso do FGTS, 
Caixa Econômica Federal e PMPA (FMHIS). 

Fonte: elaboração da autora, com base no PMHIS (2009), no site do DEMHAB e no relatório COB II 
(2014). 

 
 
 
 

3.2.1  O Programa de Incentivo ao Cooperativismo Habitacional 
 
 
 
 
 

A Prefeitura,  ao longo de sua história, tem buscado alternativas  para reduzir 

as demandas  habitacionais  em Porto Alegre.  O período  de redemocratização,  no 

final da década de 1980, permitiu que na década seguinte novas relações fossem 

construídas entre o Poder Público e a sociedade organizada para combater o déficit 

habitacional. 

Uma das  ações  estabelecida  pela  Prefeitura,  por  meio  do DEMHAB,  foi  a 

criação,   em   1993,   de   uma   equipe   exclusiva   para   atender   o  cooperativismo 

habitacional.   Essa   equipe   era   responsável   pelas   ori entações   a  respeito   da 

documentação necessária para a constituição de uma cooperativa e indicava os 

caminhos possíveis para as entidades solicitarem recursos para os seus projetos. 

Entretanto, a atividade mais importante, inicialmente, era a divulgação do 

“cooperativismo”.  A preocupação  de passar  as informações  básicas  sobre o tema 

está exemplificada na primeira cartilha produzida pelo departamento para divulgação 

à  população.  Não  há  data  de  identificação  no  impresso,  mas  há  referência  ao 

Diretor-Geral  do departamento  na época;  estima-se  que o período  corresponda  a 

1993. 
 
 
 
 
 
 
 

19 Programa de reassentamento – caracteriza-se pela produção de novos empreendimentos dotados 
de infra-estrutura básica e solução habitacional para as famílias, cujos domicílios se encontram em 
áreas  impróprias  para  a  moradia,  além  de  facilitar  o  acesso  às  políticas  públicas  para  a 
implementação de serviços e equipamento comunitários. (PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL DE PORTO ALEGRE, 2009, p.166). 
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Figura 1 – Capa da 1ª cartilha do cooperativismo editada pelo DEMHAB. 
 
 

A cartilha é titulada “Pra Morar é Só Fazer! Cooperativismo  em construção”; 

nela são abordados alguns tópicos sobre o cooperativismo, entre eles: conceito, 

princípios, experiências, organização, recursos, etc. Na página final consta o 

“compromisso do DEMHAB” para o futuro. 
 
 

O DEMHAB, como autarquia, tem condições de apoiar o trabalho das 
cooperativas que estão em gestação no Fórum Sindical. Tanto em nível 
federal como internacional, existem possibilidades de crédito que devem ser 
exploradas. 
Nesse sentido, uma das alternativas existentes é aquela em que os 
cooperativados adquirem a área com recursos próprios e o DEMHAB auxilia 
na obtenção de financiamento para a construção das moradias. O 
Departamento  ainda  poderá,  se  houver  interesse  por  parte  do 
cooperativado, participar da elaboração do projeto, apoiar na fiscalização da 
obra e assessorar técnica e juridicamente a cooperativa. 
(PRA MORAR É SÓ FAZER! COOPERATIVISMO EM CONSTRUÇÃO) 

 
 

No início,  as  parcerias  do DEMHAB  com  as  cooperativas  estavam 

direcionadas  a  informações  e  assessoramento  às  entidades,  durante  a  fase  de 

fundação e desenvolvimento destas. Com o passar dos anos, surgiram outras 

necessidades  de  ação  do Poder  Público,  e  o  município  instituiu  novas  medidas 
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(Figura   5,   p.  84).   Houve   a  possibilidade   de   associar   outros   programas   ao 

cooperativismo, como o Programa de Ajuda Mútua-Mutirão20  e o FICAM. 
 
 

Em 1996, Porto Alegre já contava com cinquenta cooperativas habitacionais 
[...]. Algumas delas integraram-se ao Programa de Ajuda Mútua-Mutirão, 
como  é  o  caso  das  trinta  e  oito  unidades  produzidas  na  Chácara  da 
Fumaça. Através do Sistema de cooperativas, ficaram prontos, em 1996, os 
condomínios São Jorge e Santo Alfredo pertencentes às Cooperativas 
Habitacionais dos Vigilantes e dos Moradores de Belém Novo, 
respectivamente. As famílias foram contempladas com 80 sobrados [...] 
através do programa FICAM, construídos com recursos do FGTS. (D’ÁVILA, 
2000, p. 130-131) 

 
 

Seguindo as diretrizes adotadas inicialmente pela PMPA, o departamento 

publicou em 1996 sua segunda cartilha, nominada “Cooperativismo:  um importante 

instrumento de habitação”, orientando e incentivando o cooperativismo habitacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Capa da 2ª cartilha do cooperativismo editada pelo DEMHAB – dez/1996. 
 
 

Nessa edição, além das informações básicas sobre o tema, foram divulgados 

os canais criados para formular  novas  ações  na área habitacional,  como o Fórum 

das  Cooperativas  Habitacionais   Autogestionárias   de  Porto  Alegre,  o  Orçamento 

Participativo   (OP)   e  o  Conselho   Municipal   de  Acesso   à  Terra   e  Habitação 
 

 
 
 

20 O Programa de Ajuda Mútua-Mutirão é dirigido à famílias de baixa renda e desenvolvido em regime 
de  co-gestão,  com  a  participação  direta  da  comunidade  na  execução  da  obra,  e  com  o 
gerenciamento, assessoria técnica e financiamento do Demhab. (POLÍTICA DE HABITAÇÃO 
POPULAR – 1997/2000, 2000, p. 37) 
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(COMATHAB)21.  Essas duas cartilhas representam  de forma singela a intenção do 

Poder Público Local de familiarizar e aproximar a população do cooperativismo, e 

divulgar   os   canais   existentes   para  que   esta   participasse   da   gestão   política 

habitacional do município. 

Na década seguinte, após anos de discussões, foi sancionada a Lei nº 10.257 

em 10 de julho de 2001, autodenominada  de Estatuto da Cidade. Nela está definido 

o objetivo da política urbana. Para acompanhar as transformações urbanas e as 

questões originárias  das cidades, foi criado em 2003 o Ministério das Cidades, que 

buscou definir uma nova política nacional de desenvolvimento urbano, aliando ações 

entre os diferentes entes federativos, visando à redução das desigualdades sociais e 

estimulando a participação da sociedade. 

A sociedade civil passou a ter destaque no planejamento e na gestão urbana 

da  cidade.  Com  o  objetivo  de  promover  ações  públicas  voltadas  a  estimular  a 

produção de habitação de interesse social, o município de Porto Alegre publicou a 

Lei  nº 9.313,  em  12 de dezembro  de 2003,  e instituiu  o Programa  Municipal  de 

Fomento às Cooperativas  Habitacionais  de Porto Alegre. Essa lei regulamentou  as 

ações públicas voltadas à habitação de interesse social, por meio de parcerias com 

as cooperativas habitacionais. 
 
 

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Fomento às Cooperativas 
Habitacionais de Porto Alegre, que compreenderá as atividades exercidas 
pelo Poder Público e pelo setor privado, no intuito de propiciar, sustentar e 
facilitar a produção de habitação de interesse social, de forma cooperativa, 
a fim de implementar projetos e difundir conceitos de cooperativismo, 
associativismo, solidariedade e autogestão. (LEI Nº 9.313/03) 

 
 

A lei entrou  em  vigor  no final de 2003,  sendo  regulamentada  por  meio  do 

Decreto nº 14.740, em 08 de dezembro de 2004. Entretanto, além das normas 

instituídas,  também  existem  critérios  a ser em seguidos  para que  as cooperativas 

estejam   habilitadas    a   ingressar   no   programa   e   demandar   via   Orçamento 

Participativo (OP). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21  COMATHAB – órgão de participação direta da comunidade na gestão da política habitacional do 
Município. Sua finalidade é propor e deliberar sobre diretrizes, planos e programas, além de fiscalizar 
a execução dessa política [...]. (POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR – 1997/2000, 2000, p. 52) 
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3.2.2  Critérios   para   participar  do  Programa   Municipal   de   Fomento  às 
 

Cooperativas 
 
 
 
 
 

O DEMHAB é o órgão coordenador do Programa Municipal de Fomento às 

Cooperativas   Habitacionais   Autogestionárias   de   Porto   Alegre.   Sua   atribuição 

consiste  em  implementar  as  ações  do Município  e d efinir  os  projetos  que  serão 

executados  na  área  do cooperativismo  habitacional.  Com  essa  finalidade, 

estabeleceu   requisitos   para  que  as  cooperativas   possam  fazer  parte  do  seu 

cadastro.  As  entidades  deverão  apresentar  todos  os  documentos  elencados  no 

quadro abaixo para solicitar recursos no DEMHAB, atender os critérios técnicos 

estipulados no Regimento Interno (RI) do Orçamento Participativo do ano em que 

pleitearem a demanda e poderão demandar somente na temática Habitação, 

Organização da Cidade, Desenvolvimento Urbano e Ambiental (OCDUA). 
Quadro 5 - Documentos para cadastramento das cooperativas no DEMHAB 

 

Com relação à cooperativa: Com relação à área: 
- Cópia do estatuto devidamente registrado no 

Cartório de Títulos e Documentos; 
- Ata da eleição da diretoria devidamente 

registrada na Junta Comercial em vigência; 
- Ata da última assembleia ordinária aprovando a 

prestação de contas; 
- Ata da assembleia aprovando a realização da 

obra de infraestrutura no local; 
- Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 
- Informar o número de famílias e de lotes; 

- Informar os números de processos 
administrativos da PMPA (se houver), ou o 

expediente único da Secretaria Municipal de 
Planejamento Estratégico e Orçamentário 

(SMPEO); 
- Apresentar outros documentos se solicitado, 

como atas atualizadas de reuniões ordinárias e 
extraordinárias e do Conselho. 

- Cópia da matrícula atualizada no Registro de 
Imóveis do terreno, em nome da cooperativa 
habitacional ou, se constar o(s) nome(s) de 

outro(s), deverá apresentar autorização oficial 
do(s) proprietário(s) da área para atuação no 

local; 
- Foto aérea com a localização da área; 

- Apresentar guia de pagamento de IPTU 
atualizada; 

- Apresentar levantamento topográfico; 
- Possuir EVU; 

- Informar os projetos que estão em execução ou 
que foram aprovados na área urbanística e/ou de 

engenharia; 
- Apresentar fotos do local; 

- Histórico da cooperativa quanto à área; 
- Declaração Municipal (DM). 

Fonte: elaboração da autora, com base no PMHIS (2009) e critérios definidos pelo DEMHAB. 
 
 

De acordo com o Quadro 8 (p. 75-76), durante os últimos 10 anos os critérios 

técnicos da temática Organização da Cidade, Desenvolvimento  Urbano e Ambiental 

(OCDUA),  prioridade  habitação,  passaram  por  atualizações   periódicas.  O  único 

critério   que   permaneceu   foi   a   obrigatoriedade   de   as   cooperativas   estarem 

cadastradas no DEMHAB. A titularidade do programa também passou por 

transformações e foi apresentada de três formas nos RIs: 
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- de 2004 a 2007/2008: Programa de Cooperativas Habitacionais 
 

- de 2008/2009 a 2010/2011: Programa de Cooperativismo Habitacional 
 

-  de  2011/2012  a  2014/2015:  Programa  de  Incentivo  ao  Cooperativismo 
 

Habitacional 
 

As denominações atribuídas ao programa assinalam a evolução do 

cooperativismo  em Porto Alegre.  No primeiro  momento,  a atenção  é concentrada 

nas “cooperativas”,  na entidade associativa;  em seguida, essa palavra é substituída 

por “cooperativismo”,  termo com significado mais abrangente,  que pode se referir a 

doutrina,  teoria,  sistema  ou movimento.  Por fim, foi agregado  o termo  “incentivo” 

para salientar que, além das ações existentes, novas medidas seriam adotadas para 

estimular o cooperativismo habitacional no município. 

Os critérios acompanham a evolução das leis e se adaptam às linhas de 

financiamento de crédito destinadas à população de baixa renda, como os 

financiamentos  habitacionais realizados por meio do Programa Crédito Solidário22  e, 

mais  recentemente,  por intermédio  do PMCMV.  O critério renda familiar  confirma 

que a Prefeitura,  sensível  à questão  habitacional,  ampliou  a faixa salarial de “três 

salários  mínimos”  para “cinco salários  mínimos”,  com a finalidade  de atender  um 

número maior de famílias. É possível solicitar ao DEMHAB, com recursos destinados 

a financiar  o Programa  de  Incentivo  ao Cooperativismo:  EVU,  ações  de 

regularização fundiária, assessoria técnica, construção de moradias, urbanização de 

lotes, equipamentos urbanos, saneamento básico, urbanismo e levantamentos 

topográficos cadastrais e pesquisas cartoriais. 
 
 

O Programa de Incentivo ao Cooperativismo pode ser definido como uma 
parceria entre o setor público, representado pelo Demhab e secretarias 
municipais, adotando-se a intersetorialidade entre essas e a sociedade civil, 
representada pelas cooperativas habitacionais. (REVISTA PMHIS DE 
PORTO ALEGRE, 2009, p. 65) 

 
O departamento não constrói habitações para o segmento cooperativista 

habitacional. Contudo, realiza obras de infraestrutura e institui ações para regularizar 
 
 

22O Crédito Solidário é  um programa de financiamento habitacional com  recursos do Fundo de 
Desenvolvimento Social – FDS, criado pelo Conselho Curador – CCFDS, conforme Resolução no 
93/2004  e  regulamentado  pelo  Ministério  das  Cidades.  O  objetivo  do  programa  é  atender  as 
necessidades habitacionais da população de baixa renda, organizadas por cooperativas, associações 
ou entidades privadas sem fins lucrativos. Isso se dá através da concessão de financiamentos a 
proponentes pessoas físicas, organizadas por cooperativas, associações ou entidades privadas sem 
fins lucrativos. Disponível em:<http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas- 
uniao/habitacao/credito-solidario/Paginas/default.aspx>, acesso em 17/04/2015. 

http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-
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as  áreas,  requisitos  essenciais  que  permitem  às  entidades  solicitarem 

financiamentos  em instituições de crédito ou programas  de incentivo à produção de 

HIS.   Entre   2004   e  2008,   as  questões   envolvendo   regularização   fundiária   e 

urbanização  estavam  associadas  às  cooperativas  originárias  de  “ocupação”.  No 

mesmo período, as cooperativas autogestionárias haviam vencido a etapa de 

regularização;  quando demandavam  no OP, detinham  o título da área ou estavam 

na iminência da titularidade. Para essa modalidade,  a renda familiar foi estendida a 

12 salários  mínimos,  e poderia  requerer  construção  de moradias,  urbanização  de 

lotes e equipamentos  urbanos. No período entre 2006 e 2007, os RIs são omissos 

quanto à renda para esse tipo de cooperativa,  mantendo  a faixa salarial de até 5 

salários  mínimos  para  as  cooperativas  originárias  de  ocupação.  Em  2008,  esse 

critério passou a ser regulamentado  pelo Decreto 14.740/2004, aplicado atualmente 

a todos os tipos de cooperativas, mas com a necessidade de comprovação de renda 

a contar de 2011: 
 
 

Art.  19.  Poderão  ser  atendidas  pelo  programa  as  Cooperativas 
Habitacionais Autogestionárias de interesse social, constituídas na forma da 
lei e compostas por associados com renda familiar de até 12 (doze) salários 
mínimos, que poderão acessar recursos orçamentários, em forma de 
convênio. 
§ 1º As cooperativas Habitacionais Autogestionárias cujos associados 
possuem renda familiar de até 05 (cinco) salários mínimos terão 
cadastramento  diferenciado,  podendo  ser  contempladas  com  as 
assessorias técnicas indicados no inc. II do art. 4º e o prazo diferenciado 
previsto no parágrafo único do art. 15 deste Decreto. 

 
 

Outros   dois   critérios   podem   ser   considerados   permanentes,   mas   não 

inflexíveis.  A participação  na Plenária  Temática  OCDUA  é obrigatória  no OP ; no 

entanto,   participar   das   demais   reuniões   e   assembleias   não   foi   considerado 

fundamental no intervalo de análise deste estudo (Quadro 8, p. 75-76). Entre 2004 e 

2006,  para  qualquer  cooperativa  demandar  no  OP  era  necessário  participar  do 
 

Fórum  das  Cooperativas   Habitacionais   de  Porto  Alegre.  Nos  RIs  2006/2007  e 
 

2007/2008 havia um tratamento diferenciado  para as cooperativas.  As cooperativas 

de ocupação deveriam participar do Fórum das Cooperativas Habitacionais de Porto 

Alegre e da Plenária Temática OCDUA, e as autogestionárias participariam somente 

da Plenária Temática OCDUA. Os RIs de 2008/2009 a 2010/2011 estipularam a 

obrigatoriedade   de  as  cooperativas   participarem   da  Plenária   Temática   e  das 

reuniões da temática OCDUA; a partir dos regimentos de 2011/2012, o OP passou a 
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exigir  a participação  efetiva  das  entidades  nas  reuniões  e na Plenária  Temática 

OCDUA, com a comprovação de frequência de 70% das reuniões e plenárias. Esse 

critério foi utilizado para estimular  a presença de associados  no processo do OP e 

fortalecer a cidadania participativa. 

O segundo critério refere-se aos recursos e prazos de devolução dos valores 
 

investidos.  Segundo  os regimentos  do OP, os recursos  investidos  devem retornar 

aos cofres públicos; todavia, há diferenças de prazo com relação a cada tipo de 

cooperativa:  para  as  de  ocupação,  o  regimento  é  omisso  quanto  ao  prazo  de 

devolução;  para  as  autogestionárias,  está  especificado  que  as  entidades  terão  o 

prazo máximo de 120 meses e que os valores devem retornar ao FMD; após 2009, 

ao FMHIS. O Regimento também definiu que as cooperativas  autogestionárias,  para 

contraírem financiamentos, prestassem contas ao Município dos cooperativados e 

apresentassem listas dos beneficiados. A carência para devolução seria de 6 meses, 

prorrogada por igual período, a critério do órgão público responsável,  e a contagem 

iniciaria ao término da obra. Em 2006, foi estabelecido que os recursos fossem 

disponibilizados, prioritariamente, às cooperativas de baixa renda e, a partir de 2011, 

essas  entidades  passaram   a  ter  preferência  também  no  atendimento  de  suas 

demandas. As demandas  propostas pelas cooperativas  autogestionárias  à temática 

OCDUA (entre 2004/2006) deveriam ser indicadas pelos delegados 23 do Fórum das 
 

Cooperativas de Porto Alegre e aprovadas pelos delegados da temática OCDUA. 
 

Quanto à questão  de comprovação  de titularidade  de área, os  RIs 

acompanham   a  legislação  vigente  com  relação  à  posse  ou  autorização.   Para 

demandar regularização fundiária e urbanística, de 2004 a 2010, era necessário 

apresentar  documentos  que comprovassem  a transferência  da área ao domínio da 

cooperativa;   admitia-se   o  contrato   de  promessa   de compra   e  venda.   Para  a 

produção  habitacional,   de  2004  a  2006,  a  entidade   deveria  possuir  título  de 

propriedade  da  área,  matrícula,  título  de  torrens24   e/ou  contrato  registrado  em 
 

cartório  e  processo  de  regularização  na  Secretaria  de  Planejamento  Municipal 
 

(SPM)  e, de 2007  a 2010,  possuir  contrato  de promessa  de compra  e venda  no 
 
 

23Delegados(as) - São definidos(as) pela população em reuniões que se realizam no período de maio 
a julho nas 17 Regiões e seis Temáticas, na proporção de um para cada dez participantes das 
Assembleias Regionais e Temáticas. Os delegados(as) são os representantes diretos da população 
no              processo              de              participação              popular.              Disponível              em: 
<http://www2.portoalegre.rs.gov.br/op/default.php?p_secao=18>, acesso em 17/04/2015. 
24      Lei    6.015    de   31    de    dezembro    de    1973,    artigos    277    a   288.    Disponível    em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm >, acesso em 03/05/2015. 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/op/default.php?p_secao=18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm
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Cartório  de  Registro  de  Imóveis.  Em  2011,  além  dos  requisitos  existent es  era 

permitido possuir a imissão de posse25  provisória da área, mediante autorização do 

proprietário ou do juiz, de acordo com a Medida Provisória nº 514 do PMCMV, 

convertida na Lei nº 12.424, de 16 de junho de 2011. 

Para requerer produção habitacional, entre 2004 e 2006, as cooperativas 

autogestionárias deveriam possuir EVU, priorizando os projetos complementares 

aprovados e, no período subsequente, deveriam estar aprovados os projetos 

urbanísticos  e encaminhados  os demais projetos complementares  de infraestrutura. 

A  partir  de  2011,  passou  a  ser  necessário  apresentar  os  projetos  urbanísticos 

aprovados e o encaminhamento de projetos de engenharia para aprovação. 
 
 
 
 
3.2.3     Demandas das cooperativas habitacionais de Porto Alegre 

 
 
 

A  habitação  tem  sido  uma  das  três  principais  prioridades  requeridas  nos 

últimos 20 anos no OP, oscilando no período de 1994 a 2001, entre o primeiro e 

terceiro lugar, assumindo o primeiro lugar a partir de 2002. 
Quadro 6 – Prioridades das demandadas no OP (1994 a 2014) 

 

Ano 1ª prioridade 2ª prioridade 3ª prioridade 
1994 Habitação Pavimentação Saneamento básico 
1995 Pavimentação Habitação Saneamento básico 
1996 Pavimentação Saneamento básico Habitação 
1997 Habitação Pavimentação Saneamento básico 
1998 Pavimentação Habitação Saneamento básico 
1999 Saneamento básico Pavimentação Habitação 
2000 Habitação Pavimentação Saúde 
2001 Pavimentação Habitação Saneamento básico 
2002 Habitação Educação Pavimentação 
2003 Habitação Educação Pavimentação 
2004 Habitação Social Educação 
2005 Habitação Educação Saúde 
2006 Habitação Educação Saúde 
2007 Habitação Educação Assistência Social 
2008 Habitação Educação Assistência Social 
2009 Habitação Educação Assistência Social 
2010 Habitação Educação Assistência Social 
2011 Habitação Assistência Social Educação 
2012 Habitação Educação Saúde 
2013 Habitação Educação Saúde 
2014 Habitação Saúde Assistência Social 
Fonte: elaboração da autora, com base no PMHIS (2009) e no site do OP. 

 
 
 

25 Imissão de posse: Ato judicial que dá a posse de alguma coisa a uma pessoa, a que ela faz jus e 
da qual estava privada.  (GUIMARÃES, 2007, p. 351) 
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Como  reflexo  da constante  demanda,  o departamento  executou  na última 

década 32 obras originárias da temática OCDUA (Quadro 9, p. 77-79), segmento 

cooperativismo. Todas passaram pelo processo licitatório e formaram contratos 

administrativos;   ao  todo  16  cooperativas   foram   atendidas   pelo  Programa   de 

Incentivo ao Cooperativismo,  e algumas foram contempladas mais de uma vez, para 

diferentes objetos contratuais. 

Os objetos contratados  estão relacionados  à infraestrutura  necessária (fotos 
 

ilustrativas,  Anexo  B, p. 87-89)  para a implantação  dos  empreendimentos 

habitacionais nas áreas adquiridas pelas cooperativas (Figura 06, p. 84-85). A 

infraestrutura da área é um dos itens considerados para a análise de crédito das 

cooperativas   com  as  entidades  financiadoras.   De  acordo  com  este  estudo,  os 

contratos foram firmados para executar diversas obras essenciais de infraestrutura e 

estudos  de viabilidade  urbana e ambiental.  Recentemente,  foi permitido demandar 

no OP levantamento topográfico cadastral e pesquisa cartorial. 
 
 

Gráfico 1- Objeto contratado 
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Fonte: elaboração da autora, com base no relatório COB II (2014). 

 
A obra mais demandada foi a instalação de rede de distribuição de energia 

elétrica  (20%),  seguida  da  implementação  de  rede  de  esgoto  (18%)  –  em  cujo 

percentual  este  estudo  considerou  o esgoto  cloacal  e o pluvial,  bem  como  uma 

estação de tratamento de esgoto (ETE) –, e com o mesmo índice de demanda está 
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a pavimentação (18%). A infraestrutura26, acrescida de serviços e projetos de 

infraestrutura, alcançou 13%; em percentuais decrescentes estão: terraplenagem e 

drenagem  provisória (9%), rede de abastecimento  de água (9%),  pavimentação  e 

boca  de  lobo  (5%),  cercamento   de  área  (4%),  muros   de  contenção   (2%)  e 

iluminação pública (2%). 

Os objetos, antes de serem contratados, são precedidos de licitação, pois, 

conforme determina a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XXI “[...] 

as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública [...]”. As modalidades licitatórias estão previstas na Lei 8.666, de 21 

de junho  de 1993,  de acordo com Miranda  (2004,  p.  81): “O  art.  22 do Estatuto 

Federal Licitatório traz, em seu bojo, as modalidades  de licitação admissíveis.  São 

elas: a) concorrência;  b) tomada de preços; c) convite; d) concurso, e e) leilão.” As 

modalidades  licitatórias  empregadas  no  DEMHAB  são  concorrência,  tomada  de 

preços e convite. Elas estão relacionadas  ao objeto contratado e ao valor estimado 

do   contrato;   as   duas   primeiras   modalidades    precisam   de   publicidad e.   As 

concorrências27  têm como características  anteceder  os contratos  de elevado valor, 
 

permitir  a participação  de qualquer interessado  e habilitar o candidato no início do 

procedimento.   A   tomada   de   preço28    permite   a  participação   de   interessados 

previamente cadastrados  e com sua anterior qualificação.  O convite29, por sua vez, 
não exige publicidade,  o setor público emitirá uma carta-convite a interessados  que 

constem em seu cadastro. 
 

O número de licitações realizadas, no decênio 2004/2014, de demandas 

provenientes das cooperativas habitacionais foi de 32; destas, 6 foram concorrências 

(19%),  17 foram  tomadas  de preço (53%)  e 9  foram  convites  (28%).  A reduzida 

frequência  de  licitações  de  concorrência  deve-se  ao  fato  de  essa  modalidade 
 
 

26 Infraestrutura: tudo aquilo que se situa debaixo de uma construção. Parte inferior de uma estrutura 
de engenharia civil, que geralmente é invisível e se localiza abaixo da cota do terreno. Conjunto de 
tubagens, cabos e dispositivos para o transporte de águas, gás, eletricidade e comunicações. 
Disponível em: <http://www.engenhariacivil.com/dicionario/?s=infraestrutura>, acesso em 17/04/2015. 
27  Concorrência: Atualmente [...] são considerados de grande vulto os contratos que suplantem R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), quando tenham por objeto obras e serviços de 
engenharia [...]. (MIRANDA, 2004, p. 82) 
28 [...] tomada de preços é o procedimento obrigatório para os negócios de médio vulto que [...], 
compreende as obras e serviços de engenharia cujo valor do contrato esteja situado entre mais de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) [...]. 
(MIRANDA, 2004, p. 84) 
29 O convite apresenta-se como a modalidade mais simplificada de realização de certame licitatório, 
destinado à celebração de contratações de objetos possuidores de pequeno valor econômico. 
(MIRANDA, 2004, p. 84) 

http://www.engenhariacivil.com/dicionario/?s=infraestrutura
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necessitar  de  um  valor  elevado  a  ser  orçado  (acima  de R$  1.500.000,00),  e  a 

maioria  dos   objetos  contratados   pelo  DEMHAB   não  alcançam   esse  patamar. 

Conforme o Quadro 9 (p. 77-79), uma entidade poderá demandar reiteradas  vezes 

no  OP  e  ser  contemplada  em  diferentes  momentos.  Cada  demanda  aprovada 

provocará uma licitação correspondente, tomando como exemplo as cooperativas 

COOHATEPA,  COOHALPI,  COOHAMPA,  COPFIGUEIRA,  COOJARDIM, 

COOMETAL,  COOPSOL  e  Coop.  Sobrados  Zona  Sul.  Uma  mesma  cooperativa 

poderá  ter  suas  demandas  licitadas  em  modali dades  diferentes,  que  acarretarão 

tipos de contratos distintos. 

A   escolha   do   “tipo   de   contrato”   a   ser   adotado   ficará   a   critério   da 

Administração Pública quando se tratar da modalidade convite. As modalidades 

licitatórias  concorrência  e  tomada  de  preços  per mitem  firmar  apenas  contratos, 

conforme a Figura 03, p. 83, relativa à Concorrência 14/08 que originou o Contrato 

03/09, cujo objeto é a instalação de rede de água, esgoto e pavimentação na 

COONAHAP, com o valor orçado em R$ 3.482.064,86  e contratado com o valor de 

R$ 3.341.800,78. As demandas da cooperativa COPFIGUEIRA foram licitadas nas 

modalidades convite e tomadas de preços, gerando contratos do “tipo” carta-contrato 

e contrato. O DEMHAB dotou para a modalidade “convite” a carta-contrato e, a partir 

de 2014, o departamento passou a utilizar apenas contrato, independentemente  da 

modalidade licitatória. 

Quanto às modalidades licitadas e os valores iniciais contratados pelo 

departamento: 

1)   convite   –  contratos   no   valor  até   R$   73.494,96,  enquadram-se   as 
 

cooperativas  COOHATEPA,  COPFIGUEIRA,  COOP.N.S.GRAÇAS,  COOJARDIM   e 
 

COOMETAL. 
 

2) Tomada de preços –  contratos com valor no intervalo entre R$ 84.337,28 

(para serviços) até R$ 650.000,00 (para serviços) e de R$ 113.445,46 (obras) a  R$ 

999.021,65 (obras), demandas das cooperativas COOHALPI, COOHAMPA, 

COPFIGUEIRA, COOJARDIM, COOMETAL, COOPSOL, CHAPATRAL, Coop. Hab. 

Jardim das Estrelas e Coop. Sobrados Zona Sul. 

3) Concorrência – contratos acima de R$ 488.899,76 (para serviços) e 

R$1.869.499,93  (para  obras),  contratos  firmados  para  as  demandas  das 

cooperativas COONAHAP, COOHAMPA, COOHAF DMAE, COOHRREIOS e 

COOHACID & COOJARDIM. 
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O retorno dos valores investidos nas obras e serviços solicitados via 

cooperativismo  ingressam nos cofres públicos dentro dos prazos  estipulados  na lei 

de fomento ao cooperativismo (Lei nº 9.313/03). Algumas entidades iniciaram a 

devolução dos valores investidos, outras estão no prazo de carência e outras já 

liquidaram suas dívidas. A cooperativa COOHAMPA quitou sua dívida recentemente 

com o DEMHAB, por meio da dação30  de sete lotes urbanizados  ao departamento, 
 

que serão utilizados para a construção de HIS, subsidiadas pelo PMCMV (Figura 08, 

p. 86). 
 
 
 
 
3.3  CARACTERÍSTICAS  DAS  COOPERATIVAS  HABITACIONAIS 

CADASTRADAS NO DEMHAB 
 
 
 
 

A Constituição Federal de 1988 apresentou inovações para o cooperativismo; 

uma das  mais  importantes  foi a não interferência  estatal  (art. 5º,  inciso  XVIII).  O 

Estado brasileiro passou a apoiar e estimular  o cooperativismo  e o associativismo 

(art.174, § 2º), com maior liberdade de organização; na década seguinte, houve um 

expressivo  aumento  do número  de cooperativas  no país.  Em Porto Alegre,  outra 

questão contribuiu para o aumento e a criação de novas cooperativas habitacionais: 

o Orçamento Participativo. 

O processo  do OP  estimulou  o surgimento  de novas  cooperativas 

habitacionais, que poderão pleitear recursos por meio desse novo instrumento de 

participação popular. Não é por acaso que a maioria das cooperativas  habitacionais 

de Porto Alegre tem em sua data de fundação  a década de 1990. Ao observar  o 

Quadro 11 (p. 82), referente às cooperativas que tiveram suas demandas atendidas 

pelo DEMHAB,  é possível constatar  que a maioria das entidades  foram instituídas 

nos  anos  1990;  entre  elas  podemos  citar  as  cooperativas:  CHAPATRAL, 

COOHACID, COOHALPI, COOHAMPA, COOJARDIM, COOMETAL, COONAHAP, 

COOPSOL, Coop. Hab. Jardim das Estrelas, Coop. Sobrados Zona Sul. As demais 

foram criadas nos anos 2000. Essa característica  é confirmada quando  analisamos 
 
 
 

30 Dação – Em pagamento: modo de extinção de uma obrigação que consiste em o credor consentir 
em receber do devedor coisa diversa da convencional, em substituição àquela que é objeto da 
prestação. (GUIMARÃES, 2007, p. 233) 
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as  cooperativas  cadastradas  atualmente  no  DEMHAB  (Quadro  10,  p.  80-81).  A 

maioria foi fundada na década de 1990 (28), e entre as que foram instituídas a partir 

de 2000, 14 delas foram criadas durante  o decênio  2000-2010,  4 foram fundadas 

entre 2011-2013 e uma foi fundada em 1977. 

Outro aspecto das cooperativas  é que a maioria é de origem autogestionária 
 
(Quadro 11, p. 82); das 16 contempladas: 10 são autogestionárias  e 6 de ocupação. 

As autogestionárias  são compostas por quatro entidades originárias da organização 

de profissionais  de determinado  segmento  ou instituição:  COOHAF  DMAE 

(funcionários   do  DMAE),  COOHATEPA   (trabalhadores   em  educação   de  Porto 

Alegre), COOHRREIOS (empregados dos Correios) e COOMETAL (metalúrgicos de 

Porto  Alegre).  Uma  é  proveniente  de  um  movimento  popular  de  1993,  mas  foi 

fundada   em   1995   (a  COOHAMPA);   cinco   são   oriundas   da   organização   de 

moradores de bairros: COOHACID, COONAHAP, COOJARDIM, COOPSOL e Coop. 

Sobrados Zona Sul. Das cooperativas de origem de ocupação, uma representa os 

trabalhadores  do  segmento  do  transporte  rodoviário  (CHAPATRAL)  e  cinco  são 

oriundas da mobilização de moradores de bairros: COOHADIL, COOHALPI, 

COPFIGUEIRA, Coop. Hab. Jardim das Estrelas e Coop. N. S. das Graças. 

Quanto ao número de associados, não há um padrão. As autogestionárias 

oriundas de segmentos profissionais ou institucionais tendem a ter um número maior 

de   associados,   como   a  cooperativa   COOHRREIOS   (1.100)   e  a  cooperativa 

COOHAF DMAE (640). No entanto, também é possível ter pouco mais que o mínimo 

exigido  por  lei,  como  a  COOHATEPA  (24).    Nas  cooperativas  de  ocupação,  o 

número de cooperativados costuma ser superior a 50, como CHAPATRAL (188), 

COOHADIL (100), Coop. N. S. das Graças (75). 

O Quadro 11, p. 82, também traz um comparativo entre as regiões de origem 

das  cooperativas   e  as  regiões  de  aquisição   da  área  para  a  construção   das 

habitações.  Constata-se que das 16 entidades  cooperativadas,  apenas  seis 

conseguiram permanecer em sua região de origem, as demais necessitaram migrar. 

A região de maior destino foi a Centro-Sul (ROP 12), com sete ocorrências, seguida 

da região Eixo-Baltazar (ROP 14), com três ocorrências. As demais tiveram uma 

ocorrência cada: Noroeste (ROP 02), Lomba do Pinheiro (ROP 04), Restinga (ROP 

08), Extremo-Sul (ROP 13), Sul (ROP 15) e Centro (ROP 16). As cooperativas  que 

permaneceram  em suas localidades  eram originárias  das regiões Centro-Sul (ROP 

12), Eixo-Baltazar (ROP 14), Lomba do Pinheiro (ROP 04), Extremo-Sul (ROP 13). 
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O cadastro do DEMHAB possui atualmente 47 cooperativas habilitadas em 13 

regiões  do  OP,  totalizando  11.139  associados;  porém,  quatro  regiões  não  têm 

entidades demandantes no momento. As regiões que possuem mais associações 

cadastradas são Lomba do Pinheiro (ROP 04), com seis cooperativas; Eixo-Baltazar 

(ROP 14), com seis cooperativas; Centro-Sul (ROP 05), com cinco cooperativas; 

Nordeste (ROP 06), com cinco cooperativas; Extremo-Sul (ROP 13), com cinco 

cooperativas.  A região  que  detém  o maior  número  de cooperativados  é a Eixo- 

Baltazar  (ROP 14), totalizando  2.457, seguida da região Nordeste  (ROP 06), com 

1.601 e da região Centro-Sul (ROP 05), com 1.314. Duas dessas regiões acolheram 

os empreendimentos das demandas atendidas pelo DEMHAB e também são 

demandantes para as entidades de sua região. 

A significativa presença de cooperativas cadastradas no DEMHAB associadas 

a suas  regiões  de  origem  refletem  a constante  demanda  por  moradia  em  Porto 

Alegre.   Os critérios técnicos do OP, agregados  aos requisitos adotados na fase de 

cadastramento   das  cooperativas   pelo  DEMHAB,   o  amparo   leg al  vigente   e  o 

programa de fomento ao cooperativismo  buscam concretizar ações conjuntas entre 

o  Poder  Público  Local  e  a  sociedade  organizada,  a  fim  de  combater  o  déficit 

habitacional para a população de baixa renda. 
 
 
 
 
3.4      A POLÍTICA HABITACIONAL DE PORTO ALEGRE E O COOPERATIVISMO 

 
 
 
 
 

O  cooperativismo   habitacional   foi  incorporado   à  política  habitacional   do 

município  devido  a sua importância  e caráter  social.  As  medidas  implementadas 

para atender as demandas do cooperativismo estão integradas às ações que visam 

promover  HIS  para  a população  de baixa  renda  em  Porto  Alegre.  Ao  analisar  o 

caminho percorrido  desde o surgimento  das cooperativas  habitacionais  na década 

de 1990 até a atualidade, constatam-se significativas  transformações  a respeito da 

relação entre o Poder Público Local e essas organizações. 
 
 

Em  1993,  [...] o  Programa de  Cooperativas  foi  oficialmente incluído na 
Política Habitacional do Município, embora este programa não fosse 
prioritário para aquela gestão municipal. Mesmo assim, as cooperativas 
habitacionais mobilizaram muitas pessoas e entidades, contando com um 
considerável grau de organização. 
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No ano de 2005, em razão do caráter social das cooperativas habitacionais, 
o Programa de  Cooperativas  foi considerado como uma Política 
Habitacional Emancipatória, dando-se ênfase à participação coletiva como 
meio de aquisição e de regularização de terra urbana. (PLANO MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, 2009, p. 173) 

 
 

A política habitacional adotada a princípio consistia basicamente em orientar e 

assessorar as cooperativas para sua formação, além de divulgar o movimento 

cooperativista.  Mas essa parcela organizada da sociedade estava carente de ações 

efetivas que contribuíssem  para a aquisição da casa própria, e o Poder Público foi 

instigado a buscar alternativas  para resolver a questão do déficit habitacional  para 

esse segmento da população. 

A primeira  medida  adotada  foi  a criação  da  equipe  de cooperativismo  no 
 

DEMHAB; em seguida, a PMPA definiu os canais financeiros responsáveis pelos 

investimentos  e, por fim, sancionou  a criação  de legislação  específica  na área. A 

tríade  necessária   para  a  execução   das   demandas   do  cooperativismo   estava 

formatada,  alicerçada na assessoria administrativa  do Departamento,  com o aporte 

financeiro   do   FMD   e,  posteriormente,   no  FMHIS,   recepcionada   pela   Lei   nº 

9.313/2003.  Contudo,  ainda  existem  limites  a ser em  vencidos,  o maior  deles  é o 

financeiro.    Os  recursos  são  insuficientes  para  a  crescente  dem anda  e  sofrem 

oscilações   a  cada  ano,  fato  que  pode  ser  constatado   por  meio  dos  Planos 

Plurianuais (PPA)31: 
 

Quadro 7 – Planos Plurianuais (2006-2017) 
 

Ano Previsão Ano Previsão Ano Previsão 
 

2006 R$ 
6.500.000,00 

 

2010 R$ 
10.952.551,00 

 

2014 R$ 
7.870.000,00 

 

2007 R$ 
6.500.000,00 

 

2011 R$ 
11.434.463,00 

 

2015 R$ 
9.155.000,00 

 

2008 R$ 
10.000.000,00 

 

2012 R$ 
11.929.576,00 

 

2016 R$ 
10.070.000,00 

 

2009 R$ 
10.000.000,00 

 

2013 R$ 
12.441.354,00 

 

2017 R$ 
14.945.000,00 

PPA 
2006/2009 

RS 
33.000.000,00 

PPA 
2010/2013 

R$ 
46.757.944,00 

PPA 
2014/2017 

R$ 
42.040.000,00 

Fonte: elaboração da autora, com base no PMHIS (2009) e nos PPAs (2006-2017). 
 
 
 
 
 

31 O PPA é a ferramenta orçamentária onde se viabiliza o planejamento estratégico da administração 
pública de médio e longo prazo. Está estruturado no Município através de Programas Estratégicos 
estabelecidos no Modelo de Gestão implementado pela Prefeitura desde 2005 e que tem como 
objetivo a melhoria contínua da eficiência, qualidade e continuidade dos serviços prestados aos 
1.409.351          porto-alegrenses          (CENSO          IBGE,          2010).          Disponível          em: 
<http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smpeo/usu_doc/ppa_2014_2017_segunda_atualizac 
ao.pdf.pdf>, acesso em 26/04/2015. 

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smpeo/usu_doc/ppa_2014_2017_segunda_atualizac
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Os  valores  apresentados   nos  PPAs  são  apenas  “previsões”,   os  valores 
 

efetivamente investidos são inferiores aos delineados. 
 
 
 
3.4.1 Limites das parcerias entre o Poder Público Municipal e as cooperativas 

habitacionais 
 
 
 
 

O limite orçamentário  é um dos principais  entraves para o atendimento  mais 

expressivo das demandas habitacionais em Porto Alegre. Os recursos destinados ao 

cooperativismo   são  distribuídos   entre   as   prioridades   vencedoras   na  temátic a 

habitação  no  OP.  De  acordo  com  o  valor  estimado  para  determinado 

empreendimento, as cooperativas optam por dividir por etapas as suas obras, 

demandando  reiteradas  vezes  no OP. Essa atitude acarreta  em uma demora  que 

retarda  o início  das  edificações;  em  muitos  casos,  pode levar  anos  para realizar 

todas as obras de infraestrutura necessárias para a efetiva construção dos imóveis. 

É possível citar como exemplo a COOHAMPA  (Quadro 9, p. 77-79) que contratou 

como  o DEMHAB  seis  vezes,  para diferentes  obras  de infraestrutura.  O contrato 

inicial foi celebrado em 2006, com o início das obras em 2007; os contratos 

subsequentes  ocorreram  no  período  entre  2007-2009.  Durante  a  execução  das 

obras, três contratos foram rescindidos  bilateralmente,  dois foram concluídos  e um 

foi entregue parcialmente no final de 2014. Observa-se que, para essa entidade, o 

período de obras relativo  à infraestrutura  está em andamento  há quase dez anos, 

tempo significativo para resolver o problema de moradia dos associados. 

Diante do exposto, constata-se que o tempo também é um limitador, tendo em 

vista que obras que demandam muito tempo para serem executadas ocasionam um 

desgaste  entre  o  Poder  Público  e  as  cooperativas   habitacionais,   frustrando  a 

expectativa  de  uma  solução  mais  rápida  para  o  problema  da  falta  de  moradia. 

Salienta-se  que  o tempo  para  a  execuç ão das  obras  de infraestrutura,  refere-se 

apenas  a  etapa  inicial  de  um  projeto  habitacional,   o  tempo  total  para  que  o 

cooperativado receba seu imóvel pode ser superior a uma década. 

Outro limite é o mercado imobiliário, que dificulta a aquisição de áreas com 

melhor  infraestrutura,  inflacionando  valores  de terrenos  que  comportem  as 

necessidades  das  cooperativas  dentro  de suas  próprias  regiões.  Na maioria  das 

vezes,  as  entidades  são  obrigadas   a  migrar  para  outra  região.  Quanto  mais 
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periférica a localização do terreno adquirido, mais investimentos deverão ser 

direcionados para urbanizar a área que acolherá os novos empreendimentos 

habitacionais. Ao analisar o Quadro 11 (p. 82) verifica-se que das 16 entidades 

atendidas  pelo  programa  de fomento  ao cooperativismo,  10 migraram  de região; 

sendo que dessas, 06 tiveram a região Centro-Sul (ROP 12) como destino. 

O Poder Público Local de certa forma se sente impotente para resolver  essa 

questão, tendo em vista a livre concorrência que define o mercado imobiliário. 
 
 

A expectativa de valorização é a obtenção de ganhos extraordinários em 
forma de renda da terra sem nenhum investimento próprio, é a expectativa 
que move os proprietários e favorece a manutenção de grande número de 
terrenos urbanizados ociosos, em  “regime de engorda”. [...] O preço da 
terra, por sua vez, é definido pelo mercado imobiliário especulativo. Logo, o 
acesso ao solo urbano e à moradia se torna cada vez mais restrito, fazendo 
com que só uma pequena parcela da população possa adquirir ou alugar 
esses imóveis. (PINHEIRO, 2010, p. 34) 

 
 

Os  limites  orçamentários,   o  problema  de  acesso  à  terra  e  o  tempo  de 

execução  das  obras  acentuam  as  dificuldades  a serem  enfrentadas.  Constata-se 

que os desafios  são muitos  a serem  vencidos  e de várias  ordens.  Pode-se  ainda 

citar a comparação entre o número de cooperativas cadastradas no DEMHAB com o 

número de contratos celebrados anualmente, para atender as demandas do 

cooperativismo. Verifica-se que de acordo com o Quadro 10 (p. 80-81) em dezembro 

de 2014 havia 47 cooperativas habilitadas no departamento que poderiam demandar 

via OP, no entanto, para o referido ano apenas três demandas foram contempladas. 

Para superar os efeitos desses e de outros limites, algumas ações poderiam 

ser  adotadas  pelo Poder  Público  Municipal.  No contexto  legal,  atualizar  a lei de 

fomento  do cooperativismo,  tendo  em vista que a Lei nº 9.313/2 003, em vigor há 

mais de dez anos, requer  adaptações  que deverão  ser estendidas  ao Decreto  nº 

14.740/14, com especial atenção para a redução da alíquota de incidência de juros, 

que atualmente está no patamar de 3% a.a. 

Na área de convênios, é importante que a PMPA amplie e estimule novas 

parcerias que permitam a captação de recursos para a construção de habitações de 

interesse social; através de parcerias com instituições financeiras e/ou entidades 

nacionais   ou  internacionais   que  invistam   no  desenvolvimento   social,  como  já 

aconteceu anteriormente em outros programas habitacionais  em Porto Alegre. Além 

de auxílios externos é necessário ampliar os recursos destinados ao cooperativismo 
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habitacional dentro do orçamento municipal, trabalhar em conjunto com outros 

programas de fomento à HIS, ampliando a dinâmica de ação do município e por fim, 

efetivamente construir unidades habitacionais via recursos do programa de incentivo 

ao cooperativismo. 

Mesmo   diante  de  tais  desafios,   o  município   alcançou   êxito  em  vários 
 

aspectos.  Suas  conquistas  são  notórias  quando  analisamos  o  crescimento  e  a 

evolução  do cooperativismo  habitacional  em Porto Alegre,  pois  são resultado  em 

grande parte do estímulo à formação de cooperativas habitacionais e da implantação 

do Programa de Incentivo ao Cooperativismo.  Segundo registros no Departamento, 

em 1996, em Porto Alegre, havia 50 cooperativas  habitacionais constituídas e cinco 

em processo de formação,  hoje há cerca de 50 cooperativas  cadastradas  somente 

no DEMHAB. 
 
 

O  esforço  concentrado  no  estímulo  à  formação  de  cooperativas  gerou 
frutos. No ano de 2000, no DEMHAB, havia 60 cooperativas em atividade. 
Já no período de 2005 a 2008 ocorreu a formação e cadastro de 13 
cooperativas habitacionais, sendo 2 de origem de ocupação e 11 de origem 
comunitária.   (PLANO   MUNICIPAL   DE   HABITAÇÃO  DE   INTERESSE 
SOCIAL, 2009, p 173) 

 
 

Outra conquista que reflete na política habitacional do município é a efetiva 

participação   das   cooperativas,    através   da   temática   OCDUA,   via   OP.   Essa 

participação  beneficia a gestão democrática  e a transparência  administrativa,  além 

de  aproximar  a  sociedade  civil  organizada,  representada  pelas  cooperativas,  do 

Poder Público Local. 

A diminuição  do déficit  habitacional,  proporcionada  pela promoção  de HIS, 

pode ser demonstrada ao comparar o número de famílias atendidas no Programa de 

Fomento  ao Cooperativismo  durante  o período  de 2004/2014  com  o número  de 

famílias  contempladas  com unidades  habitacionais  no maior  programa  implantado 

em Porto Alegre e considerado  um dos maiores  do país, o PIEC. De acordo com 

matérias  institucionais  (Figuras  6  e 7, p. 84-86),  entre  2006/2008,  2.370  famílias 

foram beneficiadas com o programa de incentivo ao cooperativismo. 

Durante o decênio analisado,  o número de famílias atendidas pelo DEMHAB 

oriundas das cooperativas habitacionais foi de 5.049, e o número de famílias 

beneficiadas  com unidades habitacionais  no PIEC foi de 3.775. As ações da PMPA 

permitiram    às   cooperativas    habitacionais    buscarem    financiamentos    para   a 
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construção de moradias populares. Pode-se citar o exemplo da COOMETAL, que 

demandou via OP obras de infraestrutura (Contrato nº 01/04) que asseguraram 

condições  essenciais  para solicitar recursos  do Programa  de S ubsídio à Habitação 

de Interesse Social (PSH)32. As obras executadas pelo DEMHAB são indispensáveis 
 

para a obtenção de recursos financeiros e para a promoção de HIS (Figura 4, p. 83). 

A  partir  deste  momento,  o  Departamento   passa  a  assumir  outro  papel,  o  de 

coordenador   e  executor   das  obras   habitacionais,   não  mais  com  recursos   do 

Programa de Incentivo ao Cooperativismo,  mas por meio de convênios  com outros 

programas e instituições financeiras. 

Diante   de  tais   dados   e  considerando   que  cada  família   atendida   pelo 

DEMHAB,   via  cooperativismo,   conquistou   ou  conquistará   a  sua  casa  própria, 

assegura-se que há redução da falta de moradia em Porto Alegre por meio desse 

segmento, embora os anos censitários  não coincidam com o período estudado. Ao 

considerar apenas as famílias contempladas entre 2004/2014 (5.049), obtém-se o 

percentual  de  10,41%  de redução  do déficit  habitacional  em  comparação  com  o 

censo de 2010 (48.466 habitações) e, ao somar o número de famílias atendidas pelo 

PIEC e pelo Programa de Incentivo ao Cooperativismo, para o mesmo período, esse 

percentual aumenta para 18,20%. 

Outro aspecto relevante que contribui para a eficácia da redução do déficit 

habitacional  é a presença  das  cooperativas  na maioria  das  regiões  do OP ; com 

exceção de quatro regiões (Nordeste, Cruzeiro, Centro e Ilhas) que não têm 

representantes   no  momento,   as  demais  demandaram   e  foram  atendidas   pelo 

DEMHAB, marcando assim a presença do Poder Público Municipal em quase toda a 

cidade. 

Por fim, mas não menos importante,  apresenta-se  a questão do retorno dos 
 

valores  investidos  aos cofres  públicos.  A impossibilidade  de haver investimento  a 
 
 
 

32 O Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH é uma linha de crédito direcionada 
à produção de empreendimentos habitacionais. Seu objetivo principal é o de subsidiar a produção de 
empreendimentos habitacionais para populações de baixa renda, nas formas de conjunto ou de 
unidades isoladas. Em parceria com o setor público, sob a forma de recursos financeiros, bens ou 
serviços, o PSH viabiliza a aquisição e/ou produção de casas populares para a população de baixa 
renda. Complementa a capacidade financeira do proponente para o pagamento do preço de imóvel 
residencial e assegura o equilíbrio econômico e financeiro das operações realizadas pelas instituições 
financeiras. Contribui para a geração de emprego e renda no seu município, estimula novas parcerias 
e   propicia   a   divisão   dos   seus   custos.   Todo   mundo   sai   ganhando.   Disponível   em: 
<http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/programas_habitacao/psh 
/index.asp>>, acesso em 03/05/2015. 

http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/programas_habitacao/psh
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fundo perdido permite que o programa se “autofinancie”,  criando um ciclo capaz de 

gerar  novos  investimentos   financeiros,   fortalecendo  as  relações   entre  o  Poder 

Público Local e as cooperativas  habitacionais.  Essa forma de programa viabilizam 

novas demandas e recursos, que contribuem para a promoção de habitações de 

interesse social para a população de baixa renda em Porto Alegre. 
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
 
 
 
 
 

Ao analisar a execução da política pública habitacional no município de Porto 

Alegre,  foi  possível  constatar  que,  ao  longo  de  sua  história,  o  Poder  Públic o 

Municipal buscou alternativas para reduzir o déficit habitacional em seu território, 

principalmente para a população de baixa renda. No entanto, apesar de criar e 

implementar   vários   programas   habitacionais,   a   habitação   continua   sendo   a 

prioridade mais demandada pela população. 

Uma das alternativas  adotadas pela PMPA foi o incentivo ao cooperativismo 

habitacional, idealizado na década de 1990 e aperfeiçoado nos anos 2000. O 

Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) deixou de apenas orientar e 

assessorar as cooperativas  para se tornar um parceiro na promoção de habitações 

de  interesse  social,  criando  uma  estreita  relação  entre  o  Poder  Público  e  a 

sociedade civil organizada. 

Constata-se que, de acordo com as normas das linhas de crédito existentes, 

para requerer recursos junto aos agentes financeiros, uma entidade cooperativa 

necessita   ter   a  área  regularizada,   e  esse   era  um  dos   primeiros   problemas 

enfrentados pelas cooperativas  de baixa renda, o qual impossibilitava  a contratação 

do financiamento. Para sanar essa e outras carências, a PMPA instituiu, em 2003, o 

Programa  Municipal  de Fomento  às  Cooperativas  Habitacionais  de Porto  Alegre. 

Com esse programa, foi possível ampliar as linhas de ação do Poder Público Local, 

firmando  termos  de  cooperação   entre  instituições   financeiras   e  programas   de 

subsídio à habitação de interesse social. 

As   parcerias   firmadas   entre   a  PMPA   e  as   cooperativas   habitacionais 

alcançaram outros patamares. Foi possível implementar ações relativas à educação, 

à formação  e à capacitação  dos cooperativados;  ampliar  a assessoria  técnica nas 

áreas  jurídicas,  urbanísticas  e  habitacionais;  captar  e  direcionar  recursos 

orçamentários  próprios  da PMPA  e dos  fundos  (F MD  e FMHIS);  e realizar  obras 

essenciais  de infraestrutura.  Pode-se  dizer  que essas  parcerias  são positivas,  no 

entanto existem limites a ser superados, como a escassez de recursos, a dificuldade 

de acesso a terra, o longo prazo de execução das obras, a crescente demanda das 

cooperativas em oposição ao número de demandas atendidas. 
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Mesmo com tais limitações  a redução do déficit habitacional pode ser levada 

em consideração  quando analisado o número de famílias atendidas pelo Programa 

de Incentivo  ao Cooperativismo  (5.049)  durante  o decênio  2004/2014,  o qual tem 

como objetivo final propiciar condições para a aquisição da casa própria. O número 

de famílias  beneficiadas,  ao  ser  comparado  com  o  déficit  habitacional  de Porto 

Alegre em 2010, corresponde a 10,41% de redução no déficit habitacional em Porto 

Alegre. 

As obras demandadas  pelas cooperativas  habitacionais  via OP e executadas 

pelo DEMHAB foram essenciais para a aquisição de recursos das associações junto 

aos agentes financeiros, e asseguraram a construção de habitações em áreas 

regularizadas e urbanizadas. As obras de infraestrutura contribuem diretamente para 

a melhoria de qualidade de vida das famílias atendidas. No entanto, seus efeitos são 

extensivos  a toda a comunidade, não é possível quantificar quantas pessoas serão 

beneficiadas  com  a  instalação  de  uma  rede  de  iluminação  p ública,  ou  com  a 

instalação de uma estação de tratamento de esgotos. 

As parcerias entre o Poder Público Local e as cooperativas habitacionais 

contribuem para a promoção de habitações de interesse social em Porto Alegre, pois 

constituem fase importante e necessária para a efetiva construção dos 

empreendimentos: a elaboração e aprovação do estudo de viabilidade urbana e 

ambiental, o levantamento topográfico, as pesquisas cartoriais, as ações de 

regularização  fundiária,  as  obras  de infraestrutura  e a  assessoria  técnica.  Todas 

essas ações são desenvolvidas pelo DEMHAB, que, de acordo com as normas 

financeiras, permitirá as cooperativas  o acesso ao crédito habitacional  e, por fim, à 

construção de moradias. 

O  prazo  de  ressarcimento  dos  valores  investidos  aos  cofres  públicos  foi 

estipulado em até 120 meses, com carência de seis meses, com possibilidade de 

prorrogação  por igual período.   A impossibilidade  de investimento  a fundo perdido 

permite que o Programa de Incentivo ao Cooperativismo mantenha-se ativo 

financeiramente,  com o constante  retorno de investimentos,  permitindo  assim que 

outras demandas  e cooperativas  sejam  atendidas  pelo Programa,  alimentando  um 

ciclo de financiamento às cooperativas habitacionais. 

Considerando que este estudo identificou que as cooperativas cadastradas no 

DEMHAB  são  de  baixa  renda  e  em  grande  maioria  originárias  de  ocupações, 

algumas   medidas   poderiam  ser  adotadas   para  proporcionar   maior  eficácia  do 
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Programa, entre elas: ampliar as linhas de ações e de fomento, reduzir o tempo de 

execução das obras, atualizar e flexibilizar a legislação vigente. 

O Programa  de Incentivo  ao Cooperativismo  contribui  para a promoção  de 
 

habitação   de  interesse   social   por   meio  de  recursos   destinados   a  obras   de 

infraestruturas   essenciais   à  obtenção  de  financiamentos   junto  a  instituições   e 

programas de incentivo a HIS. Sua eficácia, além de ser constatada em cifras e 

percentuais, confirma que as parcerias entre o Estado e a sociedade organizada 

contribuem para o enfrentamento do déficit habitacional em Porto Alegre. 
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ANEXO A 
 
 

Quadro 8- Critérios Técnicos – OP 2004/2014 
 

TEMÁTICA ORGANIZAÇÃO DA CIDADE, DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL – HABITAÇÃO 
Regularização 

Fundiária e 
Urbanística 

 
Produção Habitacio nal 

Regularização 
Fundiária e 
Urbanística 

Produção 
Habitacio nal 

 
Cooperativismo Habitacio nal 

Programa de Incentivo ao 
Cooperativismo Habitacio nal 

2004 a 2006 2004 a 2006 2006/2007 e 
2007/2008 

2006/2007 e 
2007/2008 

2008/2009 a 2010/2011 2008/2009 a 2010/2011 2011/2012 a 2014/2015 

 
Cooperativas 

Habitacio nais de 
Baixa Renda 
(ocupação) 

 
Cooperativas Habitacio nais 

Autogestio nárias 
de baixa renda 

 
Cooperativas 

Habitacio nais de 
Baixa Renda 
(ocupação) 

 
Cooperativas 
Habitacio nais 

Autogestio nárias de 
baixa renda 

 
Cooperativas Habitacio 
nais de Baixa Renda 

(ocupação) 

 
Cooperativas 
Habitacio nais 

Autogestio nárias 
(baixa renda) 

 
Cooperativas 
Habitacio nais 

Autogestio nárias 

Cadastramento no 
Programa de 
Cooperativas 

Habitacio nais do 
DEMHAB 

 
Cadastramento no Programa de 

Cooperativas Habitacio nais do DEMHAB 

Cadastramento no 
Programa de 
Cooperativas 

Habitacio nais do 
DEMHAB 

Cadastramento 
Programa de 
Cooperativas 

Habitacio nais do 
DEMHAB 

Cadastramento no 
Programa de 

Cooperativismo 
Habitacional do 

DEMHAB 

Cadastramento no 
Programa de 

Cooperativismo 
Habitacional do 

DEMHAB 

 
Cadastramento no Programa de 

Incentivo ao Cooperativismo 
Habitacional do DEMHAB 

 
 

Apresentação de 
documento que 

comprove a 
transferência da área 

ao domínio da 
cooperativa, admite-se 

o contrato de 
promessa de compra 

e venda. 

 
Possuir título de 
propriedade da 
área, matrícula, 

título de torrens e/o u 
contrato registrado 

em cartório e 
processo de 

regularização na 
Secretaria de 
Planejamento 

Municipal (SPM). 

 
Possuir EVU 

priorizando os 
projetos 

complementares 
aprovados. 

 
Apresentação de 
documento que 

comprove a 
transferência da área 

ao domínio da 
cooperativa, admite-se 

o contrato de 
promessa 

de compra/venda. 

 
Possuir co ntrato de 

promessa de compra 
e venda no Cartório 

de Registro de 
Imóveis. 

 
Apresentação de 
documento que 

comprove a 
transferência da área ao 
domínio da cooperativa 
podendo ser admitido o 
contrato de promessa 
de compra e venda. 

 
Possuir co ntrato de 

promessa de compra e 
venda no Cartório de 
Registro de Imóveis. 

 
Apresentar documento que 

comprove a transferência da área 
ao domínio da cooperativa; 

admite-se co ntrato de promessa 
de compra e venda o u possuir a 

imissão de posse provisória, 
mediante autorização do 

proprietário ou do juiz, de acordo 
com a MP nº 514 do PMCMV. 

Renda familiar de até 
5 salários mínimos. 

Renda familiar até 
12 salários mínimos. 

As cooperativas 
terão uma 

carência de 6 
meses, a partir do 
término da obra 

para iniciar o 
pagamento do 

Renda familiar de até 
5 salários mínimos. 

Sem referência no 
Regimento Interno do 

OP. 

Renda familiar conforme 
Decreto 14.740/2004. 

Renda familiar conforme 
Decreto 14.740/2004. 

Comprovar renda familiar 
conforme Dec. 14.740/2004. 

 
Participar do Fórum 
das Cooperativas 
Habitacio nais de 

 
Participar do Fórum 
das Cooperativas 
Habitacio nais de 

 
Participar do Fórum 
das Cooperativas 
Habitacio nais de 

 
Participar OP – 

Temática OCDUA. 

 
Participar da Plenária 

Temática e das reuniões 
da Temática OCDUA. 

 
Participar da Plenária 

Temática e das reuniões 
da Temática OCDUA. 

 
Ter participado efetivamente das 
reuniões e da Plenária Temática 

OCDUA. 
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Porto Alegre e da 
Plenária Temática 

OCDUA. 

Porto Alegre e da 
Plenária Temática 

OCDUA. 

financiamento, 
podendo ser 

prorrogado por 
igual tempo, a 

critério  do órgão 
público 

respo nsável. 

Porto Alegre e da 
Plenária Temática 

OCDUA. 

Deve ter aprovado os 
projetos urbanísticos e 

encaminhado para 
aprovação dos 

projetos 
complementares de 

infraestrutura. 

Deve ter aprovado os 
projetos urbanísticos e o 

encaminhamento de 
aprovação dos projetos 

complementares de 
infraestrutura. 

Deve ter aprovado os 
projetos urbanísticos e o 

encaminhamento de 
aprovação dos projetos 

complementares de 
infraestrutura. 

 
Deve ter aprovado os projetos 

urbanísticos e o encaminhamento 
de pro jetos de engenharia para 

aprovação. 

Os  recursos 
investidos devem 
retornar para o 
Município, não 
podendo haver 

investimento a fundo 
perdido. 

Os recursos do 
financiamento 

deverão retornar no 
prazo máximo de 

120 meses ao FMD. 

Para que as 
cooperativas 

tenham acesso ao 
financiamento do 
Município devem 

fazer uma 
prestação de 
contas dos 

cooperativados e 
apresentarem lista 
de beneficiados. 

Os  recursos 
investidos devem 
retornar para o 
Município, não 
podendo haver 

investimento a fundo 
perdido. 

Os recursos serão 
dispo nibilizados com 

prioridade às 
cooperativas de baixa 

renda. 

Os recursos investidos 
devem retornar para o 

Município, não podendo 
haver investimento a 

fundo perdido, e deverá 
cumprir-se a legislação 

vigente. 

Os recursos investidos 
devem retornar para o 

Município, não podendo 
haver investimento a 

fundo perdido, e deverá 
cumprir-se a legislação 

vigente. 

Os recursos investidos devem 
retornar para o Município, não 
podendo haver investimento a 

fundo perdido, e deverá cumprir- 
se a legislação vigente. 

As cooperativas habitacio nais, 
classificadas como de baixa renda 

pelo PMHIS terão prioridade no 
atendimento de suas demandas. 

 
 

Poderá ser demandado 
2004 a 2006 2004 a 2006 2006/2007 e 2007/2008 2008/2009 a 2010/2011 2011/2012 a 2014/2015 

Estudo de Viabilidade 
Urbana (EVU) Construção de moradias Estudo de Viabilidade 

Urbana (EVU) 
Construção de 

moradias Estudo de Viabilidade Urbana (EVU) Elaboração e aprovação de EVU 

Ações de 
regularização fundiária Urbanização de lotes Ações de 

regularização fundiária Urbanização de lotes Ações de regularização fundiária Ações de regularização fundiária 

Assessoria técnica Equipamentos urbanos Assessoria técnica Equipamentos 
urbanos Assessoria técnica Construção de moradias Assessoria técnica 

 Equipamentos urbanos Urbanismo Implementação de equipamentos 
urbanos 

Urbanizações de lotes Saneamento básico Levantamento topográfico 
cadastral e pesquisa cartorial 

Fonte: elaboração da autora, com base nos Regimentos Internos do OP (2004/2014). 
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Quadro 9 – Cooperativas com demandas atendidas (2004-2014) ou em processo de execução de obras 
 

Região 
do OP  

Cooperativa 
 
Localização da obra 

demandada 

Região OP  
Objeto 

contratado 

 
Nº famílias 

beneficiadas 

Modalidade  
Tipos de 
contrato 

 
Nº do 

contrato 

 
Valor inicial 

(R$) 

 
Início da 

obra 

 
T érmino de obra 

(origem) (aquisição 
da terra) licitatória 

 
3 

 
COONAHAP Av. Protásio Alves, 

8305 - PETRÓPOLIS 

 
16 

Rede de água, 
esgoto e 

pavimentação 

 
720 

 
Concorrência 

 
Contrato 

 
03/09 

 
3.341.800,78 

 
15/06/2009 

 
01/11/2011 

 
4 

 
COOHATEPA 

Estrada João 
Passuelo, 1060 – 

VILA NOVA 

 
12 

 
Infraestrutura 

 
24 

 
Convite Carta 

Contrato 

 
11/04 

 
54.796,86 

 
20/10/2004 

 
17/12/2004 

 
4 

 
COOHATEPA 

Estrada João 
Passuelo, 1060 – 

VILA NOVA 

 
12 

Rede de 
distribuição de 
energia elétrica 

 
24* 

 
Convite Carta 

Contrato 

 
13/04 

 
39.672,28 

 
30/12/2004 

 
29/03/2005 

 
4 

 
COOHATEPA 

Estrada João 
Passuelo, 1060 – 

VILA NOVA 

 
12 

Rede de 
abastecimento 

água 

 
24* 

 
Convite Carta 

Contrato 

 
04/06 

 
66.405,11 

 
13/11/2006 

 
21/04/2007 

 
4 

 
COOHALPI 

Estrada João de 
Oliveira Remião, 930 

- AGRONOMIA 

 
4 Pavimentação e 

bocas de lobo 

 
250 Tomada de 

Preço 

 
Contrato 

 
11/06 

 
744.039,36 

 
06/12/2006 

 
31/10/2007 

 
4 

 
COOHALPI 

Estrada João de 
Oliveira Remião, 930 

- AGRONOMIA 

 
4 

 
Pavimentação 

 
250* Tomada de 

Preço 

 
Contrato 

 
05/09 

 
797.906,13 

 Rescisão de 
contrato 

 
6 

 
COOHAMPA 

Av. Osvaldo França 
Júnior, 155 – JARD. 

LEOPOLDINA 

 
14 Rede de água e 

esgoto 

 
1000 Tomada de 

Preço 

 
Contrato 

 
20/06 

 
999.021,65 

 
16/04/2007 

 
14/12/2007 

 
6 

 
COOHAMPA 

Av. Osvaldo França 
Júnior, 155 – JARD. 

LEOPOLDINA 

 
14 Rede de água e 

esgoto 

 
1000* Tomada de 

Preço 

 
Contrato 

 
10/07 

 
491.429,12 

 
19/11/2007 

Rescisão 
contratual 
bilateral 

 
6 

 
COOHAMPA 

Av. Osvaldo França 
Júnior, 155 – JARD. 

LEOPOLDINA 

 
14 Terraplenagem e 

cercamento 

 
1000* 

 
Concorrência 

 
Contrato 

 
10/06 

 
1.869.499,93 

 
13/11/2006 

Rescisão 
contratual 
bilateral 

 
6 

 
COOHAMPA 

Av. Osvaldo França 
Júnior, 155 – JARD. 

LEOPOLDINA 

 
14 

Rede de 
distribuição de 
energia elétrica 

 
1000* Tomada de 

Preço 

 
Contrato 

 
09/06 

 
456.664,53 

 
24/09/2007 

Rescisão 
contratual 
bilateral 

 
 

6 

 
 

COOHAMPA 

 
Av. Osvaldo França 
Júnior, 155 – JARD. 

LEOPOLDINA 

 
 

14 

Rede de 
distribuição de 

energia elétrica e 
iluminação 

pública 

 
 

1000* 

 
Tomada de 

preço 

 
 

Contrato 

 
 

16/11 

 
 

113.445,46 

 
 

18/01/2012 

 
 

16/05/2012 

 
6 

 
COOHAMPA 

Av. Osvaldo França 
Júnior, 155 – JARD. 

LEOPOLDINA 

 
14 

Rede de esgoto 
pluvial e 

pavimentação 

 
1000* 

 
Concorrência 

 
Contrato 

 
02/09 

 
5.060.341,85 

 
15/06/2009 Entrega Parcial 

(Fase I e II) 

8 COPFIGUEIRA Av. João Antônio da 
Silveira, 1164 - 8 Rede de 

distribuição de 117 Convite Carta 
Contrato 02/06 73.494,96 29/06/2006 15/12/2006 
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  RESTINGA  energia elétrica        
 

8 
 

COPFIGUEIRA 
Av. João Antônio da 

Silveira, 1164 - 
RESTINGA 

 
8 

Rede de esgoto 
cloacal e Estação 
de Tratamento de 

Esgoto (ETE) 

 
117* 

 
Tomada de 

Preço 

 
Contrato 

 
09/07 

 
636.534,26 

 
02/06/2008 

 
27/01/2009 

 
8 

 
COOHAF DMAE 

Av. Edgar Pires de 
Castro, 4900 – 
CAMPO NOVO 

 
12 

 
Infraestrutura 

 
640 

 
Concorrência 

 
Contrato 

 
03/09 

 
3.526.436,11 

 
15/08/2011 

 
31/07/2013 

 
13 COOP. N. S. 

GRAÇAS 

Estrada Otaviano 
José Pinto, 3330 - 

LAMI 

 
13 

Rede de 
distribuição de 
energia elétrica 

 
75 

 
Convite Carta 

Contrato 

 
03/06 

 
58.909,76 

 
04/09/2006 

 
31/10/2006 

 
13 

 
COOJARDIM 

Estrada Gedeo n 
Leite, 850 – CAMPO 

NOVO 

 
12 

Rede de 
distribuição de 
energia elétrica 

 
60 

 
Convite Carta 

Contrato 

 
01/06 

 
53.863,68 

 
29/06/2006 

 
25/12/2006 

 
13 

 
COOJARDIM 

Estrada Gedeo n 
Leite, 850 – CAMPO 

NOVO 

 
12 

Rede de água, 
esgoto e 

pavimentação 

 
60* Tomada de 

Preço 

 
Contrato 

 
19/07 

 
674.426,39 

 
07/02/2008 

 
29/08/2009 

 
14 

 
COOMETAL 

Estrada Antônio 
Severino, 670 - 
RUBEM BERTA 

 
14 

 
Infraestrutura 

 
280 Tomada de 

Preço 

 
Contrato 

 
01/04 

 
159.772,00 

 
07/02/2004 

 
31/12/2004 

 
14 

 
COOHADIL Rua Luis César Leal 

– RUBEM BERTA 

 
14 

Rede de 
distribuição de 
energia elétrica 

 
100 

 
Convite Carta 

Contrato 

 
08/06 

 
65.351,00 

 
27/11/2006 

 
25/04/2007 

 
14 

 
COOMETAL 

Estrada Antônio 
Severino, 670 - 
RUBEM BERTA 

 
14 

Rede de esgoto 
pluvial e 

pavimentação 

 
280* Tomada de 

Preço 

 
Contrato 

 
07/06 

 
972.852,60 

 
13/11/2006 

 
10/07/2007 

 
 

14 

 
 

COOMETAL 

 
Estrada Antônio 
Severino, 670 - 
RUBEM BERTA 

 
 

14 

Rede de 
distribuição de 

energia elétrica e 
iluminação 

pública 

 
 

280* 

 
 

Convite 

 
Carta 

Contrato 

 
 

32/07 

 
 

29.995,92 

 
 

28/01/2008 

 
 

01/02/2008 

 
14 

 
COOHRREIOS 

Av. Baltazar de 
Oliveira Garcia, 1724 
– SÃO SEBASTIÃO 

 
2 

 
Infraestrutura 

 
1100 

 
Concorrência 

 
Contrato 

 
15/11 

 
5.900.221,37 

 
01/12/2011 

 
30/12/2014 

 
15 Coop. Hab. Jardim 

Estrelas 

Rua Jardim das 
Estrelas - CAMPO 

NOVO 

 
12 

Terraplenagem, 
rede pluvial e 

pavimentação. 

 
80 Tomada de 

Preço 

 
Contrato 

 
05/06 

 
232.421,56 

 
10/08/2006 

 
07/12/2006 

 
16 

 
COOPSOL 

Estrada João 
Passuelo, 1080 – 

VILA NOVA 

 
12 

Terraplenagem e 
drenagem 
provisória 

 
30 Tomada de 

Preço 

 
Contrato 

 
17/07 

 
212.064,61 

 
02/05/2008 

 
28/10/2008 

 
16 

 
COOPSOL 

Estrada João 
Passuelo, 1080 – 

VILA NOVA 

 
12 

Rede de 
distribuição de 
energia elétrica 

 
30* 

 
Convite Carta 

Contrato 

 
29/07 

 
67.528,22 

 
10/11/2008 

 
08/04/2009 

 
16 

 
COOPSOL 

Estrada João 
Passuelo, 1080 – 

VILA NOVA 

 
12 Rede pluvial e 

pavimentação. 

 
30* Tomada de 

Preço 

 
Contrato 

 
14/08 

 
310.478,19 

 
03/02/2009 

 
28/01/2010 

16 Coop. Sobrados 
Zona Sul 

Rua Júlio Dias de 
Souza, 337 - HÍPICA 15 Infraestrutura 36 Tomada de 

Preço Contrato 08/06 702.201,58 08/11/2006 31/01/2008 
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16 Coop. Sobrados 
Zona Sul 

Região 

Rua Júlio Dias de 
Souza, 337 - HÍPICA 15 
 

Região OP 

Cercamento de 
área 36* 

Tomada de 
Preço Contrato 16/07 173.462,70 07/01/2008 03/03/2008 

 

Modalidade 
do OP Cooperativa Localização da obra Objeto contratado Nº famílias Tipos de Nº do Valor inicial Início da obra Previsão de 

(origem) demandada 
 
Av. João Antônio da 

(aquisição da 
terra) 

 
 
Serviços e 

beneficiadas licitatória contrato contrato (R$) término de obra 

8 COPFIGUEIRA 
 
 

12 CHAPATRAL 

Silveira, 1164 - 
RESTINGA 

Estrada Cristiano 
Kraemer, 3521 – 

VILA NOVA 
Estrada Gedeo n 

8  projetos de 
infraestrutura 

Estudos 
12 ambientais e 

EVU 

164** Tomada de 
Preço 

 
188 Tomada de 

Preço 

Contrato 38/14 99.981,57 03/11/2014 Em execução 
 
 
Contrato 37/14 84.337,28 03/11/2014 Em execução 

13 COOHACID & 
COOJARDIM 

Leite, 850 – CAMPO 
NOVO 

12  Muros de 
contenção 

409 Concorrência Contrato 34/14 488.899,76 22/09/2014 Em execução 

(*) Número de famílias informado anteriormente. (**) Aumento do número de beneficiados/associados. 

Fonte: elaboração da autora, com base no relatório COB II (2014) e na lista de cooperativas ativas (2015). 
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Quadro 10 - Cooperativas habitacionais cadastradas no DEMHAB 
Região do OP Nome Sigla Nº de associados Origem  Data de 

fundação 

 
CNPJ data 
de abertura 

01-Humaitá/Navegantes Cooperativa Habitacio nal Diretor Pestana Ltda COOHADIPE 153 Autogestionária 05/04/1994 19/05/1994 
Cooperativa Habitacio nal dos Moradores da Vila Santo Antônio Ltda Sem sigla 70 Ocupação 14/02/1993 29/04/1993 

TOTAL 223 

02-Nordeste Sem ocorrência para o período. 
 
 
 

03-Leste 

Cooperativa Habitacio nal dos Moradores da Vila Colina do Prado Ltda Sem sigla 250 Ocupação 20/04/1994 24/05/1994 
Cooperativa Habitacio nal Pramorar Ltda PRAMORAR 170 Ocupação 01/10/2001 28/11/2001 

Cooperativa Habitacio nal Alto da Agro nomia Sem sigla 61 Autogestionária 26/05/2002 13/09/2002 
Cooperativa Nacio nal de Habitação Popular COONAHAP 720 Autogestionária 20/05/1999 22/07/1999 

TOTAL 1.201 
 
 
 
 

04-Lomba do Pinheiro 

Cooperativa Habitacio nal União do Vale COHABUNIVALE 300 Ocupação 08/11/2008 03/03/2009 
Cooperativa Habitacio nal Manchester Ltda Sem sigla 190 Autogestionária 22/06/1997 23/07/1998 

Cooperativa Habitacio nal dos Funcionários da Carris Sem sigla 40 Autogestionária 31/03/1992 26/11/1992 
Cooperativa Sócio Ambiental Francisco de Assis Sem sigla 190 Autogestionária 15/07/2007 23/03/2008 

Cooperativa Habitacio nal Parque da Taquara Ltda Sem sigla 70 Autogestionária 06/12/2000 23/01/2001 
Cooperativa Habitacio nal dos Trabalhadores em Educação de Porto Alegre Ltda COOHATEPA 24 Autogestionária 18/01/1995 28/03/1995 

TOTAL 814 
 

05-Norte Cooperativa Habitacio nal Fernando Wagner Sem sigla 104 Ocupação 11/08/2012 28/09/2012 
Cooperativa Habitacio nal Marcos Klassman Sem sigla 400 Ocupação 25/10/2012 25/03/2013 

TOTAL 504 
 
 
 

06-Nordeste 

Cooperativa Habitacio nal Morada Própria Ltda COOHAMPRO 190 Ocupação 19/09/1997 11/11/1997 
Cooperativa Vida Nova Sem sigla 223 Ocupação 30/05/1998 01/09/1998 

Cooperativa Habitacio nal Metropolitana de Porto Alegre Ltda COOHAMPA 1.000 Autogestionária 27/08/1995 01/11/1995 
Cooperativa Habitacio nal Mário Quintana Ltda COHAMAQ 153 Ocupação 18/07/1998 08/09/1998 

Cooperativa Habitacio nal Triângulo 35 Autogestionária 08/02/2011 07/06/2011 
TOTAL 1.601 

 

07-Parteno n Cooperativa Habitacio nal Santana do Agreste Sem sigla 150 Ocupação 21/08/1993 30/06/1994 
Cooperativa Habitacio nal São Luís Sem sigla 20 Ocupação 15/02/1998 03/09/1998 

Cooperativa Habitacio nal União Social Ltda Sem sigla 150 Ocupação 07/08/1999 07/10/1999 
TOTAL 320 

 
 
 

08 – Restinga 

Cooperativa Habitacio nal da Figueira Ltda COPFIGUEIRA 164 Ocupação 10/04/2000 05/10/2000 
Cooperativa Habitacio nal dos Funcionários do DMAE COOHAF DMAE 640 Autogestionária 11/06/2007 10/08/2007 

Cooperativa Habitacio nal dos Bombeiros da Brigada Militar Ltda COOBOM 90 Ocupação 02/07/1992 27/08/1992 
Cooperativa Habitacio nal dos Funcionários do Centro de Suprimento de 

Motomecanização da Brigada Militar Ltda COEMA 120 Autogestionária 16/05/1999 18/08/1999 
TOTAL 1.014 

 
09- Glória Cooperativa Habitacio nal dos Trabalhadores de Porto Alegre COOTRAPOA 133 Ocupação 06/06/1996 27/01/1997 
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 Cooperativa Habitacio nal Vale Verde Ltda Sem sigla 50 Ocupação 27/09/1993 04/01/1994 
 TOTAL 263  
 

10-Cruzeiro Sem ocorrência no momento. 
 

11-Cristal Cooperativa Habitacio nal Semeando o Amanhã Ltda COOPHSAM 60 Ocupação 10/02/1998 21/05/1998 
 TOTAL 60  
 
 
 

12-Centro-Sul 

Cooperativa Habitacio nal Cavalhada Jardim Camaquã Ltda COOPERCAM 120 Ocupação 06/08/1999 14/12/1999 

Cooperativa Cônego Paulo de Nadal COOHAPAN 106 Ocupação 08/08/2008 12/05/2009 
Cooperativa Habitacio nal dos Trabalhadores Rodoviários de Porto Alegre Ltda CHAPATRAL 188 Ocupação 01/01/1998 22/09/1998 

Cooperativa Habitacio nal Correia Lima Ltda COOPCOL 700 Ocupação 10/05/1977 09/01/1978 
Cooperativa Habitacio nal Mãos Dadas Ltda COOPHMD 200 Autogestionária 10/07/2007 10/07/2007 

 TOTAL 1.314  
 
 
 
 

13-Extremo Sul 

Cooperativa Habitacio nal Autogestio nária dos Moradores do Loteamento Nª Srª 
das Graças 

COOP. N. S. 
GRACAS 75 Ocupação 23/02/2001 09/01/2002 

Cooperativa Habitacio nal Clara Nunes COOPENUNES 409 Ocupação 02/12/1998 15/12/1998 
Cooperativa Habitacio nal Vale dos Solares Sem sigla 185 Autogestionária 03/04/1996 09/09/2002 

Cooperativa Habitacio nal Mista Autogestio nária Jardim Esperança Ltda& 
Cooperativa Habitacio nal dos Moradores da Cidade de Deus Ltda 

COOJARDIM 
& 

COOHACID 

 
409 

 
Autogestionária 

28/08/1995 
& 

14/12/1994 

11/04/1996 
& 

09/03/1995 
 TOTAL 1.078  
 
 
 
 

14-Eixo Baltazar 

Cooperativa Habitacio nal Morada da Fé Sem sigla 480 Ocupação 02/07/2006 18/08/2006 
Cooperativa de Produção e Manutenção da Habitação dos Metalúrgicos de Porto 

Alegre Ltda 
COOMETAL 280 Autogestionária 05/03/1993 20/04/1993 

Cooperativa Habitacio nal Dois Irmãos Ltda COOHADIL 100 Ocupação 08/05/2006 08/05/2006 
Cooperativa Habitacio nal dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos do RS 
 

COOHRREIOS  
1.100 

 
Autogestionária 

 
22/05/2004 

 
22/06/2004 

Cooperativa São Luís Sem sigla 300 Ocupação 02/11/2012 03/12/2012 
 TOTAL 2.457  

 
15-Sul 

Cooperativa Habitacio nal Cidade Nova COOPHCIDADE 190 Ocupação 08/01/2007 23/05/2007 
Cooperativa Habitacio nal Jardim das Estrelas Sem sigla 80 Ocupação 29/09/1991 29/09/1991 

Cooperativa Habitacio nal dos Trabalhadores em Educação de Porto Alegre Ilha 
do Sol 

Sem sigla 50 Autogestionária 08/11/1995 15/10/1996 

 TOTAL 320  
16- Centro e 17 -Ilhas Sem ocorrência no período. 

  TOTAL GERAL 11.139    
Fonte: elaboração da autora, com base na lista de cooperativas ativas (2015) do DEMHAB e na listagem das cooperativas gaúchas (2015) - SESCOOP/RS. 
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Quadro 11 – Cooperativas atendidas (2004-2014) áreas de origem e de destino 
 

 
Cooperativa 

 
Origem 

 
Data de f undação 

CNPJ  
Número de associados 

Região OP Região OP  
Região de Origem/Região de 

destino (data de abertura) (origem) aquisição da área 

CHAPATRAL Ocupação 1º/01/1998 22/09/1998 188 12 12 Centro-Sul 
 

COOHACID 
 

Autogestionária 
 

14/12/1994 
 

09/03/1995 
 

349 
 

13 
 

12 
 

Extremo-Sul/Centro-Sul 

COOHADIL Ocupação 08/05/2006 08/05/2006 100 14 14 Eixo Baltazar 
 
COOHAF DMAE 

 
Autogestionária 

 
11/06/2007 

 
10/08/2007 

 
640 

 
8 

 
12 

 
Restinga/Centro-Sul 

 

COOHALPI 
 

Ocupação 
 

18/08/1994 
 

07/02/1995 
 

250 
 

4 
 

4 
 

Lomba do Pinheiro 
 

COOHAMPA 
 

Autogestionária 
 

27/08/1995 
 

01/11/1995 
 

1.000 
 

6 
 

14 
 

Nordeste/Eixo Baltazar 

COOHATEPA Autogestionária 18/01/1995 28/03/1995 24 4 12 Lomba do Pinheiro/Centro-Sul 

COOHRREIOS RS Autogestionária 22/05/2004 22/06/2004 1.100 14 2 Eixo Baltazar/Noroeste 

COOJARDIM Autogestionária 28/08/1995 11/04/1996 60 13 12 Extremo-Sul/Centro-Sul 
 

COOMETAL 
 

Autogestionária 
 

05/03/1993 
 

20/04/1993 
 

280 
 

14 
 

14 
 

Eixo Baltazar 
 
COONAHAP 

 
Autogestionária 

 
20/05/1999 

 
20/05/1999 

 
720 

 
3 

 
16 

 
Leste/Centro 

 
Coop. Hab. Jardim Estrelas 

 
Ocupação 

 
29/01/1991 

 
01/09/1991 

 
80 

 
15 

 
12 

 
Sul/Centro-Sul 

 
COOP. N. S. GRACAS 

 
Ocupação 

 
23/02/2001 

 
09/01/2002 

 
75 

 
13 

 
13 

 
Extremo-Sul 

 

Coop. Sobrados Zona Sul 
 

Autogestionária 
 

18/12/1994 
 

10/02/1995 
 

36 
 

16 
 

15 
 

Centro/Sul 
 

COOPSOL 
 

Autogestionária 
 

13/04/1996 
 

27/02/1997 
 

30 
 

16 
 

12 
 

Centro/Centro-Sul 

COPFIGUEIRA Ocupação 10/04/2000 05/10/2000 117 8 8 Restinga 

 TOTAL 5.049  
 

Fonte: elaboração da autora, com base no relatório COB II (2014), na listagem das cooperativas gaúchas (2015) - SESCOOP/RS e nas Regiões do OP 
(2014). 
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Figura 3 - Concorrência 14/08 – Diário Oficial de Porto Alegre 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA 14/08 
PROCESSO 004.005682.08.8 

 
OBJETO: Contratação de obras de terraplenagem, redes de abastecimento de água, esgoto 

cloacal, esgoto pluvial e pavimentação na Cooperativa Nacional de Habitação popular – COONAHAP 
– Av. Protásio Alves, 8305, com um valor orçado em R$ 3.482.064,86. A DIREÇÃO GERAL DO 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO comunica aos interessados que se encontra aberta 
a concorrência supra. Quaisquer consultas ou esclarecimentos sobre o presente Edital e seus anexos 
deverão  ser  efetuadas  por  escrito,  endereçadas  a  Comissão  de  Licitações  do  Departamento 
Municipal de Habitação, sito na Avenida Padre Cacique, 708, 4º andar- CEP 90.810-240 Porto 
Alegre/RS, e-mail “ licitacoes@demhab.prefpoa.com.br “, até 15 dias antes da data estabelecida para 
a entrega do envelope contendo a Documentação e Propostas. Os interessados poderão obter um 
jogo completo dos documentos da licitação junto à Equipe de Licitações e Contratos/CJURF no 
Departamento Municipal de Habitação, sito na Av. Padre Cacique, 708. 4º andar, mediante o 
pagamento não reembolsável de uma taxa de R$ 30,00, recolhida através de um recibo na tesouraria 
do Departamento Municipal de Habitação. Os envelopes contendo a documentação das empresas 
interessadas serão recebidos e abertos pela Comissão de Licitação em audiência pública n o dia 30 
de dezembro de 2008, às 10h30min, no Departamento Municipal de Habitação, na sala de reuniões - 
3º andar na Avenida Padre Cacique, 708, bairro Praia de Belas, em Porto Alegre/RS. 

Porto Alegre, 27 de novembro de 2008. 
ANTÔNIO FERNANDO MOUSSALLE, 

Diretor-Geral. 
Disponível    em:    <http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dopa/default.php?p_secao=79>,    acesso   em 
14/04/2015. 

 

 
 

 

AGÊNCIA BRASIL 
Figura 4 - Reportagem da Agência Brasil 

Empresa Brasil de Telecomunicação 
29/06/2004 - 19h09 

 
Caixa firma contratos  de  construção  de moradia  popular 

em Porto Alegre 
 

Porto Alegre, 29/6/2004 (Agência Brasil - ABr) - A Caixa Econômica Federal e a prefeitura de 
Porto Alegre firmaram hoje termos de cooperação e parceria para construção de 152 unidades 
habitacionais por meio do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH), do governo 
federal.  Do  total  de  contratos,  a  construção  de  moradias  populares  vai  beneficiar 123 famílias 
selecionadas pela Cooperativa Habitacional dos Metalúrgicos (Coometal). As unidades habit acionais 
serão  destinadas  às  famílias  com  renda  familiar  de  até  R$  740,  cadastradas  pelo  Demhab  e 
Coometal. 

 
O programa vai repassar subsídio de até R$ 6 mil por família, sendo que a contrapartida dos 

parceiros será a cessão do terreno, benfeitorias de infra-estrutura e acompanhamento das obras, 
totalizando investimento superior a R$ 1,8 milhão. 

 
No Rio Grande do Sul, já foram assinados 317 convênios do programa, beneficiando mais de 

8,5 mil famílias residentes em 262 municípios. 
Disponível em: < http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2004-06-29/caixa-firma-contratos- 

de-construcao-de-moradia-popular-em-porto-alegre>, acesso em 14/04/2015. 

mailto:licitacoes@demhab.prefpoa.com.br
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dopa/default.php?p_secao=79
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2004-06-29/caixa-firma-contratos-
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2004-06-29/caixa-firma-contratos-
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Figura 5 - Reportagem Easycoop - Cooperativismo em Revista 
 
Prefeitura  capacita  gestores  de 
cooperativas habitacionais 

 
25/06/2007 

 
 
Administradores de cooperativas habitacionais 
da Capital participaram neste sábado do 1º 
Curso de Capacitação, promoção do 
Departamento Municipal de Habitação 
(Demhab)  para  a  gestão  dos 
empreendimentos. O prefeito José Fogaça 
participou da abertura do evento, no Ritter 
Hotel, e destacou ações da Prefeitura para o 
desenvolvimento das cooperativas em Porto 
Alegre. 

 
Fogaça observou a habilitação de onze novas 
cooperativas na cidade, beneficiando cerca de 
mil  famílias  com   investimento  de  R$  6,5 
milhões em obras de infra-estrutura. Até 2009, 
conforme previsto no Plano Plurianual (PPA), 
a Prefeitura investirá R$ 33 milhões nas 
cooperativas habitacionais. "Pela primeira vez 
recursos desta ordem foram destinados ao 
cooperativismo. Isso representa um enorme 
comprometimento da administração municipal 
com as cooperativas", explicou o prefeito. 
Aguardada há nove anos pela comunidade, as 
obras    de    infra-estrutura    da    Cooperativa 

Habitacional Nossa Senhora das Graças, no 
Bairro Lami, já foram concluídas, bem como 
da Cooperativa Figueira, na Restinga. Além de 
proporcionar moradia de qualidade, o objetivo 
da Prefeitura é incentivar uma vizinhança 
segura, custos reduzidos e evitar a migração 
interna em Porto Alegre, onde existem 75 
cooperativas                                habitacionais. 
 
Outras  cooperativas  beneficiadas  com 
recursos para obras de redes de esgoto, água, 
pavimentação  e  energia  elétrica  são  Jardim 
das Estrelas, Sobrados da Zona Sul, 
Metropolitana de Porto Alegre, Alpes do 
Pinheiro, Cooperativa dos Metalúrgicos, 
Cooperativa dos Trabalhadores de Educação 
de Porto Alegre, Cidade de Deus, Jardim 
Esperança            e            Dois            Irmãos. 
 
Dentro  do  programa  Porto  da  Inclusão, 
também participam do projeto as secretarias 
municipais do Planejamento (SPM), do Meio 
Ambiente (Smam), a Procuradoria Geral do 
Município (PGM) e o Departamento Municipal 
de Água e Esgoto (Dmae). Também 
acompanharam o seminário o diretor do 
Demhab,  Nelcir  Tessaro,  o  secretário 
municipal de Coordenação Política e 
Governança Local, Cezar Busatto, o 
superintendente  de  Ação  Social  e 
Cooperativas do Demhab, Luís Carlos Severo, 
o presidente da Organização das Cooperativas 
do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), 
Virgílio Perius, presidentes de cooperativas, 
conselheiros do Orçamento Participativo, 
vereadores, lideranças de movimentos 
habitacionais  e  representantes  da 
comunidade. 

Prefeitura Porto Alegre RS 

Disponível em <http://easycoop.com.br/Noticias/View.aspx?id=5197#>, acesso em 09/04/2015. 
 

Figura 6 - Reportagem PMPA 
Saiba mais sobre o cooperativismo em Porto Alegre 

 
 
- O Programa de Incentivo ao Cooperativismo de Porto Alegre foi lançado em 02 de julho 2005 pelo 
Departamento Municipal de Habitação. No Plano Plurianual de 2005 a 2009, foram destinados R$ 33 
milhões de recursos da prefeitura para o programa. Essa verba destinava-se à execução de obras de 
infraestrutura (terraplenagem, pavimentação de ruas, redes de água, de esgotos cloacal e pluvial e de 
energia                                                                                                                                         elétrica). 
- Cooperativas atendidas em 2006: Nossa Senhora das Graças, Da Figueira, Jardim Esperança, 
Cidade      de      Deus      e      Jardim      das      Estrelas. Foram      beneficiadas      317      famílias. 
- Cooperativas atendidas em 2007: Dois Irmãos, Dos Metalúrgicos, Dos trabalhadores em Educação 
de Porto Alegre, Alpes do Pinheiro e Metropolitana de Porto Alegre.  Beneficiadas 1.424 famílias. 
- Cooperativas atendidas em 2008: Sobrados da Zona Sul, Dos Metalúrgicos e Solidariedade. Nesse 
ano,        foram        beneficiadas        382        com        obras        realizadas        pelo        Demhab. 
-  Cooperativas  sendo  atendidas  em  2009:  Solidariedade,  Jardim  Esperança,  Cidade  de  Deus, 

http://easycoop.com.br/Noticias/View.aspx?id=5197


85  
 
 
 
Nacional de Habitação Popular, Metropolitana de Porto Alegre e Alpes do Pinheiro. Famílias 
beneficiadas:  1.671.  Foram  concluídas  obras  de  esgoto  cloacal  e  construção  de  estação  de 
tratamento  de  esgotos da  Cooperativa  Habitacional  da Figueira,  que beneficiaram  117  famílias. 
_ O Plano Plurianual de 2009 a 2013 destina cerca de R$ 47 milhões para a execução de obras de 
infraestrutura e a contratação de profissionais para realizar os projetos urbanísticos e arquitetôn icos. 
- O cadastramento das cooperativas habitacionais deve ser feito na Equipe de Cooperativismo do 
Demhab (Avenida Padre Cacique, 708, 3º andar). Os documentos exigidos são atas da última eleição 
da cooperativa e da última assembleia geral ordinária com prestação de contas e cópia do último 
balanço. 
- Atividades auxiliares da Equipe de Cooperativismo do Departamento Municipal de Habitação: 
encaminhamento e aprovação de projetos urbanísticos e de infraestrutura nos órgãos da prefeitura, 
atuação junto à Temática Organização da Cidade, Desenvolvimento Urbano e Ambiental do 
Orçamento Participativo, envio dos projetos aprovados para a Equipe de Orçamento do Demhab e 
fiscalização   das   obras,   realização   de   cursos,   palestras   e   seminários    de   capacitação   em 
cooperativismo. 
Disponível em: < http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/cs/usu_doc/cooperativismo.doc> 
acesso em 16/04/2015. 

 
Figura 7 - Reportagem PMPA de 18/08/2008 

Incentivo ao cooperativismo já beneficiou 2,3 mil famílias 

 
 
 
18/08/2008 

O Porto da Inclusão, um dos 21 programas estratégicos de gestão da prefeitura, já investiu 
mais de R$ 17 milhões em ações de incentivo ao cooperativismo habitacional. A ação considerada 
prioritária na política habitacional do município beneficiou, nos últimos três anos e meio, cerca de 2,3 
mil famílias, em 12 cooperativas, com recursos próprios do município. 

 
Segundo o supervisor de ação social e cooperativismo do Departamento Municipal de 

Habitação, Luiz Carlos Severo, a ação promove a auto-sustentabilidade e a emancipação dos 
cidadãos. “O Porto da Inclusão dá a oportunidade, através de suas ações, para que cada família 
tenha seu espaço para morar. São as famílias que formam cooperativas e agem. A prefeitura, através 
de suas secretarias e departamentos, viabiliza toda a infra-estrutura para que os projetos se 
concretizem”, revela. 

 
Procedimentos – Depois da compra do terreno é necessário passar por três etapas antes de 

habitar no local. Primeiro é preciso registrar o terreno. Depois, apresentar o projeto para a prefeitura e 
participar    de    uma    Temática   do    Orçamento   Participativo,    a Organização    das    Cidades, 
Desenvolvimento  Urbano  e  Ambiental,  que  vai  dar  todo  auxílio  para  os  futuros  moradores.  A 
prefeitura, por meio das secretarias do Planejamento Municipal (SPM), do Meio Ambiente (Smam), de 
Obras e Viação (Smov), Procuradoria Geral do Município (PGM), Departamento Municipal de Água e 
Esgoto (Dmae), o Departamento de Esgoto Pluvial (DEP) e o Departamento Municipal de Habitação 
(Demhab),  cuida  das  articulações  necessárias  para  garantir  uma  boa  infra-estrutura  para  a 
construção das casas, com a movimentação da terra, e instalação de rede de esgoto cloacal e pluvial, 
pavimentação, rede de energia elétrica e a garantia do abastecimento de água. 

 
Cooperativismo Habitacional – Conforme o supervisor do Demhab, a ação de governança 

solidária não dá o peixe, mas ensina a pescar. As decisões das cooperativas habitacionais são 
coletivas e todas visam o bem comum. "As moradias têm qualidade, a vizinhança é segura. Existe 
uma co-responsabilidade muito importante para que as idéias dêem certo", acrescenta Severo. 

 
Nesse ano de 2008, cerca de R$ 250 mil estão sendo investidos em obras de infra-estrutura 

como no empreendimento Sobrados da Zona Sul, que recebeu cercamento, e no Solidariedade, em 
obras de terraplanagem, drenagem e esgoto cloacal e contenção. A ação surgiu ainda na década de 
90 e já beneficiou cerca de 15 mil famílias. 

 
Ação - A cooperativa habitacional Jardim das Estrelas, fundada em setembro de 1991, só em 

2006   teve   suas   obras   de   infra-estrutura,   como   terraplanagem,   rede   de  esgoto   pluvial   e 
pavimentação, concluídas. 

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/cs/usu_doc/cooperativismo.doc
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Conforme o ex-presidente da Associação Comunitária dos Moradores do Jardim Estrela e um 
dos fundadores da cooperativa, Carlos Elói Lima Padilha, a iniciativa proporcionou a viabilidade 
urbanística para muitas pessoas e incentivou um projeto contínuo. “Fomos os pioneiros no 
cooperativismo, mas só agora nossas obras foram terminadas”, observa Padilha. 

 
As 87 famílias proprietárias da Cooperativa Jardim Estrela receberam investimentos de mais 

de R$ 260 mil em obras de infra-estrutura. E a cooperativa foi utilizada como exemplo de política 
emancipatória na Conferência Mundial das Cidades. 
Disponível em: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cs/default.php?reg=93959&p_secao=3&di=2008 -08- 
18, acesso em 16/04/2015. 

 
 
 

Figura 8 - Reportagem DEMHAB de 17/04/2015 
Demhab recebe lotes para construir moradias 

 
Foto: Maria Inês Mello/Divulgação PMPA 

 
 
Cooperativa Habitacional Metropolitana formalizou a transferência 

 
 
 
17/04/2015 08:00:11 

 
Ocorreu nessa quinta-feira, 16, a assinatura da dação em pagamento de sete lotes da 

Cooperativa Habitacional Metropolitana de Porto Alegre (Coohampa) ao Departamento Municipal de 
Habitação (Demhab). O acordo celebrado é a compensação pelas obras de infraestrutura executadas 
pelo Demhab na área da cooperativa, situada na rua Osvaldo França Júnior, 155, bairro Mario 
Quintana. 

 
O terreno, de propriedade da Coohampa, já abriga o Loteamento Alzira Rosa, mas possui os 

sete  lotes  que,  agora,  passaram  a  pertencer  ao  Demhab. No  local,  o  departamento  construirá 
unidades     habitacionais     com     recursos     do     Programa     Minha     Casa,     Minha     Vida. 

 
Infraestrutura – O Demhab realizou  a infraestrutura completa na área, que compreende 

implantação de redes de abastecimento de água, de esgotos cloacal e pluvial, de energia elétrica, 
iluminação pública e pavimentação de ruas. Normalmente, as cooperativas de habitação de interesse 
social (para pessoas com renda até três salários mínimos) reembolsam o serviço ao órgão num prazo 
de até 240 meses, com juros de 2% ao ano, e de acordo com a renda dos cooperativados. Nesse 
caso, a Coohampa ofereceu os lotes como forma de pagamento. “Foi uma grande negociação para 
ambas as partes, pois a cooperativa quitou sua dívida, e o Demhab poderá usar o espaç o para 
construir mais moradias”, salientou o diretor-geral do Departamento, Everton Braz. 

 
Acompanharam o ato o presidente da Coohampa, Alceu Rosa da Silva, o vice-presidente, 

Alexandre  Schneider  Moreira,  o  diretor  financeiro,  Antônio  Américo  Machado  Alexandre,  e  a 
secretária Cátia Machado. 

 
 
Disponível em: 
<http://www2.portoalegre.rs.gov.br/demhab/default.php?p_noticia=177085&DEMHAB+RECEBE+LOT 
ES+PARA+CONSTRUIR+MORADIAS>, acesso em 18/04/2015. 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cs/default.php?reg=93959&amp;p_secao=3&amp;di=2008-08-
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/demhab/default.php?p_noticia=177085&amp;DEMHAB%2BRECEBE%2BLOT
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ANEXO B 
 
 
 
 

Foto 1 - Cooperativa Habitacional Figueira – ano: set/2006 
Contrato 02/06 – Distribuição de energia elétrica 

 
Crédito: Cristine Rochol/PMPA 

Foto 2 - Cooperativa Habitacional Jardim das Estrelas – ano: 
agosto/2008 

Contrato 05/06 – Terraplenagem, rede pluvial e pavimentação 

 
 

Crédito: Ricardo Giusti/PMPA 
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Foto 3 – Cooperativa Habitacional Figueira - ano 2014 
Contrato 48/14 – Serviços e projetos de infraestrutura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédito: Divulgação/PMPA/2014 
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Foto 4 – Cooperativa Habitacional Jardim das Estrelas – ano: 
set/2008 

Contrato 05/06 – Terraplenagem, rede pluvial e pavimentação 

 
 

Crédito: Ivo Gonçalves/PMPA 

Foto 5 – Cooperativas COOHACID & COOJARDIM – ano: 2014 
Contrato 34/14 – Muros de contenção 

 
Crédito: Anselmo Cunha/PMPA 


